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CEARA' GRANDE.

Artigo i>"On-icio,

Fi/ía de Gr o ufa.

OENHOR. — Nós os Cidadão, da Villa da
Granja, e sen Termo, nos limites septentrionaes
da antiga Commarca do Ceará grande, quantlo
perctitirios rios mris vivos desejos de que a nossa
Provincia te decidisse a ser contada entre as do
Sul , que se acham colligadas á 

"Grande 
Obra da

RcgeneraçSn Política que V. A. R. , como In-
v:ctt>, e Perpetuo Defensor deste Reino do Bra.
sil, «tn prendeu , delineou, e poz em pratica,
e felizmente vai conseguindo, e ha da finalmen-
te concluir, porque assim Lho inspira, manda,
c favorece o Arbitro dc torios oa seres : nós
sssim embellezados com tão felizes lembranças,
como arrebatados do desejo de huma mudança
que nos offerecia , c cfferecc tantas vantagens ,
soubemos que V. A. R. tâobem havia-Se Dig-
nado tomar em Soa Alta Consideração o bem
lazer a esta Villa , não obstante a dilatada lon-
gitiirle ele sua situação , Mandando lemetter á
Câmara delia as instruções dc lg de Junho do
corrente* anno , com ei Real Decreto , que esta-
bt-lcceo a sua organisação na' daia 3 Jo mesmo
mez, para se proceder í- nova elleiçao dos El-
leitores Parochiaes, que haviam dc cresr os De-
puiados que formassem o Congresso Liuo-Bra-
lilienst nesía Corte rio Rio de Janeiro. Ah Se-
neris.imi) Senhor ! Que penna poderá descrever
as affiiçóes , e. a consternação , que logo coinci-
diram em nossos corações pela publicação do
Edita! rio Senado . da Gamara desta Villa , ela-

JtÉÉíJ» em o l.° deste mesmo me;« , o qual por
.O'-.. ', official do Governo ria Provincia , con.
Vl^»>Y--s\ã£OV03 c'a Villa, e Termo para entre-

i ^jrenMj* ¦ ""*«.*Jlo dos nosso" iuauferíveis direitos
w7'7$"^%7,«TV'*- sc's escolhido! d'et)ire nós

xftÉisTrVos fc# taTt«i'ái^,*íitt.! t,i (osj.de conhecimentos pa-
io de patriotismo"^ISS.* rifecfsssarios, come. 'mei

e aeiSsae. 'a 
Causa ., , fírastl:

sem ««mais algun
n.atenu.tiiio mu
Zatic, , que. loi ,
«-íeícrrnin.-ir :i - -
do Rtul íiéc: ¦ ¦!. í
vejou .-'rocititi.-il.

, mi ...r .,.:,,,¦'*"',..,:
¦ty.i datiiJu dé st

arli.li
deve

-¦» qu ,cs so? , e
r palavra sobre

• ut ív> dii a pra-
rei, . ,. d.iscuiir e

t '

1!

3 ¦ s;e
Go-,

-t). «lasse íi-
!.: Pri.viticú'

! ...s'.u ai:,:.*.

dato do Governo chocou as nossas esperança»:
mas o enthusiasmo Patriótico dos Povos desta
Freguesia , entrando clesrie: então em efferencia ,
os arrajou i execução do que , congratulando- nus;
á nós mesmos , ousamos levar ;, Augusta Prs-
sença rie V. A. R., e he que; A uma hora
da manhã rio dia 20 destinado para decidir-se
da nos:a sorte , o Povo da Villa t- Termo ahi
congregado em pleno adjunto de todas as cias-
ses , carregando com Estandartes Reaes com re.
petidas vozes, e ao som de tambores, pifanos,
zabumbas , e de outros instrumentos festh as ,
salvas , e repique» de sino , possuído cie uma
perfeita paz e boa harmonia, cheios de respei-
to gratidão, fizeram resoar em toda esta Villa
com veneravel acatamento , e doce ainoçáo , o
Augusto , e Invicto Nome cie V. A. A., seda-
mando-O Redemptor da nossa Pátria ; feliz pe.
Ia Protecçüo , e Defeza, ejtie V. A. Se digna
prestar-lhe. Desde então náo fez falta até romper
da auror» o clarão do dia , porque, este foi sup.
ptido por huma geral e espontânea illuminaçSo
de differentes luzes em todas as casas nesta vil-
Ia; e no meio de similhantes transporte.,- dc ale.
gria, com que foram proferidos vivas á Serenis-
lima Pessoa rie V. A. R. , á Santa Religião, e
á Constituição do Brasil, protestaram totle-s com
votos ao Eterno Moderador rie lodo ti Crcado
uma perfeita adheaáo á Causa do Brasil, per»
petns obediência aos Decretos do Congresso Lu-
so-BrasiUrnse, e summo respeito, ..mor, e leal-
dade ao Governo Executivo , constituído nesta
mesmo Rein . O Acto , que por copia nos lison*
geamos de fazer subir incluso i Augusta Pre-
sença de V. A. R. , confirma a resignação , que
os Povos deste Canto do Brasil , tiveram na
manhã do mesmo dia 20 com as Constitucio*
naes deliberações do Perpetuei Defensor da nos-
sa Pátria, indicadas no sobredito Decreto de 3
de Junho. Humildes supplicamos _,-, Piedosas e
Benevolas Vista, dc V. A. R. sobre os nosso»
procedimentos desse dia, como nascitloj do amor
á Pátria , e adhesão á Causa do Brasil,

Entretanto ficamos rogando favoravelmente
ao Omnipotente queira abençoar o irueto daa
nossas Eleições , a que precedemos no dia cie
hontem , e infundir nos habitante» das demais:
Villas um mais vivo Patriotismo, para que a
na-.:.. Provincia tome cm o recinto rio Congres-
Luse-ilrasiense', rtíssa Cone elo Rio ele Janeiro,
oloiíir, que lhe compele, como parte do seo to-
elo; e _ V. A. R, infinitos anno» dc vida, co-
ms. ujs he. mister, . cordesliricnte deiejamos.
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VHIi ile Goam-a 25 Je Setembro <le ISíiii. --
De. V. A- "• .Subditos obedientes e leaes.

( Seguiram-se 86 assigiuUiras dc dilierentos
Aiitlioridii.líis, EccUiiiíWiicas, Civis
e do Povo.) ¦

e Militares ,

ürliJãt), fp.tí accemfunhava > Officio , que acaba
mos tle trancrever ,

Certilico que , err. cu.nprimen
retro, t. despacho rio Senado cít-sta Villa, re-
vcn.-ln o Livro, que serve das Sessões do mes-

'¦mil, 
a'folhas trinta verso ate folhas trinta e

quatro rachei a Sessão, de que trata a petição re-
uo , c- qi..il a seo teor em publi
da fauna , e mancha seguinte.

pos a todo* que visto se acharem unanime, eiíi
opiniões e vontade , elle nao podia hir contra
cila , c assignava o dia dc Domingo , em que se
contavam vinte c dois do corrente meas, no qual dia
se aiumanam oliun' vez pais» o fim que reque-
riam. Do que tudo para constar mandou o dito
Presidente lavrar esta acta, em que assignou com
a Câmara , s Commissão dc Melhoramentos rieg-

to da Petição ta Villa , e todas as mais Anthoridades Civis e
Militares , Republico, , c Ci-mdáos da- Villa e
Termo , que soubessem escrever ; e se restassem
alirmii , que a náo soubessem fazer, eu E.crivar»
declarasse por Certidão, depois das assign.itnras.
Ki, Alberto Antônio Lopes Escrivão da Câmara
escrevi.

E não se continha mais nem menos em a
assiffnatiiras , que. eu no princi-

fórma he

dita iie-isao
pio desta Certidio 

"de 
publica fórma nomeado ,

e abaixo assignado . aqui ba.ni , e fielmente co-
piei do próprio Livro rias Sessões , ao qual me
refiro : e vai esie trasladá-lo Bem cousa , que riu-

Vin-tiçh aos vinte tle Setembro cie mil 0'hccn-
to; e vinte. e. dr.ií.

A.os vinte diits dn mez de Setembro rie mil
oitocemns e vinle e iluis ; nesta Villa ri-i Grau-
ju , Ribeita li Cnriáo da antiga Comini ca do
Ceará, na 1 m-a desta Villa, pela pouc.i sulti- vida faça, porque comungo próprio conter, , e
cic-nna da Can'ria Câmara, onde se achava o concertei, escrevi e assipnei cm publico e raso,
.!'i;- Presidente Josí dlvet Ferreira Deveras, e de que uso nesta -dita Villa da Granja aos tr.m-
<"= Vereadores Ânlnaio da Si/vá Barradas., José ta riias rio mez rie Setembro do anno rio Nasci-

'Me-in d' Miracs , c Rapam c/t? Josi de Car- mérito de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oi.
v. :':.->. c o Procurador dnlonit» da Ctsla Sampaio, tocento, e vinte e dous. Escrevi e assinei. — Ein

¦ Cürtnniço E>:rivãi> ao diante nomeado; e sendo ahi
u ]iii7 Presidente , corno mais velho, assistidos
(Us diferentes Authoridade, da Villa e Termo ,

Vtoiloi os mais Cidadãos,'para effeito rie dar in-
' teiro cumprimento au Oilieio dos III.""» Senho-
' irs do Governo desta Provincia , de daU de dez

ile -Acosto deste mesmo anno , a que accempi-
rih.W a copia do Decreto do Príncipe Regente
ilute Reino ilo Brasil rie data í!e trez rie Junho'deste cm reme anno referindo-se ao mesmo De-

'o.-íai as íiHtnicçõcí'de data de' dezenove ale J-
ni'ü ikste

fé , e testemunho de verdade o Tabellião Publi-
co Alberto Antônio Lopes.

[Seguiram-se mais 111 assignaturas.)

NOTICIAS NACIONAES.

Pernambuco 11 de Outubro de i8az.
Sendo rie transcendente importância para to-

dos os Brasileiros o conhecimento da opinião
publica das differentes Províncias do Império, a
qual tão desfiguraria, apparece na bocea de nos-

«.mo anno, diricidat: a este Scnido tos inimigos; julgamos indispensável dar aqui
"' breve noticia rins festejos, com que o leal Povo

Pernambucano celebrou o memorável dia 12 de
Ootnbro , annuversario do Nascimento de Sua
Mancst3.de Imperial, a fim de que, avista da
espontânea effusno de sentimentos daquelle Po-
vo , se possa ajuizar se he , ou náo, verda-lei-
ra a sua a.lhesão á Ciosa Geral rio Brasil. Eis-
aqui a descri peão , que o Conciliador Nacional

. ... Secretaria d'listado deste Reino do Brisil .
irrmilon o mesmo Presidente ler etn vo, alta e'bem 

intcliigivcl , perante toda íí Assembléa ?hi
1 

presente' o Ofíicio dr, mesmo Oovernn : o que
Jèr:?t , ii Povo em m-t-si cm htjrrta só voz cia-
iiiiüi pcrlíti-io íc lesse o Decreto aci.ria dil > , e es-

"sim f-riio , rjiianrio chegou-se 'ao ponto e período
n.) mesmo Dc ioto acima dito se rie

clara que o Sereníssimo Príncipe Regente ha por nos ulíurece , daquelles festejos
k-", líiarular convocar a Assembléa Geral Con's-
líiuii-.te e Legislativa , composta de Deputados
rias Província? :aio Brasil novamente elleitos na
foroftriii das lit.. Instrucções clamou o Po-
m com eniliiisiasmo rie alegria , que esta era a
sua' vontade , t que respeitando muito, e com

' indo » devido decoro as ordens do Governo ria
Prov':iria, tii''o estavam prompros a cumprir , á
evcéiHito dc cederem ósseos votos a seis homens
sóinefilc p.i'.i decidirem das suas sorte? ; por is-
so mesmo uhc eia da vontade içc-rnl , e unanime

'se 
procedesse is ' elleíçnes indiedefas nas meninas

Instrucções ; que requereram'- fossem lidai ; e
ltio,-- isiindnu 11 mesmo Presidente ler as sobrarli-

' tis insiriicÇÍKs ; c logo que se acabaram de ler ,
1 o Pov.-i e todii a Assembléa requereo se isii-..

insse ilia certo para as clieiçoes dor, '.'"'¦ idt-i-
rores Pamchiaes , s que deveria^se at tender ,1 tlif-

' ficuldade , que havia em se;!!mel a rc.mi.-n. fiç-imilo
' 

p,ir.i alia muito distante. , visto se achar n P.n-ô

" rtos 12 ai.:
app-ireceram trníiat,
Embar ca ções sor t ?. s
costume. A' bor.i
qu.." concorreram a

Outubro de 1822 pela manhã
.•einnlas torias as Fortalezas e

neste porto , como hc de
marcada para o coitejo , a
'delação, todas as Author'

(ladcv Cieis e Militares , Clero-, EmprjjjrtdjjW
Publicas &c. , fizeram rrranrio juh.1i -.-,/tirÍJ"(.r"%,.,
Tropas rie ambau as linhas-, tudo ik"" yfr or-''
dam , accio, e deceiuria. à-ac.^' +0 s4^"fe
desta*, e rias l-onslezas . 4'*'...... jíf* 0| '"''.fc*^

iluíes a seo-. qtiartris, *Men.-fotâ- *-'••• -i-.afc.
nencias á l'x.-!i'' Junta , c G

a em ..-: i ara ridal)i. a

pas'(..-.a

.. i\'ia-Fy»mi-
rfísrior it||*:'Ar.

aoJnSUciu.:
o -mesmo

:s seguintes
a- Perpetuo

¦das
anelbi

todu junto nesta Villa. P»-çsir.kntc t?fo-

que



itíara do Recife pari a Iriítigitfaçãfo do Retrato
de S. A. R. nos Paços daquelle Concelho ; o

que foi feito da maneira seguinte. A's 4 horas
da tarde postarain-sc os Batalhões pela rua da
Cadea até o largo do Erário ; e começaram a
.juntar-se na sobredita casa da Câmara as prin-
cijiiaes pessoas da terra, a Ex.'uii Ju.iti, a Ke*
la.;ãt», o Senado As Olinda, os Chutes, das Cor-
porações , e Cidadãos de todas as classes , qus
faziam a mais luziita e respeitável assembléa. A
sala estava ricamente ornada de damascos , vo-
lant.es, c flores. Debaixo de hum grande docel,
arando com riqueza e gosto, via-se o Retrato
fl'E!-Rei o Senhor D. Joãa VI. ; e á sua es-
quer.Ia foi colloca.lo o de seu Augusto Filho ,
o Senhor D. Pedro de Alcântara. A» correr-se
a cortina , ém que estavam cnceYraslos , o Pre-
sidente da Es,"" junta deo trez vivas á Angus-
ta Dynustin de Bragança, ao*nosso querido Re-
gente, e Perpetuo Dw-íensor , S Constituição #r,;-
silicn ; que toi-am nlicrn.! lamente repetidos por.
todos »8 ' circiinstaiii.es. Segi.io-.e uma , grande
orque-stu , qne a todos deleitou com varias syh--
fonias <ie muita execução e bom gosto ; depois
do «pie recitou o Padre Mestre Fr. Miguel rh
S-étcramnilo '-Lopes 

(1) ,. ..Monge Benedictino , e
Professor ds Hhetorica c Bellas Letns do Semi-
natio , hum discurso cr. elogio.'a S. A. R. , e
que dividio ein duas partes-; provando na pri-
ineira que o .Masiiio Senhor em ficar entre os
Brasileiros , livrou-os da escravidão, que lhes pre-
parava o partido &ntn~Brasii:co no Congresso de
Lttboa; e na segunda que os havia salvado dos
horrores da anarquia . e guerra, civil.

• 1 Concluído o discurso , seguio-se ihum excel-
Icptissimo .ily.nno cantado pela musica-, e acom-

co esboço,' que míú pôde üigniGra." t '•onte.-!-
tamemo , e cnthusiasn.o deste Povo p< r li > pla.i-
sivel motivo ; perguntam aos...,i Os í't>-iinn,¦'-¦*.

.canos estam adhcrcntes á Causa Brut-itca , mi
nâo > Saiba © Muruío inteiro dc.Ms, e 01 iras mu»-.
tas provas , e flccida. ,,

Nío he só em .-jirnplrs festeios que si- or.
cupa o brioso Povo de Pernambuco ; alie se ¦-,..

põe para defender a Independência tit. Império,
de que cotislitut- numa preciosa pauis. Tem -c
recrutado muita gente , além de grande nume-
ro- de pessoas , que voluntariamente s«* oferecem
para servir : os f tnicci .naric-s Públicos emu.*i;*n»
as horas v,-.i»as cm aprender o exercício v.iilua- :
fortificsm-se os pontos da costa ; abastecem.se' >s
Fortalezas ; ten,-se eslalwleciii.i telegrat-.-i ; era
huma palavra devisa-sc por toda aparte cm.íc-
tividade o mai? exaltado Patriotismo. Kio basta
desejar ser livie : lie preciso procurar os meios
de o conseguir.

PORTU G A L.
Lish-jri,

Os papeis publicou daquella Cidade nío ces-
sam de clam,;r (náo sibeinos se com justiça , nu
sem ella)- contra, subornos praticados no acto rias
eleições pura a nov» Legislatura.

O estado convulsivo, da Hespatdia , que tal-
vez brevemente se communique a /'alugai • e
a reunião do novo Congresso des Sojberanos iii
Norte , tem posto em grande inquietação 05 ani-
mos dos democratas daquella Capital. Parece, pe-
Io qué lemos em algumas cartas, ser dirtsrcme
o sentir dss Frovinc.o».

Por Decreto de 3 de Outubro Ordenou S.
M. que .se suspendessem as demonstrações do

panhado tle grande instrumental ; composição .de prazer, que deviam ter Jogai no o ia is<?

Josqusm Bernardo de -Mendonça , que o executou
com todo- o primor .''arte. Illuini.iicram-sc espon-
taneamente por troa noites o-.iccessivaa n* Povoa--
çõe> de .Santo Anionio, Recife , e Boa Vista; e
eEiifidiis as sobiedita:,' noites houve Tlieatro com
grande con..-urso. Todos os Membros da Es.».*
junta, os ii!."")» iDesembargaidores dl Relação ,
o iil.r.yi Govcmador ile Armas, muitos Officiaes
e paizanos , appareceram com os laços verdes ,
que S. A. R. trouxe no seu regresso ds S. Pau-
lo. f\ casa <la ...puni estava com o maior-aceio ,
e illuG-iinaçio possível, ÍAntes' do Drama alie,!».)-
í:co á Independência ¦ Rrasilica , '.vários Cidadãos
recitaram muitas composições poéticas , análogas
àó -assuiTipt».), já da Platéa , já dos Camarotes,
com sjeral en.luisiasirio', contentamento., «iappl,i.i.
¦o . iiJíisci-.ie o panou , e ao cotpeçar o Drama ,
ti Presidi-'".' ,!:> '-'x.,"i 

junu deo os tr.-x vivas—1
à Av.My,l,i Dvn-síij de tíracança , í, S. A. R.
Nostff Perpctiio Def.-nror ,, ?. Consir.uiçSo/.Sn?."
jAjtía, Sejçi.io^se ¦•% Píio.í', no Um <'n qual apj,-t*
réceram nu tun.lo d,. Tne.itro. ci-.rc quatro co--

, os dous Retratos ,
c dr S-.ia Augusta
, 1 ra'iiii;ion.',i! -ic pra'-
.il i>>,<: i..;u.-llc bri-

o.-, jiijyiiisns thi'-
.V vi<i-i ..inste l'i'..-

?nm-
Filho

ltimnis com uniu.
dn'Nosso ii,'-?.'
^-onsovie. í-! ini 

'.is

íitíí'', n*í 1 í\.;:..,l,: ;;
ib.-uite '\i, ,;.,'¦; '
couros da'feli.-i.i.id

fl) 
'JViiin-- 

LH
sim dos ti!leiil»s,
liçioso.

tdV,.rav, iíitoni
como do Patriotismo deste Re-

versario do Nascimento di Seo Augusto
o Imperador do Brasil.

Feio Diário do Governo de i4 tle Oi-.-uUro
verifica-se a retirada'-de alguns do' l-Jerimarlos
do Brasil ; qun .111) Congresso ...- J.;s„: , ; r.un
mais assíduos, c intrépidos na cl>. i -• -. a. d.--s i--.íI:c-
naveis direitos de seos C .nsiiiiiiiiies. 1.'. r- mi¦-
dos- de que o P,.bico ?c utter sí ¦>•. -in yiü-H-.rr
as circunsianciOs dn tscto, |'i*« it-, ,; ti-.«nscre-
ver o-Decuniento, yuy o tttcii.i,, D;-rio nus ot-
ierece.

Officio do Intendente Ger.il tf: rvlici.; ao Aí,;,-¦>-
tro ü„; 7->tiçn.

III.mp e E>:.'"" Senhor.-— Pendes: espaliia-
do huma voz gerai de que alguns De:>'-,'ari"s do
Errtsif pelas Provincias de .V P.-.nic e tíakia se
tinham retirado, desta Capita! sem it. <:iica dii l-;•>-
berano Congresso, evadm Io se no Paquete rv-i-

. tannico , que «jltiniimeiiie deo :'- veia uí-su» Ci-

pitai para Falmsuth , mandei averiguar esie ít-
cAO pelo Minislro do Bairro do M-.nmba , que
»!jiisfr.í con». » . informação d.i copi.i inclusa ,
em ..' qual expõe ser vo;-. publica e consianto ,
qne- Anionio Catfrs ¦Ribeira rir Antkada . Jate
Ricardo tio Coita Aguiar.. írancisco Antônio Lu--
,:n , e o Pndri: /'V/h'í. Deputados ;is Cones pri a
Provincia de S. ir ,n.In , c *?-''ff Uno Com nha ,
Ciprisno José Baraia de- Almeida , e o Pa.iire
/•'/¦•;«, isco Agostinho Germes ,, pela Bahia, emi.Mi--
«y-.ram cm a noite de- >¦> do evreme em o pa-
Paquete Jnsrfex , Capitão.. Buli, . que sahio cm



timanhí ris o , sendo certd que -nenhum tios
soliri-iiittis appe.r.ce ms casas de sua habitação ,
c -imn_ii.il> vis orçados , cjub neilas deixaram ,
qtie sons amos sahirain , sem que saibam o seu-
<íi",;iíi<»,

Comijereceo depois na minha presença Fran-
ctseo cia Cru;:, , Piloto ria barra. , que costuma
ooiiour.ir pai. fóra delis os Paquetes lnglezes ,
,.-. deolara no termo incluso , que no dia 6 rie
madrugaria , entrando no Paquete, que devia cem-
diiiir tora ris barra , não vio passageiro algum
Portuí-it,-_ ; mas que quando hi.m a chegar pro-
xiuio i !»*rr_ , entr-ram a apparecer sobre a co-
berta alguns Portuguezes , - já fóra da mesma
apparect-riini ao todo sete , entre os quaes conhe-
ato u Deputado Antônio Carlos, :: outro a quem
Jn-!!-- Inglez chamava o Sr. Barata ; o que ten-
dn «concluído o seo Officio , c estando a retirar,
st , .um tio. -subieditos se checou ao portelo ,
_ lhe disse as seguintes palavras diga lá que um
ven/iam agora cá pegar, conhecendo pela voz que
cru Brasileira , o que assim foliava.

Apressa-!"-, em levar o sobredito ao conhe-
cimento ,;. V. Ex., asscgi.rando.lhe que nenhum
cies sobredito» ex-Deputados procurou nesta In-
tendência o necessário attestada , para obter em
a respecti-.'- Secretaria d*l_stado o seo passapor-
tt; • c (;',;_ ?e i.ão podia evitar a sua sahida no
Paquete , por isso que nião he. sujeito á visita
cia Policia , nem esta pórie a seo respeito fazer
_i_s du que lhe he permitüdo no Regulamento
dc 6 rie Março rie IÊ10 §<$. 7 e 8.

Deos Guarde a V. Éx. Lisbia em Io de
Outubro de 1 ___.—¦* Iíl.»»» _ Ex.™» Sr. Josi da
Silve Carvalho. — O Intendente Geral da Poli-
cia Manoel Marianno Falcão de Castre.

MINAS GERAES.
Deputados da Prevhcia de Minas Geraes.

Votos.
O Doutor Belchior Pinheiro dc Oliveira $4oO Conselheiro Manoel Ferreira da Câmara

Eli.tancourt c Sá 5&S
O iJeíetnlüirg- lor José Teixeira da Fonce-

4.
O Contador Geial José ile Rezende Costa 336
O Doutor 1 heotonio Alves de Oliveira Ma-

-fi.

,.;_ Vasco» cell.s 01
O Revefcr-.iu Manoel Rodrigues da Costa' 505
O Desci.''»irjejilor Esievão Ribeiro de Re-
.en.ic 40o

, O Re» ?leiiilii Doutor José Alves do Couto
Saraiva 3,jl

O Doutor Jacinto Furtado ris Mendonça 388O D_r emòargadur }<éo Severiano Maciel da
Crista 388

O Deíemhirg-.ri.or do Paço Lucas Antônio
Monteiro d. Barros 

333

N 0 T I C I A s
E N T 11 â DAS,

Dia-* ,_- 1. .ye.íibií . — Ilha Grande; -.'.dias;
Cahiqu- Ban .,;,-__...,. , M. José das Santos tia
FôTlCtCâ*

Dia 2e) dito. — Mente Video ; % dias ; S.
Flor elo Riu da Pra a , acima mencionaria. —
Parunaftaà; iS dias ; S. Mentia, M. Manuel
''fias eíe Siqueira, C. a José 'a Cunha', arroz,
,-iarieira c belas. — Bahia ; 9 dias ; E. rie i.iier-
ra _-_-.,•_ , Com. o 1.° Ten. Francisco de tua.

O Doutor Antônio Teixeira ria Costa
O Conselheiro José da Oliveira Pinto Bo-

telho c Mosqueira 266
O Doutor Manoel José .elioso Soares 261
O Brigadeiro Joio Gomes da Silveira Men-

dnnya -50
O Cupitio Mór José Joaquim «ia Rocha 284
O Doutor Francisco Pereira de «S. Apolunia 22^
O Desembargador Joio Evangelista «le Faria
Lobato 2I7

G Doutor ja.é Antônio da Silva Maia 21a
O Desembargador Lúcio Soares Teixeira dc
Gouveia 205

Porque o Doutor Jacinto Furtado de Men
clonça lie Deputado pelo _?.. de Janeiro , a o
Co;ise!heire» José de-Oliveira Pinta Botelho e>
Mosqueira. falleccu , entrão <;m Seus lugares o_=
que tem votos immediatns , e sío
O Reverendo Antônio ria Rocl»» Franco sol
G Doutor Condido José de Araújo I9S

Se o Conselheiro João Severiano Maciel ria
Costa , ora em Portugal, nãe» estiver no acti».
da instai ii ção , servirá interinairieute até sua cha,-
garia
G Doutor Antônio Gonçalves Gomide 191

RIO DE JANEIRO.
Pela Secretnria rie E,;tado dos Negócios do

Império se f'__ saber, que 11a Tabeliã rí.-i. Dias,
que segundo as Ordens de Sua Magestade ím«
perial , sam de Galla nesta Corte , se ommit.i-.
ram, por eng...o , o Di* ó de Janeiro, que de-
ve ser de grande Galla ; assim como dia 9 de»
mesmo mez , era que ba BejamSo.

No ri ia 2g dc Denem.ro passado entrou nes-
te Port-j .indo dc Monte Viam com $.5 dia» de
virgem a Sutn.ca Flor Jo Ria da Prata , Mes-
tre $t)ié Leaiieír» Roífricttes , equipagem 9, car-
ga couros a José. Nunes da Cosia, Refere o Mes-
tre que D. Alvare, recebeo um Officio do Ma-
deirn, q,.«; fe_ ler pelo Ajudante Leite na ireru
te daTropa que está tiebaixo do seo Coinman-
rio em Monte Video , 110 qual Officio os exorta-
va a presistirem constantes no sen systema , «us
logo qoe: lhe fosse possível lhe mandaria trans-
porte para os conduzir aonde fossem mais con-
veni.nt.s ; pelo que r_cu„ar,_n. etoSiucar nos transa
portes, qaie.- ti'aqui íoratn iR.iniUrii»;; ; mas -jue jí
terárri en.harcad.» , obrigai!-, pelo Baíâo ei.i Laga*
na, segundo as providencias, que para isse» tinha,
toniario.

I
M A R . T I M A 3. ' 

"f'

Ia Tavares. — r;;-,ca ; G. lng. BfítifnlX,. jWt"
Thaddr.us ._.,,__• , »era arribada. ' ' "

_ ./ H f D J _
Dia 28 ,ie D.;;c'T;bro.— Parati; L. Santor

Martyres, M. Jcià Ani ;, ¦ > Je Olhei a , lastro.—»
Dite, ; \ . Scnkira .In Lar. 1 , M, A_:_-7 Cer-
r-ia Piiio , !-:-.. „ _, — 'i.i.'.e-.(,-a/j_, ; L. Senhora de

Di;. -.., ,'i.o..
I_t. Luiz 'fine dr

.10.Ci.ío-ío, vir.!
Maccáe: • L. Santa S»ríúrS

'¦,nf.j , lastro.
..,*-«,,___«_»,««_»«««

RIO a e JANEIRO ma I M F R L M . A N ACÍÜNAL
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Artioo d'Oi'ficio.

\_ LL.™» c Ex-»!» Senhor. — Com a Portaria
de 7 dc Agosto ultimo , expediria pela Secretaria
«1'Estario Aos Negocios ¦ do Reino, fotara entre-
gue. a esta Câmara os exemplares, que a acom-
panhavain , do Manifesto rie S. A. R. o Príncipe
Regente , cm que o Mesmo Augusto Senhor re-
fere os pon.terosns e justificados motivos dos seos
heróicos procedimentos , sempre dirigiilos á feli-
ci(l<nle e honra rio Reino rio Brasil: e depois de
fe ter lido na mesma Sessãp o riito Manifesto,
que encheo de gloria e emhusiasmo a todoi os
lvlêmbros , que acttial:ricnee compõe o Corpo
da Cumaru , possuídos de iguaes sentimentos pas-
(jjrain sem penia rie tempo a fazel-o» des.ribuir
por todos os Juizes Ordinários desta Commarca ,
e por alguiTiiis outras Authoriilade. Ecclesiastica»
e dis , a fim de que todo» venham no períeit-*.
i'oi.1 >.":nieiito dos magnânimos esforços, com que
n [):-}'• ¦!-r.r.r Perpetuo (Ins nossas !ib.ir.!aries, e ín-
'!•:•!-;-: encia deste Reino, o tem procurado des-
vir flo ' {arrete ria escravidão , com que rie novo
estava anieíiçala.

!V«s Guarde a V. Ex. Goiaz. em Câmara
rie Outubro rie 1829. — Ul,"-» c Ex.™° Senhor
¦ /t«c Bonifácio de Áadrnda e Silva. — João Pedro
da Cunha , segundo Vereador ; juiz ile Fora
pela Lei. João Lourenço Pereira; Joaquim da
Rocha Maia. , fl

S. PAUL O.

Artigos d'Officio.

Senhor.—A Cainara , Corpo Militar, Cie-
ro, Nobreza, e Povo desta Villa tem a honra
de porem com o maior respeito, e acatamento na
Aiigfista Presença de V. A. os puros sentiaren.
tos ri?'gratidão, e reconhecimento, de que sam pe-
netrados , pelos assíduos desvelos e patern.es pro-
videncias , com que- V. A. tanto promove edis-
põe o bem e felicidade rie seoi Subditos ; e a
«le manifestarem outro sim sua g.anrie satisfação
e regneijo pela feliz viagem de V. A. a esta Pro-
vincia , c pelng vantajosos bens ria paz, união ,
e iraoquilliri.iile, que A mesma resultou da Sua Au-
gusta , c muito desejaria Presença ; protestando
finalmente que, fieis a.seos deveres-, se conservaram

Sempre respeitosos e obedientes a V. A., e com
invariadel adhesao á Sagrada Causa do Brasil,
que muito justa e gloriosamente se rietenrie, e
na qual consiste sua geral , e individual prospe-
ridade.

Deos Guarde a V. A. como havemos mister.
Paranaguá cm Camar» de 5 de Outubro de 1822. -
O Ouvidor d» Commarca José de Azevedo Ca-
bral , Pedro Rodrigues Nunes , Miguel Gonçal-
ves de Miranda , Bento Antônio da Costa , AíW
tonio Joié da Custa, José Luiz Pereira.

( Seguiam se mais 44 assignatura de diffe-
rentes Authoridades e Cidadãos. )

íll.mo e Ex.™0 Senhor. — Participo a V. Es.
que tendo chegado a esta Villa nos papeis pu-
blico. os dois Editaes da Câmara do Rio de Ja-
neiro de SI de Setembro próximo passado em
um dos quaes se contém o Decreto rie 18 do
dito me?,, me preveni a riar as piovi.lencias, e
o meo exemplo para Soo devido cumprimen-
to , ainda ames de chegarem as ordens officiaes
para isso, e tem já aqui si«lo arioptado com gr„n-
de enthusiasmo: e ria data deste remetto cs mes-
mos por copia a todos os Juizes da Commarca
com o Officio , que por copia jemetteo a V. Es.
que Deos gtiar.le por dilatados annos. VilU rie
Paranaguá 5 de Outubro rie 1822. — IU.""' e
Ex.mo Senhor José Bcnifacia de Andruda e Sil-
va. — José de 

'Azevedo 
Cabral.

Copia da circular, a que se refere o Officio supra.

Tendo chegado a esta Villa nos pa;>eis: publi-
cos n. dous Editaes ria Camsra rio Ria de "Janeiro

de 21 de Setembro próximo passado, em um dos
quaes se contou o Decreto de 18 rio dito mez ,
os levo por copia por mim assignada ao seo co-
nhecimento, para sua intelligencia , e devida exé-
cução cm sua conformidade. E assim também
lhe participo que a Câmara , Corpo Militar ,
Clero , Nobreza , e Povo desta Villa tem leva-
do á Augusta Presença rie S. A. o Principe Pe-
gerite , que no glorioso dia 12 ha de ser Ac-
clamado Imperador Constitucional rio Brasil, cs
puros e sinceros votos rie sua gratid«io e reco-
nhecimento pela sua feliz viagem a esta Pro-
vincia, e pelqs vanujos s efFeitos rias sabias e

.paternaes providencias, com que tanto se desvela
e empenha em promover a felicidade rie seos Snb-
ditos , espalhando entre elles innumrraveis" bens ,
e o maior de todo» a paz • união , e tranquillida-
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de: e bem assim os seo. voto» de amor , obe-
dienda, e fidelidade á Su» Augusta Pessoa, e
de invariável adhesio á Sagrada Causa do Brasil,
de que defende a geral felicidade. Parecendo e
sendo com effeito muito justo e conveniente que
todas as Câmaras ris Commarca obrem na con-
formidade , e expressem ao Me.uo Augusto Sc*
nhor (seja o não teu, feito) o» mesmos Icaes sen-
timcntiis, que nfco podiam deixar de ser os de
seus generosos e nobres corações.

Deos Guarde muitos annos. Villa de Pa-
ranagoá 5 de Outubro de 1823. — J>sê de dzr.-
At 'Cabral. — Senhor Jui/. Ordinário de...-Eslá
conforme. — José dt Axeptdo Cabral.

MINAS OElíAES.

Artigo d'0.ficio.

Villa de S. Bento de Tamanduá.
111 «o e Ex.™ Senhor. —• A Câmara da Vil-

Ia de 5. Bento de Tamanduá , na Província de
Minas Geraes , apressa-se a participar a V. Ex.
O faustissimo suecesso constante dos docutpento»
junto. , c que nesta Villa teve lugar no Dia pa-
ra .empre ventnroso de 12 de Outubro deste
armo; tudo a fim dc qne V. Ex. leve á Au*
gusta Presença de Sua Magestade Imperial , de
Quem esta mesma Câmara esperai Benigna Appro.
vacão. e Ordens.

Deos Guarde a V. Ex. mui-ns annos. Vil-
Ia de S. Bento de Tamanduá em Sessão extraor-
dinarta de 11 de Outubro de 1822. — Ul ml> e
J_x.w> Senhor Josi Bonifácio de Andrada e Sil-
va. — José Ferreira Gomes , Antonio Marfins
da Cruz, Oüverio Pedro.a Ferreira, João Cae-
tano de So'i_a, Manos! José de Araújo c Oli-
veira, Antônio José da Costa.

(Seguiam-se duas actas da Câmara , huma
de 7 , e outra de 12 de Outubro , ambas rela*
tivas i feliz Acclamaçóo de Sua Magestade Im-
feriai , assignadas por grande numero de Autho.
.idades Eeclesiastiüas, Civis, c dc Cidadãos.)

A Câmara da Villa do Rio Pardo , Provin-
.cia do ,_.:'. Grande de S. Pedra da Sul dirigio
no mesmo sentido uma representação a Sua Ma-
gestade Imperial, em data tle l2 de Outubro,
a qual náo podemos transcrever pala grande af*
flu.ncia de outras matérias.

NOTICIA NACIONAES.

Rio i.° de Janeiro.
SS. MM. II. desceram pela» 10 horas da

ttunhã , da Quinta da Boa Vista para o Palácio
da Cid.dc. Ao ineio dia a Corte , e muitos Em-
pregados públicos foram sdmittidos a beijar a
Mão de SS. MM. II. e dar-Lhes as costuma-
das felicitações de bons annos. Terminada a ce-
rirrinnia voltaram outra rei SS. MM.TI. para
a Quínia da Boa Vista.

BAHIA.
O seguinte Edita! extrahido da Idade d'Ou-

ro, não nos deixa duvidar do verdadeiro estado
a que se acháo reduzidas as forças F.unopeas na*
-juella Cidade.

5cndo bam notório o deplorável estado de

desfalque, s que se acha reduzia, o Thesouro
desta Provincia, e nlo tendo além disso produsi-
do o desejado effeito os differcmes recursos, de

que sc tem lançado mão cm tiu apertadas cir-
cunstancias, nem mesmo o «_ue se facilitou em
o artigo ia Ias Instrucções dadas em Lisboa ao
Cominand ,e e Chefe rie Esquadra , surta neste
PoHo ; porquanto apenas se forneceram alguns

gêneros para o suprimento da mesma para serem

paços por meio de saques de letr.s sobre o Plie-
soíiro do Maranhão, nio appareccndo ate ao pje.
sente quem se pro|>onha fazer iguaes transacçoes

para quaesquer das outra. Províncias deste Kei-
no, indicadas em as ditas Innrucçóes. Ii porque
cumpre que as despe?.» publicas deaa Província
continuem a ser do mesmo modo mantidas, ve-
se portanto a Junta da Fazenda Nacional, em
tão espinhsa collisio , necessitada a sacar sobre
o Thesouro Publico Nacional da Corte e Lkla-
de de Lisboa, para por cse meio «erem pagas
todas aquellas pessoas que , tendo de para alli

passar fundos, o. vierem entregar, para «> hn.
indicado , em os Cofres da Thesourana Geral
desta Provincia: o que as»im se fax P"blico p»-
ra qne chegue ao conhecimento geral. Bahia iV
de Dezembro de 1822. — ígnaci» Rajino da Cos-
ta Lima.

Uma carta chegada da Bahia, . que temos
presente, datada de 24 do passado , contém a
interessante noticia, que passamos a transcrever.

Desde 5 horas e meia da manhã batem-se as
Tropas , desde a Soledade até _s posições, que
ficam diante do forte de S. Pedro. O fogo ,o-
bre o derradeiro ponto principiou ás 7 horas e
meia; s.m agora 10 horas, e elle ainda dura. O
attaque he mais vivo e mais obstinado , que ne-
nhum dos precedentes. Nós vemos passar os
feridos por baixo das janellas , e distinguimos o
fogo dos combatentes : todas a. Tropas e.tim
em armas, e entre ellas bem poucos milicianos.
Diz se que os Brasileiros preparam para amanhã
um attaque desesperado,
,r Variedades.

Que immensa cad.a dc suceessos, nío pen»
sados tem feito para sempre memoráveis os Fas-
tos Brasilicnsts no curto espaço de um só an-
no! O Brasil, que no dia 9 de Janeiro de 11522
se propozèra ir supplicar perante o Congresso
de Lisboa a reforma dos fa taes Decretos de trj
de Setembro, com que vira ameaçada a sua «xis-
tenda política , dcttruida a unidade da sua ren-
niSo civil, ,e extineta a Calhegoria de Reino, de
que gozara por tantos annos, deixando a hnmii-.
de posição , com que apparecera no inexorável
Tribunal dos centúmviros Lusitanos , exalça a
cabeça altiva com o presentimento da sua gran-
deza, da sua fertilidade , e de immenaas outras,
inexauriveis fontes da sua riqueza , e sacudindo
o jugo infame, que lhe preparavam despresivei.
sophista. , itrtmo.aes Demagogos , vis dcsorgani-
.adores , e inimigos jurados da boi ordem , se:
coroa com o Imperial Diadema , qne ha de or-
nar sua fronte por toda a duração rios séculos!!'

Aquelle dia, que seri tio digno deterna me-
wieria nos annaes d'este Império, como o de 96
de Fevereiro antecedente , em que o Immortal
Defensor do Brasil abraçou o ly.tema Consti-
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Mcionad , foi inteiramente perdido para Portugal, t.inte, que as viram, d"ellas se convenceram; eti>r*
que tarde , ou cedo ha de tomar .strcitas contas nu ram o projecto de nio quererem outro «ysie-
aos devastadores da Monarquia Lusitana da pes* ma para manterem a sua união com Portugal, se-
sima gestão, qüe fizeram dos negócios da maior náo aquçlle. Tal he o grande ascendente, que tem
importância que lhe confiara! a verdade , quando se appresenlã tão nua , como .

Como he para o bem de todo» , diga ao sahira (lal mios «Ia natureza á contemplação das
Povo, que Ficou! Palavras memoráveis do He* alma» bem formadas, que só aspirío ao bem, para
toe , que o Brasil idolatra , e que accedcilrio que sam impelli.la» pelo irresistível império de
rogativa que então ae lhe fez fica nesta Corte um» das majs importantes ,Lei» cormologicas !
para manter , e consolidar o» Negocio» tenrien-' Conhecem optimamente o» vintenaries do
te» ã união do Reino Unido, coma todos noa- Congresso , que em vista do alto poderio que
nlmente desejam ; mas nio querem os tyrannos tae» verdades costumam ter em todo o espirito
de Portugal outro meio de consolidação , se não yecto , e desprevenielo , yai cahir por letra o
os que elle» meditam nos medonhos antros da sua espantalho, qué tinham levantado para aternorisar
desmesurada duplicidade , e por isso em logar de o illudir os Povos, e para verem se ainda po.
aitendcrem a supplica. tão ajustada*,, e reformarem dem escorar o vacilante edifício, que erigiram
os anti-Constitucionaes Decretos, que forjaram para «obre área, decretaram , se proceda cohtia o
meterem o Brasil na antiga corrente ria escravi- Governo de S. Paulo, contra os Deputados que
dfio, de que já se havia libertado, não só des- de li vieram a esta Corte representar a S. M.
prezam com nunca vista arrogância a justiça de I. . necessidade d» sua effectiv» residência no
tão comedida supplica, mas a,nela procuram ex- Brasil, e que téveram a temeridade de analysar
acerbar a sua viperina sanha contra os quê sup- seo» Decretos , e Ue descobrir nas beberagens ,
pfie serem motores da nova aclitucle , que o"Brasil que os Hypocrates do Congresso nos queriam pro-
appresenti ! 1 pinar , o veneno combinado com o xarope com-

A Provincia de S. Paulo , Metrópole de mum dos usuaes sophismas, com que perten-
todas as aiistraes , e das centraes do Brasil , diim enganar o Brasil.
quem deveram a sua descoberta, ereaçáo povoa- Miseráveis sabichões, que vos persuadis ser-
ção e industria nl'« podia deixar de mostrar ain. des o non plus ultras da perspicácia humana,
da agora que era Mãe , para as doutrinar com porque não viestes para ca em grande alçada
sãos princípios da moral publica que fortica os formar esse Processo ? Já que não tivestes a ge-
Povob no exercício dos deverei mais Sagrados, nerosidade de vos offerecerdes para tão glorio;»
e no conhecimento dos Direitos que lhe com- enipreza , em que vos tornaria dignos collegas
pettem , como fonte de toda a auth-»ridaele exer- do Abbade de Medrões , que se oiFereecu p-,;-*
civel.'no corpo político ele Sociedade; elle clictou Capellío dVmbarque';. ao menos tende a consei-
aos seos Representantes por meio rio Governo as laçio de procurae os papeis públicos d'estü Ca-
instrucções, que organizara o Vice-Presidente do pitai, e ile examinar o que n'ell» accotiteceu
inesmo Governo, hoje Ministro e Secretario de em 30 de Outubro próximo ; para d'ahi poder-
Estado do* Negocies do Império, que lhe pare- des de ii.fetir qual seria o fçliz êxito da Ve.'».»
ciam anais adqua Ias para se consegoir , e con. corajosa empreza! !
«olidar o bem da união do Brasil com Portugal Teimam em fim os desorganisarlores do Con-
<íé tal. modo que ficassem em prefeito equilíbrio gresso, em que se oxecistem seos Decretos ; ma*
os Direitos de um e outro Reino; e era con* o Povo do Brasil, que para não executar nen.
dição , tine qua nm a existência do centro d'uniio hum , tinha constituído seo Defensor Perpetuo
das Provincias deste Gigantesco Estado, na Pes- ao Príncipe Regente, para que os livraiie e pro-
toa do Nosso Amabilissimo Imperador. Verda- tegesse contra a exorbitantes pértenções dn Des-
*des tão papeis, baseadas nos profundos conheci- polismo de muitos, que (Como diz o seo Ora-
mentos da historia das NaçÓes , e dos princi- culo Rousseau) he o peior de todos os Desp«j-
pios mais apurados do Direito publico universal; tismos , teima tãobem em querer fazer a sua
tmetidas sem pertencia de fazer proselytos , vontade, e não satisfeito com aquelle Titulo
só com o fim honesto de procurar ao Brasil já dado ao Seo Amável Regente , ainda quer
maior somtna de bem possivel, nSo podiam dei- conferir-lbe a condecoração mais elevada , a que
xar d'agradar "aòs Povos, que neste modo ds tem chegado os Homens, acclamando-o Seo Impe-
fallar conheciam o zello , e boa fé de hum Pa- rador Constitncional , depois de haver decls.
triota tão illustrado e não as esturradas inaxi- do Solemnemente a sua Independência,
mas d'hum philosophismo estrangeiro, incohcrente Independência, ou Morte«— grilou o Herói-
com »igo , e com a razão , e bom senso. co Defensor do Brasil Sobre a alta Moníanha

Caíram por terras o» Phantasmas de Politi- de Paranápiácaba em S1. Paulo : c Independência ou
«ca, que tinham creado os sonhos da-madruga- morte **-repettio o Eco desde uma a outra exterm •
da de Pousieau; e os Povos do Brasil até dade do Brasil: e em cinto espaço de tempo se le-
onde poderarn penetrar verdades tio luminosas, vantou o collosto Imperial que ba de assombrar
que estavam livres de oppressão, no mesmo ins- o Mundo Politico ! ! !

NOTICIAS MAR l T I M A S.
FNTRADAS. ÍA.Malhtw, equipagem i2 , carga manteiga, ser-

Dia 30 de Desembro. — De Cruzar ; C. veja e carvão a Bring Risk. •*- Bahia ; «adias;
de guerra Maria da Gloria, Cora. o Cap. Ten. B. Franc. Jozejint , M. Jalaber , equipagem l.j ,
Theodoro de Btaurepairt. — Liverpoil; 68 dias carga sal e fazendas ao M. ; passageiros Alexan-
B. Ing. Atkelaute, M. James IVhíte , equipagem dre Marques de Carvalho, Gustavo Adolpho de
to , carga fazendas e armas ao M. : passageiro Aguiar com hum criado , José Marques Ptrei-
íntim Inglez.— Dito ; 77 «lias; B. Ing. Fume, ra G-uimarâes, c Rum Francis. — Dito, dito', TB ¦
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dito La Felicle, M. farpam , equipagem 11,
carga bacalháo , farinha , manteiga e fazenda, ao
Sobrecarga : passageiros «) Padre Manoel Joaquim
de Almeida , Antônio Ferreira França com sua
mulher e in. pessoas de sua família, JL pan-
na Carlota de Campos , e 2 Francezes : referem

que na Bahia lem continuado a haver alguns
choques entre os ria Europa , e OS Tropas rio
Brasil, com vantagem' deles. — Campos ; 3 dias ;
L. Despique , M. Manoel Anlonio , equipagem ,-*.,
carga assucar e agoardente a vários. — Dito , oi-

to, L. Novo Tejo, M. A/flW Felisberto ela Sit-
va , equipagem 6, carga agoardente e assucar ao
M. -. passageiro Antônio Moreira. — Dito, «llio ,
S. Semi.: Anna pensamento feliz , M. Joaquim Jo.
si ela CiUn , equipagem 7 , carga assucar e aguar*
dente a vários : passageiros Luiz Marques , e Ig-
nacio de Freitas. — Dito, 4 dias; L. Conceição;
M. «í-í/oihi? Rodrigues , equipagem 5 , carga _as-
socar e agoardente a Anlnnit, da Costa Guimarães.

Dia 
"31 

dite. — Santa Catharina; ,1 riias;
S. Vencedora , M. /«...í «k «Vi*-. -W-/™ , equipa-

gem 11, carga farinha, arroz, e feijão ao M. —

Cabo frio ; 3 riias ; L. S. Francisco ele Paula ,.
M. Manoel du Cosia Porto , equipagem 5 , car-

ga milho a vario;. — Campos; 4 dias; S. Drfen-
sor Perpetua, M. >.e ü/»r ^« -War , .equi-
panem 7 , carpa as-.-.icar , agoardente e mel a
Virissimo José" Cseiho. — Dito , dito, L. San/.a
^nvi-i, M. /íié Pereira, equipagem 7 . carga du
to ao Mesue. — Dito, dito, L. Santa Anna fe.
liz, M. The mi Luiz de. Gaia , equipagem ,5, car-

gís. assucar e me! ao Mestre. — Dito, dito, L.
Viva Manei , M. MeiMtl Alues dc Souza , equi-

pagem ü , c.,ga assucar e. aguardente a vários..-
Rto d'Ostras ; 2 dia.-; L. 

"S. 
Francisco úíã fé',

M. /ÍB/C-.I0 dos Santos , equipagem S , cavgí^ma-
deira a varies, — Stochlnto ; 9O dias ; B íarro
Gui/of-, M. A/. N.MolItr, equipagem 9, car-

ga ferro , alcatráo e taboario ao M. : passageiro
lium Int-Iez. — Pernambuco; 7 dias ; B. Ing. Sui-

jhure , 
"M. 

JJj« Bechfrd, equipagem. 15 , las-
tro: passageiro hum Inglez , e João Xavier Lar-
neiro da Cunha encarregado pela Câmara dc Per-
namiaco -é felicitar Sua M-igestadc Imperial: re-
fere o Msstto que de Ftümoutk. cofiduiia para
esta Curte os ex-Deputados áa Cortes de Lisboa

José Uno Cetiihiho, Cypriar.no José Barata , Frenl-
cisco Agostinho Comes, lher.o , e Feijó, porém
que fie.rão em Pernambuco peia noticia que ali
tiverão de que naqutlU barra cruzava'. 2 Cr-
veias do guerra manda.Ias pelo Madeira.

Dia 1 de Janeiro — Lisboa ; 4o riias ; B.
Piedade , M. 

' 
]»ão Maurício , cq'nipagem 02 ,

carga sal , vinho e oulios gêneros a JvhBurk-.
passageiros o Drigr.dciro Manoel Pedro ele Era-

tas com hum filho , Prudência G raldes Taxiâi
res, e Joaquim José do Amaral : , refeiem qne,
110 dia 19 de Novembro morreo Manoel Fir-
iiandcs Thomaz, e que ficaram a subir para esta
Porto os Navios Duque dc Bragança , Ulisses, e
'Praiano 

, e hum Brigue mercante. — Buenos Ay-
res'; 2I riias ; B. Ing Medur-.ei , M. Asplet, equi-

pagem 8 , carga couros a /.< Breton : passagei-
ro hum Inglês. — Campos ; 5 dias ; L. Guia ,*M. 

Eduardo José da Câmara . equipagem ,5, car-
oa assucar c' agoardente a Tkomi José Ferreira
1'moco. — Dito, 8 riias ; L. Bom conceito , M.
Jijáo Fernandes da Silva . equipagem 5 , carga
assucar e agoardente ao Mestre. —•/.!- GtWf ;
SS dias ; S. í/niáu Feliz , M. Jurí Joaquim des
Cruz, equipagem 9 , carga carne c couros a va-

rios; passageiro Albino Procopio com sua mulher,
o Tenente 

"rie 
Milícias de Porta Alegre Elias Je-

sé de Alencasl-re, que conduz prezos o Capitão

José de Vasconcellos , o Aiferes Domingas Manoel
Pereira , e José Jacome Pereira de Vasconcellos ,
os quaes em cumprimento da Orricm ria Sede-
taria rie Estado dos Negocios da Guerra de 2 de

Novembro de 1822 ficarão prezos nesta Fortalcia.
SAHI D A S.

Dia 30 ds Dezembro. —- Hamburgo ; G.
Hamb. Harmonia , M. M. C. Aherens , equipa-

gem 11, carga caffé , chifres e assucar. — 111-

goahí; L. Guia, M. Felicianno Antônio, equi-

pa"em 6 , cargu carne seca.
Dia 31 dito. — Santa Catharina ; B. rie -jaier-

ra Atrevido, Com. o i.° Ten. Francisco Bibtan-
no de Castro : passageiros o Coronel Mamei dn
Silva Fontoura com hum camarada, o Alferes
Antônio Francisco de Castro , dito Manoel José
Paulo com sua mulher, com Passaportes da Sec.
cretaria de Estado dos Negocios da Guerra —
'Mangaratiba; L. Senhora th Carmo, M. José
'Marques Teixeira , equipagem 6 , Ca-ga telha ,
carne seca e 40 escravos. — Dito , L. Senhora e/a
Guia , M. Francisco de Souza , aquipagem 6,
carga tclfia e carne' seca. ¦

°Dia 
I de Jarreiro. — Buenos Ayres ; 13. Sueco

Krsn Prinsen , M. Cothvitz , equipagem 15, car-

ga assucar e madeira : passageiro' os Prussiano;
Carlos Sehn , e Frederico Augusto , e o Francez

João Baptista Marechal com Passaportes ria Se-
cretaria rie listado rios Negocios Estrangeiros. —

Villa dos Ilhéu; L. Bom fim , M José Duarte',
equipagem 7 , em lastro : passageiros José Pertt-
ra , e João Martin com Passaportes da Secreta-
ria de Eslado dos Negócios ria Guerra. —• Gabo

frio; L. Viva Maria, M. Alexandre Gomes Fcr-
feira, equipagem 5, em lastro — Ca'l>inda-\ S.
Bella Americana , M. Josc dei Silva , equipagem
26 , carga íaíen Ias e agoardente.

AVISO
Aflvmrio sf (Malule-ulü o Diaiio do Governo desde o principio rio correnle mez ris Ja-

_..;,„ ,!,.'..:,, <'u i!.(.sp.'.;., que f..i .municiado ao Publico , Iodai as psssu.s, i,tiç para elle qm--

«-rem s..b.*crevCr o pedetam faacr n-t loja de Maneei Joaquim ela Silva Perto , qnr for. ri.* ext;,v

lia Gazetn , e lie hoje rio mencionado Diário do Governo. As pessoas de foia se piulci-am .lin-

tir ao mesmo Porto directamcnle, envuinlo-lhe -para isso as canas deporte pago, c as «H"-_cns pa-

ra o valor da Suhscripção pelo tempo, qu-, quizerem, na certeza, rie que lhe será,-., cnviadds o*

Di
pratiores d.i Corte titobem se vende

rnmrita , e initefociiveímente. Para maior facilidade , c commoriu do» «-

uu largo ria L.ifa ele' DeUerro na loja N.° 104.
to Diário na riw da Cadea em caza de João Bjpt

R I ü~ d e JAKEI II O k a I M P R-ENS A N A C I O N A L.



N.° 3. Sabbado 4

IMPÉRIO
ilE lllilllÉliiw

íffvlít.

(lo J-..U...-0 «le 182*3.

DO BRASIL.

D IAM. IO BO GO VEM Jf O, Vol. ].«
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Artigo d'Officio

Villa de S. José.

k_& ENHOR. — A noticia da heroií. Resolução,
que para memória sempre gloriosa «Io fausto dia
12 de Outubro , que nos alumia , tomou o gran-
de Brasil, rie acclainar por seo Primeiro Impe-
rsilor Constitucional ao Muito Alto Príncipe, que
sabiamente o regia, e era o seo Perpetuo De-
íensor ; foi por mim sabida e festejada não tan-
to com todas as demonstrações de sincera ale-
grio , como pela intima e cortleal complacência
que minha alma com ella experimentou.

Se pois , Senhor , os votos de um Subdito
reverente podem merecer bom gasalhario na Pre-
sença Augusta do Monarca Excelso , que elle
hoje escollíeo muito de sua livre e gostosa vun-
tarie para seo Soberano ; Digne se V. M. I. aco-
Jher os tlc obediência e fidelidade , que a V. M.
I, rendida mente offereçc»

Üéos Guarde a interessante vida de V. M.
I. por muitos e dilarios ahnoS para nossa telici-
dade. Villa de S. José no Estado Cisplano .3
de Outubro tle i822. — De V. M. I. Subdito
fiel , Miguel Anlonio Flangini,

RIO DE JANEIRO.

Artigo d'Officio.

O Coronel Miguel Antônio Flangini , sen-
do encarregado pelo brioso Exercito du Sul , que
se racha debaixo do cmnmando do Tenente Ge-
neral Barão tia Laguna , fie appresentar a S. M.
I. o Manifesto dos leaes sentimentos daquelle
Exercito , e as felicitações mais sinceras pela
íeli. exaltação rio mesmo Augusto Senhor • ao
Throno rio Brasil; reunindo-se com o Ajudante
de Campo do referido Tenente General , que
por parte delle aqui sc achava para o mesmo
fim ; encorpo.ados ambos com o Senado da Ca-
tirara desta Cidade , e solemnemente conduzidos
-le.de «> Poço do Conselho até ao Palácio Im-
peiial no dia 21 de Dezembro passado; ali, dé-
pois ile terem beijado a Mão rie S. M. 1. , qlle
os recebeu em grande audiência, recitou 0 dito
Coronel o seguinte e enérgico

Discursa,

Senhor. — O Exercito rio Sul , a que tenho
a honra de pertencer , cecupado , como he cong.
tante, dos deveres da sua profissão , nem por
isso deixou , desde que foi posta em litigio a
Causa da sua cara Pátria , de viver alerta sobre
a sorte delia; e bem que fiado na justiça de
suas racionaes e limitadas pertenções , e nas se-
guranças fio atractivas, que o sincero Brasil ou-
vira em linguagem de franqueza no tempo fu-
nesto da sua ctedulidade , mantinha a socegad:.
esperança de que este seria favoravelmente at-
tendido. Uma «iura experiência o tirou rio seo
engano ; e por fatal adversidade . teve tantas vc-
zes , quantas foram as tle receber noticias que
vinham da Europa , o sentimento pungente de
saber que os interesses de seo solo natal eram
ventilados perante Juises parciaes.

Em tanta angustia elle affligia-se; e reduzi-
dos aos limites do militar emprego , porque a
salvação do Estado o não forçara ainda a sair
delles , não cessava de fazer votos ardentes , pa-
ra que os direitos indeléveis, e a todos manifes-
tos, de seos amados Compatriotas , que sam os
seos próprio» direitos, fossem em fim reconheci-
dos; mas quando passava da simples inspecçio
dos acontecimentos á reflexão para que elles con-
vidavam , qnasi que nío sabia qual era maior ,
se a paciência rara do Brasil em pedir , se a
cruel obstinação com que lhe negavam o que
era seo ; e então o Exercito mal podia reprimir
pensamentos, qne, se o pezo das armas lhe não
impedisse o vôo, sem duvida se elevariam a gran-
de eminência ; como porém rão se lhe oceul.
tosse , que as virtudes humanas tem um perfixo
termo , e circulo determinado , dentro do qual
estáru inscriptos , e devem el_.bor.r-se todos os
negócios ria vida srcial , porque a Divina Poli-
tica cleina obrar as causas segundas, a quem deo
a prerisa actividarie para crearem seos opportu-
nos effcitos , be:n se inclinava a esperar que ,
em chegando as cousas aquella muior altura , de
que nâõ podcs.ein subir , buscariam o nivel em

que naturalmente lhes cumprisse ficar , ou por
meio de alguma violenta explosão , ateada pela
resistência , que encontrassem , ou sc não com
aquelle peculiar movimento qoe a sua própria
força lhes communicasse. O Exercito pertendia
cótisolar-se com estas teorias ; m.s como o mal
era pratico , e j_ bastante aggr._v.do, suspirava

porque se adoptassem remédios heróicos para o
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sanar, e para conduzir so necessário ik-enUce um
estado, qne tinha tanto de precário, quanto de
constrangido , e vio em breve coroados seos de-
seios, porque os siiccessos tomaram pronunciada-
mente o caminho d.» resultado.

Uin» Serie de factos , que liam de compro-
metter no tempo venturo a crer, a da Histo-
ria , porque agora rnesmo se nâo acreditariam se
todos os não víssemos, collocou o Brasil na
inevitável alternativa , quando não tle escolher
entre a morte c a vila , ao menos de soffrer
uma duração vaUtudinaiia , emprestada , pe-
qucnina , incolierente com a sua força colos-
sal na maior robuitez, da viiilidade ; ou de go-
-.ar de unia existência activa , própria , e fi-
lha de meios omnimodos, que não necessita men-
digar, porque a recebeo exuberantemente da Na-
u.reza ; e o Brasil, obediente á voz que o man-
dava repellir o anniquilameiito, que o ameaçava ,
« com os olhos fitos na felicidade', que merece,
cansado rie padecer , e p>'Sto em um iance. qiie
só por delicadeza extrema era duvidoso (porque
tntre o mal c o bem nunca houve duvida na
escolha) , tomando em si o seo alento , e con.
siderando que nas altas qualidades , virtudes , e
talentos do Príncipe Excelso , que o regia , es-
tava uiii fiarior seguro da .ua prosperidade fu*
-ura, e um antemural diamantino contra os ar-
rojos da ambição particular, da quimrrica de-
rnocracia , e do anarquisuio destruidor , desistio
de argumentar com quem não queria entender ;
appelloti para a sua força , e para a sua con*-
ciência ; e conhecendo que podia e devia cui-
dar do seo bem ser, e que era grande erro
solicitar de outrem o qne Deos lhe dera ; pro-
clamou perante o Reguladur e Arbitro Supremo
das Noções , e á face do Univcno inteiro a sua
Independência , e determinou estabelecer por >i
mesmo as Leis , que o houvessem de governar.

Quando o Exercito soube desta resolução ,
achou que ella era como o Brasil que a toma.
va, grande e fecunda ; mas parecia-lhe que e»-
ta columna trii-riTüf, qne a Terra de Santa Cruz
levantara para eterno padrão da sua glotia lão
tinha o magesloso capitei, que lhes correspondia ;
e se ua viria particular ha satisfação acabada ,
lui-rou-a e. Exercito quando lhe constou que o
Btaúl completava a magnificência da sua obra,
acclamando por seo Piinieiro Imperador Cons-
titucional o Heroe sem par , que era o seo Per-

petuo Defensor ; o remate e a pompa do sio
grandioso edifício politico.

O Exercito julgou aqui terminada amarela
penosa de suas attciedades , e no sempre ditoso
D» ia de Outubro próximo pretérito, de gr».
ta reçorJaçío , os Cidadãos Militares de que he
composto, filhus de Pernambuco, do Rio de 'Ja-

miro, de S. Paulo, do Rii Grande , parentes
dps Mineiros , dos Bnhianos , dos habitantes fe-
lizes , que bebem as agoas do Amazonas , filhos
em, fim , ou parentes dos outros incolas do po-
deroso Brasil , formados em grande parada ,
uniram seos vivas de júbilo aos ecos festivos
que chegai ani até, elles , com que o venturoso
Povo Brasileira saudava a - sua Santa Religião,
a Santa Independência, a sua Assembléa Cons-
."rriinto e Legislativa, a V. M. I. por seo Pri-

o Imperarior Constitucional, a S. M. I. a
¦ r-j -ruriz , Consotte Preclars de V. M. I. ; a

Dinastia de Bragança Impersnte no amor delle;

e se congratulava a si mesmo por occasiSo de

tanta atcí-ria ; ecos de prazer puro, que . depois

de repetidos pelo Exercito com o mais lervoro-

so enthusiasmo , passaram rios ouvidos ao peito ,
e dahi âos lábios rios f-cnerosos , valentes , e

conspicuos habitantes cio Estado Os-Platino , que
de parecer unisono os ficaram celebrando-; e se

o Exercito capricha dc nao haver violentado no,
decurso tle tantos e tão notáveis acontecimentos

que tem agitado c oecupado a sua Pátria , as
resoluções espontânea» e pacificas dos Povos , por-
que assim como sabe e mantém o seo lugar na

gtieria, tambem o conhece e conserva ns pau,
não cede com tudo da honra de ser accorde com
seos Concidadãos nestes elevados sentimentos ,
nem soffrer' que se pense que elle não está

prompto , promptissimo para o» defender e sus.
tentar á ponta da espada.

OflVrecer pois aV. M. I. estas seguranças ,
que, se forem por V. M. I. julgadas desneces-
sarias , será este um acto de justiça em favor
do Exercito, que delle he digno; e felicitar a
V. M. I. , e a S. M. I. a Augusta Imperai.'-.,

pela sua fausta Exaltação ao Throno Constitu-
cional do vasto Impei io vio Brasil; este he to-
do o empenho do Exercito do Sul, e he esta
a nebre commissio de que por elle • fui in.
cumbido.

Se a vontade , Senhor , fosse a condição
competente e plenamente hábil para se conseguir
um bom desempenho , descançar podia o Ester-
cito na escolha , que de rniin fez : saber acertar ,
saberám todos melhor do qne eu ; quando porém
se trata de querer efücazinente obrar com acer-
to , custa-me a reconhecer superioiidade em ou-
tro. V. M. I. por tanto, dignando-Se olhar-ine
só por este lado , seja servido acolher os sin.
ceros , corde.es , e submissos rendimentos que
o Exercito obediente « fiel manda por minha
voz á" Soberana Presença de V. M, I. j e se
a mim faltam as brilhantes qualidades para os
fazer recommendavcis no Animo Invicto de V.
M. I., rccommçnde-os a grandeza do objecto
a que sam dedicados , e o serviço tão longo e
tão brioso de quem os dirige a V. M. I. ¦ e
tenha eu com a honra inapreciavel , e que ft-
puto uma verdadeira felicidade , de os haver en-
nunciado , a de poder communicar ao Exercito
que V. M. I. bondosamente os agasalhou.

Havendo eu assim preenchido , ao meno*
segundo cabe ni minha possibilidade, o encargo
do Exercito, curnpre-mt satisfazer á ordem que
me deo o Tenente General Barão da Laguna. »
que o commanria em Chefe , rie reiterar a V.
M. I. o. protestos de fidelidade, obediência, c
adhesáo qne a V. M. I. reverente professa, e
que ratifica a V. M. I. pela Carta de felicita-
çio, de que encarregou o seo Ajudante de Caiu-
po Manoel Marques de Souza , cujo nome traz:
i memória entre oi de .cos progenitores , r» dc
um antigo militar ha pouco morto amando e pres-
tando á sua Pátria ; e o de outro que , na inese,
ma carreira vai seguindo as pizadas de ieu be -
nemerito pai ; e se a probidade, bons serviço.,
e virtudes apadrinham , como sabem e dizem to-
dos, no Sublime Conceito de V. M. I. a. acçõei
dos Subditos afortunados, que V. M. I. defendem,
felia o Tenente Gcnernl Bnrào d» Laguna, epa-
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além de prmlente , honrado, intelligente, rela-
dor infatigavel da Fazenda Publica, he dono de
outro, prendas attendiveis para merecer dc V.
M. I. . porque. , sem fallar no qua promette
a Generosa Munificencia rie V. M. I. , cobra
o convencimento de que V. M. Loa Justiça
governam pelas mesm»s Leis.

Agora . Seuhor, ousando filiar dc mim , eu
estimo em tn.is que a minha própria vida as
Glorias dc V M. I. . e pois que já considero
a V. M. I. bem certo do meo amor vidnnia-
rio, e filho da minha muito espontânea debbe-
ração e escolha á Sagrada Pessoa de V. M. I. ,
e á justa causa do Brasil, e só acrescentarei

que , se para isso ainda he necessaiio apurar
alguma prova, como em taes analyscs na expe-
riencia e.teja o mais infallivel crisol , haja V.
M. I. por htm experimentar, e achar» que em
todos os tempos , e por todos os modos sei ei

qual tenho sido , e sou — De V. M. I. Subdi-
to fiel. — Miguel Antonio Flungini. Rio de. Ja-
neiro 21 dc Dezembro de 1H22 , primeiro da
Independência rio Império. .

Condoído o Discurso beijou o Orador _ a
Mão de S. ,M. I. , depois do que teve a satis-
facão rie ouvir dos próprios Lábios deste Grande
Monarca 1 seguinte resposta.

" Agradeço muito ao Exercito as suas fe-
licitações , e estou bem certo da fidelidade c
sentimentos deite ha muito tempo.

Tendo Determinado Sua Magestade o Im-

perador Baixar á Sua Capella Imperial, 1.0 dia
6 ou corrente , para assistir á Funcção do Dia
de Reis , participa sc í. Corte , pela Stcituria
de Estado dos Negócios do Império, esta De-
terminação , para que compareçam no referido
dia, pelas dez horas da manhã , no Paço daCi-
dade , independente dos Avisos do estilo , tod..
as posoas, que devem accompanhar naquclIeAcio
o Mesmo Augusto Senhor. Rio dt Jantiro em

3 de Janeiro de 1823. — Thtsdoro Jesé Bumardi.

PORTUGAL.

Quando nas SessGss de ai e 22 de Setem»
bro se tratou de assignar * Constituição , por
um melindroso escrúpulo duvidei de assim fazer}
poróm convencido ao depois , qne com a me»-
ma a. ign.ilura nenhum» outra cou.» indicava
senão a coadjuvaçáo, que h.via pre_t_do na í.c-
tiira.de similhante obra, reiolvi-mc a as.ignar:
« tanto mais quanto por este acto nâo obrigj-
va explicita , 0,1 implicitamente a minha Pro.
vinci» , a quem por todos os principies de Di-
reitu publico restava _ind,_ o inauferivel arbritric.
dr: arceitar ou nio a Constituiçio , conforma
lhe cenvi.sse j porque como mandatário excede-
ria de certo os limites dos poderei , que me fo-
ram outorgados , se por ella me obrigasse , por
«lia , que me havia mandado fazer , e náo ac-
ceitar uma Constituição qualquer. Ha bem ver-
dade que pequena parte tive eu em similhante
obra , e principalmente no que iliz respeito ao
Brasil , por haver sido Ifito , ou corítra o na-
recer de seos Deputado , ou * sua revelia ; mas
pnr isso deixarei de confessar, que fui um dos seus
artífices ? Náo tenho por ventura declarado na.
actas quaes tenham sido os meos votos em tae»
matéria»,

Até aqui minha ei ndueta marchou unisona
com a razáo , porém quando se trata rie jutar
uma Constituição , dc c.ja bondade não me acho
convencido , pois que choca de face com a von-
tade e interesse. d_ mtos Constituintes , pode-
rei em boa consciência aS«im fazer f Não rie cer-
to ; porque jamais me obrigarei no foro interno
por uma cousa, que d'antemãu vejo nío poder
bem cumprir e desempenhar. Cícero di_ia a seu
filho , que todo o homem de bem deve ter ver-

ponha de violar a fé jurada , náo pelo medo. do
castigo , mas para que sua consciência não te.
nha todos os dias dc lhe .lançar cm rosto a inja»
tnia comettida.

Tol hc , Senhor, a minha ro.oliiçío , e so

por isso devo perder os foros dc Cidadão Per.
tugutx , eu não perderei de certo aquelles de
Cidadío Brasileiro. O Brasil be meo paiz , e
seguir a sua vontade he minha obrigação. Lis-
boa 5 de Ontubro de.l82S. — Josi Lino Couti-
nho. — Mandou-se á Cotnmisslo de Cunstituiçío,

JL. __..!.

km o N.B 1.° tio Diário demos conta da
retirada dos nossos Illusires Deputados do Con-
gre.ao dc Lisboa , que mai. assíduos e intrépidos
se finh.m mostrado na defeza dos inalienáveis di*
reitos dos seos Constituintes: julgávamos agora
conveniente publicar as du.f cartas seguintes dos
Senhores Lino Coutinho , e Barata ," para que
chegue ma» facilmente ao conhecimento de todo
o Brasil, e até do Mundo inteiro, ve possível
for", o manifesto, dos verdadeiros motivos da sua
ultima deliberaçio.

Senhor. — Eu obraria mal sem duvida , »e
nas actuacs circunstancia.» , em que me acho ,
houvesse de guardar um inviolável silencio ; co-
mo homem publièo e Deputado do Brasil, de-
vo dar conta dos. motivos , que me dirigiram
nesta ultima época da minha mal fadada mis-
sio , a fim de que os meos constituintes e o
mundo me julguem sobre, elles. .

Senhor Redactor da Gazela Universal.

" Como V. m. ainda conserva coragem pa-
ra dizer verdades, rogo lhe queira inserir na suo
folha a. seguintes: faço isto para justificar orne.;.
comportamento publico, como Deputado Brasiks-
rt, nestas Cortes Geraes , á vista do. tuce.isos ,

que iam apparecido , e do que tenho sofrido no
dia Sexta feira 20 do corrente Setembro : o m.o
dezejo he mostr.r que as gritaria, tumultuosas ua
oceasião, em que orei, só procederam da rii.ee.

ção , qne as galerias querem dar . 1 opiniões dos

lllustres Senhores Deputados , e não d. culpa

minha , pois que .aliava muito na ordem.
•< Ponho de parte o que já- soffri , quarto

todoi os Illu.trcs Deputados Brasileiros foram ro-

juriados e ameaçados , a ponto de muitos pe*-
rem ao Soberano Congresso dispensa p«a na»

comparecerem : eu fui um do» que nessa oc-

Casião pedi disp.nsa ; mas como o Congresso na'.
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ma Concede»-., continuei a comparecer, adoptan-
do o systema de fallar poucas vezes. Porém en.
iraniia agora em discus-ão cousas , que dizem
respeito ao Brasil, influindo em toda a Nação,
eu, cqino bom Ptrtuguez , «ahi a campo para
fazer opposiçío.

" Nu dia 19 , Quinta feira , tinha entrudo
cm discussão o Projecto N." jjOl, em consequcn-
cia de uma indicação do lIlustre Senhor üepu-
tado Miraneia, com 7 artigos, que me parece-
ram impolitict.» ; &c. &c. Então no dito dia I9
orei querendo derribar lodo o Projecto; mas ape*
nas no aeguimeoto dt. discurso , e tecido rias pro-
vai dbsa esus palavras:—são os Ettropeos lac-
ciosos ( tallava rio Brasil) que também causim
desordens —, immeliatamente as galerias fizeram
violrntoi sussurros,, e rie lal maneira que me
interromperam ; mas sempre acabei o discurso :
a discussão comtudc. ficou adiada.

" No dia so, Sexta feira, tratava-se de um
additamento 011 mudança ao artigo I.', appre-
sentada pelm Illustre ¦ Senhor Deputado Xavier
Monteiro : oppuz-me eu á tal emenda, demos-
tranrio que era muito peior que o artigo em
questão , e entrando a provar o que avançava ,
diste qne o Decrete, hão tinha logar e menos
a emenda, porque haviam de fazer rapidamente a
indepndcucia absoluta do Brasil; e perguntei quem
fienva responsável pelos males, pelo, sangue dos
Irmãos rie ambos os hemisférios, pela ruína do
Commercio, &c., e estanJ» a reforçar as pro-
vas , no calor rio discurso disse «leste modo ; —
O Principe he fogos» e arrebatado; temos" a te-
mer decretos terríveis, bloqueios, represálias; e
ate elle pôde ler soecorros di Caía (I'Áustria ,
como Sogro ; &c. — Palavras não eram ditas ,
quando as galerias se agitaram, e tumultuaram com
horríveis vozenas ; e não só me interromperam
com impropérios , e gritando mil vezes á or-
dem ; mas até bradaram : — morra , morra ; ma-
Ia, mata , ÜV. &c. — , chegando alguns dos mais
exalta los a quererem cavalgar as varandas parasaltarem no sallifo. Durou o tumulto bons dois
minutos; e a gritaria foi tão espantosa, que a

guarda gritou ás armas : o terror apodkroo-ie,
«Je muita gente ; e o III,tao Senhor Presidente
cheio de moderação e energia , gritou innume-
raveis vezes :*—<í ordem, á ordem — , sem que
lhe obçilecessem : muitos 1 Ilustres Membros , e
eu mesmo, já requeríamos qne se levantasse a
Sessão: emfim vieram a socegar as galerias, e
eu continuei a orar, e terminei o discurso se-
gundo as circunstancias.

" Ora he preciso dizer-lhe, St. Redactor,
que eu não fallava lóra da ordem , e estive «em.
pre na ordem : iallci de passagem nas palavras —
Caza d'Áustria — para reforçar meus argumentos ,
a fim de defender a Nação de males futuros ,
que eu julgo podem vir ele medidas precipita.
das: tolo o Deputado tem como dever sagrado
ai legar as razões , que julga conveniente» para
provar o que diz ; c mesmo 1,0 Congresso se
lem fallado varus vezes em cousas ptiores. Eis-
aqui, Sr. Redactor, o esudo critico, em quese acham os Deputados do Brasil ; eis-aqui a
triste liberdade, que elles tem He fallar: eis.aqui
bons princípios para poder concluir qual será a
utilidade , que elles podem ter tirado de sua
missa >. Quem diria , Sr. Redactor, que tendo
eu consumido toda a minha vila e socego em
defen ler os direitos e os intercsies do Povo ,viria a ser insultado pelo Povo ? Eu poderia im-
precar contra as galerias ao Ceos , e rogar-lhes
a mesma praga , que rogou Caio Gracko tm Ro-
nu , quando fugia do Templo de Diana : mas
pelo contrario peço a Deos , como verdadeiro
Portuguez , que os meos Irmãos Portugueses ,
nunca se arrependam, conhecendo pela experiência
que as minhas opiniões sim prudenies, verriadei-
ras , e dignas de serem seguids.

" Qaeira , Sr. Redacor , accrescenlar a isto
suas reflexões, para que o publico imparcial for.
me o justo conceito deste accontccimento , c rie
o mereci Io valor ás cousas. Deos guaitie a V.
m. muitos annos. Lisboa 21 de Setembro As
1822. — De V. m. , &c. — Cypriano Josi Ba-
rala de Almeida./*'. ,

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia a de» corrente. — Campos ; 6 dias ; L.

B-ia sorte, M. José Antomo dos Santos, equi-
pagem 7 , carga assucar ao M. : passageiro Ân-
tonio Tose Gomes. —- Dito ; dito , L. Bom deslino,
M, José Marques, equipagem 7, carga assucar,'
agoardente e mel ao M.

S A H I D A S.
Dia 9 do corrente.— Valparaiso ; F. Ing.

Blosson , Com Maclean. — Dito e Lima ; B. Ing.
Zealons, M. Francis Rted, equipagem 11, car-
ga , fazendas , assucar e outros gêneros : passa-
geiros o Ingle-t David Moss, e o AIL-mio Chris*
loph Ztiti com sua mulher com Passaportes da
Secretaria tl'Estado dos Negócios Estrangeiros.--
Carauellas ; L. Bom fim , M. Francisco Nunes da'
Costa, equipagein 6 , carga bacalhab.

AVISO.
Achanda.se estabelecido o Diário do Governo desde o principio do corrente ríie. de Ta-neiro, debaixo do Prospecto , que foi annunciario ao Publico , todas as pessoas, que para elle qui-serem subscrever o pederam fazer na loja dp Manoel Joaquim da Silva Porto, que fora da extin-cia Oa.eta , e lie hoje rio mencionado Diário do Governo. As pessoa* de fora sc pooWÃro diri-

g.r ao mesmo Porto diretamente, envianda-llm para isso as cariar, rie porte pato, *, £ 0Fder1. p3_m «. valor ria S-bacnpçM, pelo tempo, q,,« quizerem , na Ccrteía , dt-oue lhe será.n enviados M'Diários pelo correio prompta , _ indefectivel mente. Para maior facilidade , e «mimou» dos com.
practores da Corte lanbem ee vende o dito Diário na rui da Cad.a «m caza dc Ui, Babtis.ia, e no largo da Lapa do Desterro na loja N.° 104. ¦ , r
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Aktigos iPOfficio.

Rcpatlição dos Nfgacios do Imbcria,

t Onvinilo muito que nas Provincias «leste ím-
perio se estabeleça , e conserve um só centro de
união e de força , para se manter a unitormi-
dade «):, Governo nos diferentes ramos de Admi-
nistração Publica : Manda Sim Magestade o Im-
ptrador, pela Secretaria «PEstado dos Nvgucios
do Império, que a Villa Nova do Príncipe, de
Santa Anna do Cacti, e as outras da Con.rr.ar-
ca da Jacobina , se un.m quanto antes ao Go-
verno estabeleci Io na Villa ái Cacha/tira , em-
quanto t. Mesmo Augusto Senhor sobre este ob-
jecto não ordenar o coiurario.

E ha por bem S. NI. I. agradecer, e louvar a
Câmara dá mesma Villa de Cacti, e ás outras
que adheriram ã Sagrada Causa do Império Bra-
silito , entre as quaei furam as primeiras, o seu
«elo e prnmptidáii em.mardar seos Enviados , Je-
fé . Ântomo Gsmes , e o Padra José de Sousa
Lima para ern nome da Câmara de Caeté Lhe
dirigiram os puros votos da sua fidelidade, obe-
diencia , amor , e patriotismo. Palácio do Rio de
Janeiro em 5 de Dezembro de iSg2, — José Bo-
Wijacio de And radia e Silva.

Repartição dus Negócios Estrangeiras,

Manda S. NI. o Imperador pela Secretaria
«PEstado (!os Negócios Estrangeiros que o De-em-
bargador do Paço Juiz cU Alfândega desta Ciila-
du nâo dê uiíiis pela sua Ri-partiçüm despachos
alguns de saida a embarcações Brasileiras ou
Portuguezas , que pertenderem seguir viaaem pa-
ra portos 'do Reino ale Porhigual e Jlgarve, e
lio caso que algumas das referidas embarcações
«auairam despachar para portos do Reino de
Hespanha , dever; m previamente prestar íiança
s.Sisr» dc S'i nâo destinarem para Portugal. Peço
10 ais Dezembro de 182a. — José Bonifácio dt
JnJrtida e Silua.

S. PA U L O.

Artigos d' Officio.

Villa ile Mogv da Cruzts,
9e«nlior. — Saro- úmI^ Ja experiência que

grandes males só grandes remédio, os atalham. Es-
ta marcha que diariamente se observa no tísico e
no mora! , nas grandes Sociedades principalmen-
te se conhece sua necessidade A desordem, em
¦que se acha o rico e va-to Brasil, os males e
convulsões a que uma horrorosa inversão do* di*
reitos mais sagrados da Natureza , ou uma vo-
lubilidade de pensar própria , e qtiasi que neces-
saria a um paiz , que intenta e trabalha para
largar o antiga e escravisado jugo , tinha reduzido
o Brasil , exigiam , pediam , e instavam por um
braço forte, que desse o grande cone do Nó-
gordio da causa de tantos males; instavam-, pe-
diam, e exigiam um Anjo Tutelar que, detea-
dendo-o dos males presentes , vedasse todos ais
futuros canaes de outro novos males. Todas as
medidas, Senhor, que V. M. I. dirigindo-Se pe-
Ia sabedoria e prudência própria de un, Paternal
Coraçáo, Se dignou tornar, desde que o tyran-
no Congresso Lisbeninse principiou a lançar vis-
tas desprezadoras sobre o infeliz Brasil , a.é o
presente fo am por V. M. I. conhecida» p«,t pe-
qtienas , de pouco valor para a grandeza dos ms.
les que se dogmatizavam : pois «jue fazendo co-
nehaer que já bastava ás. sofF.imtnto , era hum
só «iia , com uma só palavra sellou o Decreto
da nossa grandeza , vedou os canais de todos os
nossos males , e mudando nosso amigo e escra-
visado estado para um rnais brilhante , livre , e
¦enhoril, constituio-se Senhor absoluto de iodos og
corações dos bons , dos fieis Brasileiros. PersTciüi,
Senhor, que nós á vista disto, nos lembremos, e
que possamos recitar as mesmas Augusta* e Reaes
Palavras com que Vi.s.a Magestade imperial ta-
zia em outra oceasião conhecer ao Povo Fiumi-
nttrse cs sentimentos que animavam o Coração
Augusto de V. M — Vós sois briosos ' são te
Reaes Palavras), Eu constante: Vós quereis o
bem , Eu o abraço : Vós tendes contiança em
Min, , Eu em vós : seremos felizes. — Assim ,
Senhor , nós agora ousamos por um objecto
mais augusto , e de maior prazer , nós agora
ousamos repetir e ratificar os nossos sentimentos.
A pequena Povoação Mogiana , de que nós so-
mos Representantes , posto que n£o tenha que
lançar are Augustos Pés de Vros*a Magestade
Imperial o.ilra cousa mais, do qaie a sua mes-
ma pequenez , cheia porém da ânimos corajosos
e honrados , certifien a Vossa Magestade que ,
apenas se onvio no meio de sus- Praças a no-
»icia do brilhante objecto do dia i!2 de Outubro,
dia çjue íará sem duvida unia doce e necensaus



(M )

emulação na .invc-tigaifara posteridade , desejava
mesmo em massa ter azas para voar , para nes-
te mesmo dia patentear na Presença Augusta de
Vossa Magestade os ardentes votos de rceónhe-
cimento e gratidão , tjiíe transbordavam de seos
corações. Os Mtgianos ,.. Senhor, também sáò
briosos , também estão firmes ria constância ina-
talavel de Vossa Magestade ; os Mogianos taní-
bem ao exemplo de Seo Amado Imperador que-
rem e abraçam o bem; os Mogianos reconhecem
que Vossa M-gestade trabalha , fatiga-Se , e que
sacrifica tudo por amor dos seos Brasileiros ; os
Mogianos que também são Brasileiros, offerecem
c sacrificam tudo por amor de Vossa Magestade,
e protestam mesmo á face do Ceo e da Terra

que, emquanto viverem terám uma só palavra,
e esta será sempre a da honra , e «lo valor.
Esta mutua recompensa, Senhor ; esta liga tão
«agrada de amor , não terá em resultado telici»
dade? Sem duvida seremos felizes: e çntão bem-
dizendo a Poderosa Mão , que tanto no. exalta,
e engrandece, s«ri como uma das primeiras obri-

gaç5es nossas o pedirmos com incessantes roga*
ti vas ao Todo Poderoso que conserve em nos-
s_s braços com sau.de a Real Pessoa de Vossa
Magestade Imperial» para que possa com encr-
gia concluir a grande obra, que hoje começa.
Viíl. de Mogi das Cruzes em Câmara extraor-
dinaiía de __ de Outubro de 1822.—Manoel dc
Mello Franco, Juiz; Ignacio José tle Almeida,
Vereador; Manoel Joaquim dc Almeida» Verea-
dor ; Francisco Xavier Franco , Vereador; Ma-
noel Barbti_a de Mello-, Procurador.

filia de S. Jtsí de Mtgimorim.

Senhor. —A noticia d» pcrturbaçlo pela anar-
« uia com que o Congresso de Lisboa ameaça
o Brasil, e até a V. M. I. nos afflige tanto
que mais ser nSo pôde: o qúe turva nossos fi^is
corações pelo ludribio ao Decoro Real do Piin-
cipe Successor do Augusiíssimo Senhor Rei Cons-
ti-udonal , D. João VI. , que Deos Guarde IU
leso , e nos moveo e ao mais Povo fie! deste lo-
gar e Termo á agitação da reunião para Ve-
reação da Câmara geral, que se fez au. 12 do
corrente Outubro , memorável dia Natalicio de
V. M. 1. , que para melhor o felicitarmos ,
houve o accorrio cie nelle em acto de Vereação
proclamar , e Acclaraar a V. M. I. 1.° Impera-
dor Consiitticional do Brasil , tanto pelas virtuties
reconhecidas na Augustissima Pessoa da V. M.
I. e R. da Dyn..stia da Sereníssima Casa dc Bra-
gança , quanto por ser o Príncipe Regente , De-
fensor Perpetuo do vastíssimo e rico âmbito des-
te hemisfério , para reforço do Poder Executivo,

Real Senhor , a dita Accl.maçSo mostra a
acta que exara qual he s .aiisfaç&o nossa e ju-
bilo destes Povos ; e o Auto inserto , o jura-
mente» da inabalável obediência e aterro de V.
M.. I. assim Acclamado por esta e mais Cama-
rãs _ Povos dos lugares destas e nutras Provin-
cias Colügadas deste Império Brasilico.

Ao nomeado Deputado da Villa de Itú ( Ca-
beca deste Districto ) Francisco de Paulo Souza
_ Mello , que a Câmara da mesma envia á Re.l
Presença de V. M. L, a beijar Sua Real M*o,

comprienentar e dar devidos parabém ¦ incurft-
bimos outra similhante commissí" dc prostrar-se
a renovar o nosso vivo e. fiel protesto dc derra.
mar-mos o sangue pelo nosso Imperador Cons-
titucional no Império da Independência ; o que
muito agita o e_thi.,si-.(_o rie anior patriótico ,
e do que consagramos a V. M. 1. , que o Gran-
de Deo- dos Exércitos sempre felicite por mui-
tos annos , como muito nos he mister. Villa dc
S. José de Mogimorim , em Cauiar;, de 14 de
Outubro de 18-2. -"- J>'io Baptista de Andrade ;
João Gonçalves Teixeira ; Joaquim Ferreira do
Prado; Baltliasar de Moraes Franco; Joaquim
José Pires.

(Seguia-te a acta da Vereação de ta dc Uu-
tubro.

MINAS GERAES.

Artigo o'0_fício.
Villa Nova da Rainha de Cae/.é.

Senhor. — A' Augusta Presença de V. _.. I.
envia a Câmara de Villa Nova da Rainha dc
Cur.. o Baião de S. João Marcos para render a
V. M. I. o testemunho do seo respeito e pro-
funda veneração, no feliz momento, em que aca-
ba de acclamar soiemnemente a V. M. I., Im-
perador Constitucional do Brasil.

Queira o Ceo conservar a preciosa Vida d*
V. M. I. por dilatados annos , para que , de-
baixo de tão felizes auspício. , possamos aspirai
ao complemento de tão aísignalados beneíicioa
que temos recebido em menos de um anno , a.
Salvação da Pátria , o novo Pacto Social, a Ir.
dependência , a convocaçio da Assembléa, c
sobre tudo a Acclatnação de V. M, I. ! Villa
Mova da Rainha de Caeti em Vereaçío de 14
de Outubro de 1823. — João Baptista Ferreira
de Souíj Coutinho , José de Sá de I.ittancour_
e Câmara, Joio Duarte de Lacerda , Manoel da
Motta Teixeira, Pedro Lino da Silva Lopes.

ESPIRITO SANTO.

Artigo d'Officio

Filia de Benevente.
Senhor. —¦ Náo podemos escurecer o arreba-

lamento ile alegria que iem«js , <- o Povo desta
Villa, e aqil-lle de que gozámos m» «lia 12 do
corrente por lermos acertado nlo só por perten-
cer a V. M. I. , mas por acharmos todos o. at-
tributos tle que a Natür..;. pôde .dotar um grsn-
de Imperador , de acclamar a V. M. p,;r Pri-
meiro Imperador do Brasil, visto que nâo po-
demos pagar a V. M. o amer, dct.zi , . final-»
mente o Restaurador dos nossos direitos contra
os absurdos Decreto» , que nos queriam escravi-
nr : rasc.es que nos abrigam a enviar nos Pé*
de V. M. I. o nosso Presidente o Capitão An-
tmio Rodrigues Cardoso , . beijar a Máo e agra-
ileder tantas Graças recebidas , e oferecer os nrsso.
pequenos brados a tudo o que for nccas.ario , e
com especialidade á defesa ,da Causa Brãsíliense
eTli.-no de V, M. I. até exh.hr o ultimo es.
pirito. Agora resta-nos supplicar a V. M. o per-
dío ile termos obr.do sem o cenviráo ds V • M. ,
e alguma falta de Direito nas actas que inclusa-
enviamos, e melhores farmalidades por falta de
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hi.es • e no entanto ficamos rogando a D~os pi-
Ia saude, tranqs.illidf.de de V. M. I., -JM P*w
Guarde. Villa de Benmtntt U de Outubro de
1828 E eu Joaquim Ferreira da Silva Escrivão

que _, subscrevi.— Antônio Rodrigues Cardoso,
Antônio José Martins, Manoel Porto do Narei-

iriento, Joaquim José Nunes , José Dia. Fon-
'( 

Seguia-sc a acta da Vereação de 12 de Ou-.
labro. )

SANTA CATHARINA.

Artigo d'Offic_c.

Villa dó Santa Antônio dos Anjos da Laguna.
Senhor. — A Câmara da Villa de Santo An-

tonio dos Anjo, da Laguna , e os Povos dos a.os
Districtos animada dos rn_is puros sentimentos
de Eratiilâo, respeito . obediência á Augusta Pes-
«„. de V A. R. e ad'_.es_.o á Causa Constitu-
cion.l ria Brasil, náo pôde expectar em silen*

cio os grandes e incomparaveinr benehciüJ, que V.
r\. R. acaba, de prodigalizar aos Povo. deste vas-

to Reino , com os sábios e benéficos Decretos
de d-res-i- de Fevereiro, e tres de Junho deate

pres-titc anno. , . .
Sim , Augusto Senhor ; os votos dos heis

Cüadíós do Rio de Janeiro que V. A. B. Se

Diemii Ouvir , . Attender, sam os votos geraes
de todos os-Brasileiros; e esta pequena porção
da t, ande familia Luxo-Brasileira nao pode com-
ter em seo. fiei. corações os testemunhos de ale-
..ria _ fidelidade que sam devidos a V. A. K.
com tão felices auspícios : o Brasil ameaçada.
do foco riWarchia fitava os olhos em V. A. K-*
como°tinico apoio, que lhe restava e que o po-
dia salvar ; mas foi necessário este contraste pa-
ra ser hoje maior o seo regosijo com o seo Pro-
t.ctot- Perpetuo, nada nos resta a temer : que
de bens nfr.> devemos a'V. A. R. 1

Digne-Se V. A. R. por Sua Ah. Benevo-
lencia acceitár as nossas congratulações , os nos*-
«ro. sincero-, e fieis votos , e a no..» obediência

que conservaremos até a ultima gota do. nosso
:"'nS 

A* preciosa vida da Muito Alta e Poderosa
Pe-sõa de V A. ti. Deo. conserve por dilata-
do»'annos , para na posse delia felicitar a todos
os seos lieis Subditos , e defender este Vasto,-
Rico e Poderoso Reino do Branl das persegui-
çÓes dos tyramv.s. Villa da Santo Antomo deli
Anjos da La(UM em Vereação de 33 de betem-
bro de 18.ÍÍ-. - O Presidente , Albino José da
Roza • o Vereador Antomo de Sou.a Pereira; o
Vereador , José Gomes dc Carvalho ? o Verea-
dor,. M.i>„el Marque.. Rabello ; o Procurador,

José Pinto de Magalhães ;¦ o E.cnvio ,- Rafael
Mendes de Carv.lho.

Aos li rie Novembro rie 1822 foi eleito De-

putado pela Provincia de Santa Catharina á A*-
.embléa Gera! Constituinte er Legislativa uiego
Duarte Süaa,

Variedades.
Nãs» tem cessado li um punhado do homens

desomank-ilo..- e frenético., vendidos á facção
___....'__¦_ , ie escrgitar todos os meio» de meu-

.ir nos ínimos doa Poros do Brasil fantástico»)
terrores, ameaçando-os om expedições talv.i
mais numerosas, e mais forinidaveis, do que a de
Xexes ; como se cites Poyoa f...sem imbecil re-
banho dc ovelhas , e sem o menor tx.me acre-
ditassem quanto seol inimigos lhes quizerem per-
suadir. Para obviar pois as insidiosas manobrai
destes agentes miser.iveis do polycephalo despo,.
tismo do Congresso de Portugal, éxp. lideremos
algumas idéas aquelle respeito, não obstante ter
sido tratada esta matéria por melhor penna,

Com effeito , que o Congresso de Portugal
está disposto a esgotar todos os cofres , a em-

pcn-iar o credito da Nação . a perdel-a inteira-
mente, se p.eciso for , para Sustentar o seo in-
iiísto e desvairado capricho de recolonisar o Br a,-
sil, lie hoje htitjia verdade de que ninguém du-
vida. Sc aquelle Congresso desejasse .inceraroen-
te a Pa- > » harmonia , a fraternal união dqs
dois hemispherios Portugutzis , teria renunciado
aos seos erros , e annuido á justa reclamação
de nossos inalienáveis direitos, em vea de man-
dar contra nós jani.a.os insolentes , dê apoiai, os
seo. excessos , e de nos brindar todo. os il r.s
com novos insultos, appeilidando facção de au,-
licos e de harpias a vontade geral de üm Povo
numeroso , que rejeita eom nobre indignação «s
ferros, que lhe mandam , e deseja constituir-se
livre. A influencia que a razão podia ter .nos
ânimos dos Membros daquelle Congre..o . tor.
n_-__ inútil pela preven,ão de que esiam , ou
tingem estar preocupados : faz-se inevitável u,
ma desastrosa luta entre as duas Potências , e 3
sorte das arinas terá .de decidir a causa da liber-
dade dè utaa Nação, com vergonhoíissimo np-

pro brio das luzes e do tão preconisado hberalis-
mo do século 19. - j

Na stipposiijáo pois de um rompimento de
•guerra em que infelizmente se ache compromet-
tido Portugal inteiro por causa de uns poucos
homens ambiciosos e inquietos , que tem desço-
berto.-o segredo de illudir os Povos com o ta*
lisman de certos voe.bulos do tempo, de .lgnns
argumentos methaphisicos , de um bello ideal

que em nada corresponde. _ maneira por qüe et*
tam modeladas e constiüiidas as cousas no Pl_;-
neta que habitamos; contemplemos por um mo-
mento as duas Nações belligeiantes , e vejamos
qual deltas há de provavelmente decair. Mentiu-
ma Nação da Europa , por tòaiâ poderosa quo
seja , terá forcas pára dominar o Brasil contra
a vontade de seos habitantes ; e para detnons-
trarmos s verdade desta proposição , ponhamos
Portufal a nivel daquella Potência , e conceda-
mos !_*t_.it»me..te, que. «He possa esquipar i».
ma grossa armada, e embarcar ac^ ou 30$ hq..
mens, que nos .enhsm. debelhr. Cem effeito esta
idéa assim appresentaáa be assustadora ; porem
os ânimos se tranqüilizaram mais reficctindo que
a morte os irá desvastendo , e que as enfertm-
dades e o cuidado rios hospit.es impossibilitará
de tomar as armas «ma K-ja pane do» que
restarem.

Fur. absurdo imaginar que -aquelle grande
corpo de tropas vieise c-ecupír um sô ponto
do Brasil ; assim devemos «ippsr. «_ue e]le in"
vadtS - súbmette iodas a? Provincia» mantima»:
está. por ventura perdido todo o Império . Nio
defendemos que .iBiilhan.e acoatçciiEemo deixaria
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dc trirer gravijíimoi incommodos e privações aos
seos habitantes : porém de que esforços , c de
que sofrimentos náo he c.pií huma Na^ãu ,
quando tem decid.slu «cr livre ? Portugal que u
d^'1,

Um» vez que os Lusitanas se assenlv-reas-
sem tias Pruiincías maritinus , he evidente que
Oi i.tti.i.es haviam de retirar se paia o interior ,'
po.tJitiii.se nas gargantas das iterras , e Cotar
todas 38 coniniiutic-çõsS com aa Ci lad.s. t' qual
Sena nele Caso â utiução tio exercito aogres-
íor ? Privado doa gr-m.f s rccuis '.-, que vem dos
pai/.es ecmracs , e tie huinas pari as outras Pro.
vincia»; red.uido á escacez dn necessatiu ; atmi-
quilladt. o c tnmercio , eManc-ada a fonte do nu.
literário pr eso para a manutenção d.tquelU for»
ç» torl a os ,'ijs ameaçada, e cala ve/, mais ilu
ininiiitla ; que restaria ao exercito , se nào re-
gress.r a Portugal , coberto da innane gloria tio
<juc tfe»cii.barc,.n nas praias Jo Brasil }

S.i sMic rniia de ser intalivclmcnte o remi'.
tado sle tá»> formidável ev-j-ediçid , 

' 
suppoi.' o

todavia constância nos Povos , e união de um-
(¦'cs, vrtudvS sem as q,i-.es tudo he baldado) ,
c; i.ntu pueril , c ridículo nào parece o plano .!.
subjiicr.r o Brasil cturi duas . á ? , meia iluv.ia

o Brasil possa mandar negociar outro para nos
defender-mos? (^ual das duas Potências ts.r.i maio;
ciedittt, e maiores meios de solver a 504 dividi,
se. neces-ariu tosse coi>irahil-« í Ni.» duvidamos
que os Dictadotes ri.i C. rigiesso de Lislaa totens
quantos meios o seo furor lhes lembrar , pura
sii-ttsutaie o as suas desvairadas e tciintisi. tini.
nióes ; cu-la-i.os porém a crer que • s Ps,vos 1,
ci-nsif.ta i", que ell.e ss et mi pi a./,,mi cm c 'iiteinplar
<¦ sangue liio o qua,li o afiliclivo sle vemui as 1 i.
quesas Publica» , as alfaias dos Templos, os ca.
bedae» do. inesim.» particulares abandonando
foi du Tejo para sol verem huma divida abe.iU
Coin 1. fio de sustentar.-e a mais íiijusia e,ue;-
ia , t|iis- ,se pó lc imaginar.

Além -,isso o Urasil icin dcspicsado , pt.r
gene.osi.la le , servir.se das mesmas armas , eus
que Portugal a tiKlo o cttslu turcejd psir in.s
te,o. O tiriiul ainda não fez a guerra de pai-.
u.' : lem ik tendido sim 115 sto> dirtitos, porém
não desmascarou o Congresso de líibou , náo
liisti.1.0 us infelizes Povos daquelle Remo snhrií
os irisles , que a ambição de uns p.iucoS ihts
prepai.tn ; nem começou a, remelier-lhes ein-
b.rc.ições carregadas de papeis ; c quem ignora
a po k-rosa iuil.,enci.' deíiaa medita., quan.Io o*

de fraintas ( se -a laiuo moinam as ijue Portugal atiaqUes saiu fundado» em verdades incotites
p.is-.ic), e Com quatro ou sJí mil homens que
Cs-legueir- â encurralar deilT ' da Cidade da Ba.
hia\ Dir-se-ha qne estes Soldados sarii brav. g ,
is isto. he verdade: que sabem . fa.er a gueira,
fie lambem verdade ; nus islo entende-se a guer.
va da Europa , porque a tática tia Amenen he
inteiramente d.ffereme , e. riesia um eminentes
rs narurae-s do P.iz ; atétn tis que , suppondo
ç.te assim não fosse , os nossos próprios iními.
£t>s rios indistriari.m no uso <las arto-.s. Curtas
Átl lsrvsai 3 guerra ao curarão .da Rússia; e_
depois tie muitas victotias , vio se reditziiit* á
extrerr>3' ntcessitlide de pereurirm alé a íurp/1,1,
« tie solicitar inutilmente do Gríio.Senhor mio-
coitos con".ra um ininnuo

vt-is , pura derrubar os tyrannos demagogos , que
não duvidam s.tcntícar uma Nação inteira aos
ses s inieresses privados , e ao capricho ds- suas
lie.r gradas paixões !

A' ws;.) pois áa qne fica dito , concluire-
mos qne o C- ugre-30 de Portugal esiá resolvido
a ía?rr-iios o maior mal que poder . oue , con-
scrv.1n.1lu o tírasil coino prcía sua , náo a lar-
gaia. tias ganas , senão dep is ile esgotados to-
dos os cslotsjos : que tolas as expedições de Per-
tugal seram tuallotsradas , a.u.la ipte não rscc-
bam niri só tiro dos Brasileiros: que o Brasil
não dievc assi.st.ir se com as façanhas tios Par-
titgue7.es \u guerra tia Península : qua finulrncu-

qt.e pouco - tempo . te este atortiinado Império •..-iui.far,, d
antes tinha sido. o ludibrio de «nas .«rnias. Por
nutro lado as forças pas nes e?e Portugal sam tão
pequenas , que qualquer leve accilenie deslavo,
ravel qu; lhes acsaneça , nos pó« fora do ai-
cance d s su.?.:" hostiliu» it».

Palie/.- afanem nos upponha que r»ste caso
Pcrtugal inanlará neg- ci.,r um empréstimo de
10 milhões com alsrtinia casa Inirlexa , pa.a nos
subjugar. Cunceda.nos : mas quem duvisla que

NOTICIAS M A R l-T I Aí A S.

a raiva tios
seos inimigos , uma vei que os habitantes mos-
trein , como aé agora, unia firme união ,li-.
vontades, uma constância inalterável, sutri iint-i.-
lo nos iiifunimoilo», que sam inseparáveis d.i
gueria , nbodiencia ii-aa áa Aut-ioriilaJcs , c com
est:,s viritid s se ostenleni dignos da ltberdsde .

,-r cita.'e que .. fel'.?nn-nte cstaiu gosando. <
liberdade sem acceder ao.s meius ds a Conservar,
ts ra um completo absmdo.

SNTP. A D a S
- Dia 3 slo corrente —Arribado. B. /»?. Oe.

vnnshirs, M. Henry Tanner , sahio de-ie P Ho
para Lrmifres no dia 27 de D membro ultimo, e
arribou por h;r sobrccanrgaiio , e ¦não governar.

Diá 4 dito. -- Cabo frit ; 2 di^j ; L. Senho-
ra do Caie , M. Francisco de dzrv/da , pqu pa.
gem ç, r.i-fra milho efeji. a D-.m nge-t Go-içêl-
vei d- ftrçvira : passageiu, Pnscmi Freni Justo.

Dia 5 ditsp. — Nenhuma Entrada.
S A H I D A S.

Dis s> do corrente — Nenhuma Sahida.
Dia 4 dito, —.Monte Vídeo; B, S„nl Neptu*
M. fíeiniirdi SoLius , equipassem 9 , Csrg.
c, massas t. lie,,,, s: p-sssyeiio-r oi Italianos

/ come Radaraco , AnuJih Fn.nasiQ , Sotari An.
f, 111

gustlnl, e Rivart Guisrppe.— Par,,/"; L, Vanla.
dr de Ocos, M. Manoel Fiancucj d'Abreo, equi-
pagem fj, tm. lastro.

Dia ,5 ilu,,. — Bahia ; B. In<r. Ribe.
ca, M John Read , eqtugem 9, lasíro.— d li-

fax, íí, Ing. Freatnvn , M. -Thomaz Bertse ,
eq inaj-em 17, , UsX-o. ¦— Iguape ; L. Conc/icâ»
de Mana, ,Vi. Cândida Pupe da lincha , eqíii-
pairem lo, carga sal , passageiro Francisco de
Soü7.a e Silva. _~ Cabo f o ; L. Conceiçüi , ÍVÍ.
José dos Sentis, etjt.ipagtrn 5, can;a c.rue se-
ca. — Campas ; í „ Coueiçú-, M Salvador Jouq-uiw,eqirpag.m ,t,, carg.i c rne seca: pa-sujeirt» o Ain.
dante de Mnicias Domingos Antmio Moreira. — ,v,
Selustlãg ; L. 'Santa Anua Bom fim , M. JuséFerreira , equipaem 6 , Listro.
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Artigos d'Officio.

Repurâçio dos Negocias de Império.

|J5 UA Magestade o Immperaríor Attendendo
ao que Lhe representou a Sociedade Filantropi-
ca crecta a favor dos órfãos e viuvas dos Colo.
nos da AW. Friburgo, sobre as tristes circuns-
tendas em que se acham ; e Querendo usar da
Sua Beneficência para cotn taes lufeliües , a fim
de minorar os seos sofrimento* : Manda pela Se-
cretaria d'Estado dos Negocio» do Império par-
ticipar ao Director da Colônia dos Suissot, para
sua intelligencia-,' que Ha por bem Conceder a
Fazem], denominada S. José par» o Estabeleci-
moto Pio, qnt a sobredita Sociedade 'se 

propõe
fi.rmar com os fundos que tom adquirido; e
que o mesmo Director , de comni.i.n accordo
com o Suisso Qurnremont, encarregado da poli-
cia da mesma Colônia , se incumbam dest» pro-
videncia, aiitborisarído-os par. fazerem a dittri-
fruição das terras da maneira mais favorável e
conveniente á subsistência e eommodid.de dus
ditos órfãos e viuvas desamparadas.

Quanto porém á mudança d» escravatura.,
estabelecimento de foro , avaliação, dos früctos
pendentes, e outras mais circunstancias que se
apontam na Representação da mencionada Socicda-
de , e mais papeis qne inclujos se remettem ;
Manda Sn» Magesta Io Imperial que os sob.edi-
tos Director, c Encanegado da Policia informem
com urgência, apontando os meios mais effita-
zes , para se aplanarem todas as dificuldades ,
qoe oceorcererti , a Em de que o mesmo Augus-
ll» Senhor resolva o qne a «te .respeito julgar
mais justo, e do Seu Agrado. P.dac.o do Kio
de Ifuintro em i(j ,le Dezembro de X&n.—Js-
sê Bonifácio WãuJuda e Silva.

M.üil) Sm M.geu-ile o I ir perador pela Se-
cretaria d'E^ado dos Negócios do Império, re-
ruetier á Junta do Cominercio, Agricultura ,
Fabricas, è Navegação deste Império, os exem-
piiires adjuntos d» Portaria da data de boje '„ di-
rígida a toda a classe de Cidadãos, e com es-
petrialid.iJe ao Corpo do Commercio sobre a.no-
va a mai?, ampla direcção } qwi camps dar ài.

suas tr.nsacçóes mercantis : e Ha por bem qua
mesma junta proceda sem perda de tempo a
dar-lhe toda publicidade possível, náo só fazeri-
do-a fixar e espalhar por est» Cidade , ma» re-
metiendo-a a todo» os Governos Provinciaes des-
te Império , a fim de . fazer distribuir pelas
Câmaras e Povos das tuas Provincias. Palaciu
do Rie de Janeiro em 17 de Dezembro de 18S& -
Joii Bonifácio d' Andrada t Silva,

Edital a que se refere a Fartaria supra.

Sua Magestade o Imperador , Achando-»:
plen.mcnte Convencido , e Inteirado das cavila-
ções , e perfidiaí , com que o Congresso dema-
gogico de Lisbsa tem promovido todot os actos,
e procedimento, do Governo daquelle Reino, di-
rígidos contra a propriedade publica , c in liivi-i
dual do Império do Brasil, e que tem dado
logar a novas Expedições armadas , e mantida*
á custa de grandíssimos , m.i,s inúteis sacrifícios,
c igualmente das Oitlens , marcadas com o eu-
nho do mais bárbaro Vandalismo , e descunhe-
cida» na Historia doi Povos civilizados, de que
té.n sido munidos os Commandantes das mesma»
Expedições , para saquearem , devastarem , e re-
duzirein a cinzas esta vasta e rica porção d»
America Meridional; assim como de todos o»
princípios subversivos , a medidas tyrannicas .
com que não cessam de firmar as suas damr.a-
das intcnçõ.i, para etcr.visar hum Povo grne-
rosu, e magnânimo , que jurou ser livre e in-
dependente : a Estando o Mermo Augusto S«-
nhor Firme na heróica resolução de acautelar
todos os males , que ameaçam este Império, não
só repellindo- denod-a«larne..te as horríveis aggris-
sõet de taes inimigos , mas castigando os seve-
ramente , como exigem a Sua Alta Dignidade ,
e a Honra e Gloria de Seos fieis e amados Sub-
ditos : Julga do Seu dever o communicar tã.»
justas e solida, reflexões a tod* a classe de Ci-
fladfu.s , e especialmente ?.o honrado Corpo d»
Cotnmt-rcio , para que , serido pur estes reco-
nhucidos os riscos e perigyj , a que se expõe ,
pela continuação de suas relaç6.-s com inerentes
Cuui-os Negociantes do Reino de Ftrtueuvl, em
conseqüência tlM Ordens , que tem sido expe-
didas a «s!5 res-ieiío , ilS noya direcção , e maior
latitude ás suas especulações Ues , cumo exi^e
a ro?|»eitavi! e .tuprema Cat-he^oii* , cai qu. ac

11



('*¦)

acha confstittiido este Paiü , como úma Nação Li-
vrc , Grande, e Poderosa , abandonando por es-
so modo o estreito circulo das transaceões anti-

gas, inteiramente op.postas á vastidão dc seo Com-
iiiercio; e ficando na certeza de que o Mesmo
Augusto Senhor terá sempre em vista a gran-
deza , c suecessiva prosperidade deste Impcno ,
laciluari, quanto tor possível, e protegerá eom

a maior energia e vigilância todas as especula-

ções mercantis , dirigidas pelo Patriotismo , c
-Lx-ri entendido interesse particular, para conser.
voeso , progresso, e esplendor do iirasil, e. da

liutusiria. Nacional, Paço em 12 de Dezembro
ria íovtií.— José Bonifácio de Andrada * Siiua.

Repartição dos Negócios Fstrungtiros.

Sendo presente a Sua Magestade o Impera-
requerimento de Samuel AJàier , Capitão

I-,Or (1 la-a,. .--...."a...... -- -¦..

de Galera Americana Supenor, vinda de Ca dis ,
•e,m que recorre do Desembargador rio Paço juiz
d'AIUn.!e..a , por ter recusado entraria ao mo

invio pels falia dc virem os seos papeis sem

despachos do Cônsul Portuguez em O Porto.rie

Caiu - V. , Certificado o Mesmo Augusto Senhor
' 

,,7» prop.ia informatao do- mesmo Juiz d' Al-

7nd=7 , a quem Mau Iara ouvir , que fora ef-

Í.etti7amente este um dos moMvos porque nao

admittÍT.1 a descarregar a sobredito Galera , e bem

;«,sim peio nâo vir o manifesto da carga lorma-

Visado como ode outros navios do Cadis: Mau-

da Sua Magestade Imperial pela Secretaria d Es-

tado dos Negócios Estrangeiros significar expli-

tiVe positivamente ao mesmo Juiz d'Alfande-
rra> visto toinar-sn necessária uma ordem forniul

1 
terminante a este respeito , que a falta de le-

<.aiisacoes «11 despachos quaesquer dos Cônsules

Portuguezes não deve de forma alguma servir

de embaraço nos Portos rio Império do Brasil
•1 admissão dos navios que a ellca vierem com-

merciar ; pois he bem obvio , que estando a Na-

cão Brasileira Soberana e Independente, seria

á ma or indignidade estarem as Alfândegas do Inv-

perio, e a 
"franqueia 

do seo Commercio e Na-

vegaçio debaixo ria dependência de Cônsules de

um paiz ta! como Portugal; de quem o Brasil

está soiemnemente separado, devendo por conse-

tuitite estes dois Estados considerarem.se mutua-

fnente na mesma linha das Nações Estrangeiras :

I' porquanto o segundo motivo allegadd pelo Dei
..cmbargarior do Paço Jjuis d'Alfandega como mais

uma causa de .cr rienegado a entrada da dllaGa-

leia -Superior, consiste apenas em um mero vi-

cio do manifesto da carga, e nío ria sua essen-

cia, linda por isso a ser igualmente improce-

denie : Ordena Sua Magestade Imperijl que por
,aes fundamentos se nío recuse a entrada requei

jiila. c qne esta Imperial Decisão sirva de re-

r,a 
"pira 

o futuro em casos idênticos , obser*

Vaiido.bc com os navios que vierem ale portos ,
íiude ainda níü !li Consiiies Brasileiros, ornes-

reira , Constgnatario tio Bergantim Rio Jordão;,
qtie carregando para a Cidade do For to o dito,

Bergantim, mudara a viagem para portos ú'Hcs«

punha , cm raiáu dc nío puder .nais seguir- pa-
ra os de Portugal, pedindo que se lhe conceda
seguir este novo destino , dando elle fiança ido-
nea ao valor rio casco , pela avaloaçào da Mes-
trança do Arsenal : <• tendo o Desembargador
do Paço Juiz da Alfândega interposto a este
respeito sto parecer , com o qual Sua Mages-
tade Imperial Ha . po. bem conforraar-Sc, At-
tendendo benignamente aos interesses coinmereiae*.
de seos fieis Subditos: Manda Sua Magestade Im-

perial pela Secretaria (1'Estado dos Negócios Es-
trangei.os declarar ao mencionado Juiz d'AHan-
dega, qne sendo o casco rio dito navio rie pro-
priedade Portugueza .-,e ptaceda com- effeiio á
soa avaloaçáí,., .re cuja importância deverá »

Ccnsignataiio ,a?er deposito , ou prestar fiança
idoriea"; ' que a respeito da ca-ga, deveram os

Carregadores der juramento , i.° se he 011 rão de
S.Vlitos Brasileiros: s.° ee lie embarcada por
¦:onta de Subditos Pirtugtiezes : t1ecla.aiido.lhes
o Juiz neste acto que os mesmos Carregadores!.
.ficaiárn depositários do valor ria carga , no caso
rie periencer ella a Ptrtugunes : ludo isto além

da fiança segura recommtmlada pela Portaria rie

i.-i do corrente sobre o destino rie ues embarca-

çfirs. Paç« 17 rie Bezembru dc 1812. — Jotí Bo;
nifacio a" Andrada e Silvai

Dignando-ÍSe Sua Magestade o Imperador
resolver ultimamente , por Graça especial , qué
a carga rio Bergamim Rebece , vindo da Bahia „
e qne fora depositada ns Alfândega até que o
Mcsrno Augusto Senhor Houvesse por bem dc
ciriir sobre o pagamento dos novos direitos a que
devem ficar sujeitos, segundo a letia do Deere-
to de 12 de Novembro , não feja comprchen-
dida na disposição do citado Decreto, por quan-
to , sendo esta a primeira embarcação Inglezay

que da Cidade ria Bahia aqui aportara depois
da publicaçí" rio Decreto , poder-se-hia lavora-
velmente considerar a sua carga como embarca-
ria bema Jtde : Manda pela Secretaria d'Estado
dos Negócios Es; tangei ros comtruirsicar ae refririo)
ao Desembargador rio Paço, Juiz d'Alfândega
desta Cidade» para sua intelligencia c governo
no despacho rio dito carregamento ; sem que de
maneira alguma esta Graça se repute extensiva
a outrhs embarçÕes estrangeiras . que chegarem

posteriormente ria Cidade (Ia Bahia. Paço 21 de-
Dezembro de I822. — José Bonifácio de Andrada
t Silva.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio O, de Janeiro.

SS. MM. II. vieram de manhí para o Pa.-
i/ará dc o,© de Iacio ria Cidade. Pela volta das 11 lioras appa-

recersm ria Tiibtma da Capella imperial, <ion-
rie assisti.a.n á Missa soiemue , celebrada pelo
Ex."10 e R."" Eispo Cspcllío Mór, com c\j.

cellcntc niOfica , composição d'* tnsigne Professor

Ila vendo representado Joaquim Anlenh Fer. Brasileiro ^osé Uauric.it>, .regida j_>Qr Fortuna»

ino a"C se praticava a;i:e3 (lt:

Maio de IfM. Paço 8 de D lembro (le i8a2

José Bonifácio de Andrada t Silva.
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Maciote. O Reverendo Padre Narciso da Silva
Nrpomuceno recitou uma eloqüente Oração sobre
o Evangelho do dia. Concluído este brilhante acto
de Religião, voltaram SS. MM. II. para a Quin-
ta ua Moa Vista.

Em Officio de i3 de Outubro participa o
Governo de Pernambuco , que enviara a reforçar
o Exercito do General Labatvt , em logar rios
300 homens , que tinha anniinciado , ôoo , sendo
tfestes 400 dc Pernambuco , e 200 da Parahibà
do Norte.

dão , que lhes enviam qj Povos deste Distric to_
A Muito Augusta c Poderosa Pessoa de V.

A. R. Guarde Deos por muitos annos.
Villa da Laguna em Vereança de s9 de Sei

tembro de .822.— O Presidente Albino José da
Roza , o Vereador Antônio de Souza Pereira , o
Vereador Jcsé. Gomes de Carvalho , o Vereador
Miguel Marques Rebello ," o Procurador José Pin-'to Magalhães.

Seguia-se a acta que cohtinh,. grande nume.
ro de assignaturas.

S. P AU L O.

N. B. No Diário N.° a a pag. 7 col. 1.* linh.'34 onde está elle , leia-se ella : na mesma pag.
ecol. linh. 46 onde se acha papeis , leia.se paipa-
veis. No Diário N.* 3 a pag. 10 col. 1.* onde
está particular, leia-se moital : na mesma p»g.
c col. linh. 66 onde se acha santa Independeu-
dencia, leia-se sua independência : na mesma pag.
col. 2 linh. ?o onde diz defendem, leia-se De-
fenrie : ua pai;. 11 col. I linh. 5 onde está co-
bra, leia-_c sobra: na mesma pag. e col. linh.
14 onde sa acha , e so , leia-se só;

SANTA CATHARINA;

Artigo d'Officio.

Senhor. — O Clero, Nobreza e Povo desta
Villa , movidos pelos leais ardentes dezejos dé
mostrarem a V. A. R. os seos fieis sentimentos
e adhesao ajusta Causa do Brasil, e tributarem
o respeito e obediência devido a V. A. R. e
a toda a Augusta Casa de Bragança , sc appre-
sentaram hoje na frente das casas desta Câmara ,
requerendo que se abrisse Sessão para nella de-
clar.rcm suas intenções ; cuja Sessão sendo-lhes
aberta , nella fizeram a representação constante
ilo Termo de Vereança que por copia remetts-
Mos a V. A. R.

Real Senhor, esta Câmara, como cabeça de
todo este Fovo , affiança a V. A. Ri que os
sentimentos delle não sam outros mais do que
unirem-sc a seos Irmãos , c com as armas nas
ttiãos defenderem a justa causa deste Reino do
Brasil, (do qual V, A. R. he digno Protector
e Defensor Perpetuo) guardarem , e fazerem guar*
dar o respeito e obediência devida a Vi A. R. ,
c defenderem seos pátrios lares, até derramarem
a ultima gota de sangue.

O me.ir.o Povo com as mãos erguida, ao
Ceo dá infinitas graças ao Supremo Deos de
lhes ter concedido um_ Príncipe cheio de lan-
us virtudes , e sabedoria como V. A. R. , e fa.
zem coiuinuas preces ao Alli.siino Crearipr do
Universo, para que conceda a V. A. R. um-.i
luni+3 vida, acconipanhada de boa saude , para
que V. A. R. na posse delia, continue a der-
ram ar beis.íicios _<._-re os seos Subditos , taes
corno os qu. nos Reaes Decretas dc deseseir de
fevereiro, e tres de junho deste anno lhes con»
«.edeo.

Digne-Se pois V, A. R. , por Sua Alta Be-' fieraleiicia" , acceitar e_te_ testemunhos de grau*

Artigo C'Officio.

Villa de Pardnagoá.

Senhor.—Sempre entre todos os Povos civils_."
dos foi a gratidão um tributo devido aos maiores
heroes , cuja memória tanto illustrti a? paginas da
Historia ; uns levantavam-lhes est. rua. ; outros
faziam-lhes s.ias ítpotjveosis ; Pós porém melhor
que tt dos elles reconhecendo as çxcelsas Virtu-
des do nosso.Imr/vor;al Heroe, gravamos em no..»
Sos corações da fôrma mais indelével o Nome
tle V. M. í. , e transmittimes As gerações vin»
douras as ..Ilustres acçSes, que tanto abrilhantam
os preciosos dias de V. M. I. , e aproveitam.

. humildade. A despeito do Doutor Juiz de Fó-
ra desta Villa , Antônio de Azevedo Mello e Car.
valho, se achar pela Csmàra,, Nobreza, e Po-
Vo encarragado de felicitar a V. M, I. pela Sua
Elevação á Suprema Dignidade Imperial, o què
por fcerto .atisfará , como totlos esperamos d»s
suas luzes, e honrado Caracter; não líie dispen-
So todavia de ir por este modo prostrar-me aos
pés de V. M. Imperial , e significar-lhe , que o
dia doze de Outubro, o mais memorável nos fas-
tos da nossa Historia , por ser elle o em qua
V. M. I. se investiu na posse de Plimeiro Im-
perador do Brasil, foi pata mim também o mais
veniiirosò. Por tio Feliz j e remhicavtl suecesso
tenho a distineto. honra de congratular.me com V;
M. I., e com todos os meos Concidadãos.

Ecija a Augusta Mão de V. M. I. o máii
fiel e leal Subdito , o Capitão Mõr de Paranagàè
Manoel Antonio Pereira.

Partincgoi 4 de Dezembro ile i8aa.

PORTUGAL.

Lisboa.

O Diário de ÍÒ de Outubro trai um D&Í
creto, pelo qual ò Governo fica authorisario pá-
ra abrir um empréstimo até a somma de de.
milhões de'cruzados, . proporção das necessida-
des que forem oceorrendo , de maneira que nun-
fca tenha capitães acumulados. O Censor Lusita-
no EÍfirma que, não só em Londres, mas igual-
mente em Vienna d'Áustria, consta haver ji mui-
tos Capitalistas gue ófferecrm ainda maiores som-
mai, do que as que pede de empréstimo o Gover-
no de Portugal; . acressentu a seguinte reflexão:
sste hi o maior argumento c,ue pôde fazer-se em
abona da confiança que inspiram cs Governa Cens-*
titttcimoís, e par/iatlarmfnle . de Portugal, Nüjf' ' *# ' *

1..



(«O
knir-mog cornpletamsntc o? meios qne Portugal desfecho a tomarem os dous Cangrejse» o parti-
ae promette para solvar aquelle emprsistirno : do
Brasil rada pôde esperar • e o seguinte facto,
que o mesmo Censor Lusitano refere, acontecido-
Com a ultitn. expedição que veto para a Bahia,
assiz nos convence de que não pó le tambem
fundar grandes esperanças no denominada Patnn.
lisme dos Capitalistas de Lisbsa '* Gritaram to-
dos , diz aquelle Periódico , que havia muito

do d- que a Historia nos olTerecc mais, do que
t.m exemplo ; dc se ir chamar para Chefe iíi»
Poder Executivo Personagem de alguma das Dy-
nastiss da Europa , que desposando deste moda
os interesses da Península , trouxesse em seo apoio
uma força effcctiva , com que provavelmente não»
teriam contado os Soberanos. „ Denunciado Sil-
lustre Pinheirs por aquelle artigo á opinião pu-

ssc.quem contribuis.8 para e»ta expedirão (da Bahia blica requerco que se processasse. Picamos na
Mé criticando o Ministro de nío consultar a es- maior expectação do resultado deste negocio , e
te respeito as Praças de Lisboa e Perto. Em vio talvez sirva de elucidar , e desenvolver muitas
o Ministro da Guerra encarregado da Pasta da
Marinh- , esperou por similhantes otfereeimen-
tos, apL-nat teve em Lisboa oito pipas dc agoar*
dente , e no Porto duzento* mil réis ,, A' vista
disto sobre que poderá assentar o credito que o
iResmo Censor quer attribuir ao Governo?

cousas , que nus papeis do Rio de Janeiro se
tem publicado.

Sabemos (diz O Censor Lusitano) que o
nosso Governo tem entabollado algumas negocia-
ÇÓes com a Hespanka , e sobre ,udo um Tra-
tado dc alliança defensiva; para o qu» se ten»

Cartas daquella Cidade nos affirniam que se tomado algumas disposições , a fim dc se ir

preparam duas expedições, uma para a Costa apromptando o contingente com que devemos en-
d'África , e outra para a Costa do Brasil. Esta trar. Ora se isto assim he , parece que os nego-
noticia parece confirmada pelo annuncio do Dia
rio do Governo de 10 de Outubro, dirigido ao*
proprietários que quizerem fretar navios par»
a conducção de tropas.

A Gazeta Universal de Lxshoa traz inseria
uma carta , em que se tê o seguinte artigo das

cios da Península nío estám em ,io boa figura ,
como finge o Redactor do Diário do Governo.
O* papei, públicos andam da tal maneira vicia-
dos , domina tanto nelles o espirito de partido ,
que não se pôde aventurar juizo algum sobre o«
futuros destinos das duas Potências. O tempo

Instrucções dadas por Silvestre Pinheiro Berrei- somente , a nío outrem , resolverá o problema
ra a João Francisco de Oliveira , como encarre-
gado Üe Negoeios na Corte de Londres — Qué
*c o Governo Inglt" annuir á* pertençÓet dos
Alliados do Norte, e se nío oppozer a efb» for-
-mal, positiva, e muito publicamente lho ta,á
¦sentir , não omittindo o fazer entrar nisto mes-
roo a massa da Nação ; que a conseqüência des*
te abandono da nossa antiga aluada será formar
«ntre os dous Povos da Península uma uniío, que
iiío podendo ter firmeza se não pela fusío de
•ambos • em uma só Naçío , debaixo de uma só
Constituirão , e nm só Governo, resultará inhl-
livc!mente imllograrem se todos os exforços dos
séculos passados , feitos com o fim de se evirar
sqtiella urião ; ao que accrcsce que não podi n-

Diz-se que o General Luiz do Rego está no-
meado | a'a cominandar as forças do Minho. A
proximidade daquella Província com a Galha
ora inquietada , tornam de grande ponderação
aquelle emprego. Sabe-se tambem que estám no-
meados Inspectores para a Cavallaria e Infanta-
lis, e que se tiatft do ajustí de 30.0J1 armas que
si., necessárias de sobtesclcnie para o que possa
acontecer

Pelo Diatro' do Governo consto que a diví-
ria'pub+ic:i moderna de Portugal, que se tem li*
qnidado desde 93 de Março até 11 de Outu-
bro de 1822 , monta a gãj^on^GS rei*; c que
cn documentou que existem na Secretaria da Com-
misóío pa a liquidar , importam aproxima.iamen-

to-se verificar ene fenômeno político sem prece- te em ;_':J-üS^j:7oy^>431 réis. A divida antij;. sobe
-der a abolição de uma das üynastías Reinantes-, a alguns 1í:ooo:oqo$ooo reis. E< tas dividas , loa-
e talvez de ambos para ceder o lugar a um ua- ge dc se amoitisatcm, iram progressivamente crês-
-vo Governo por ventura, conduziria este laul cenrio pelo d,fieil que se vê nas rendas do Estado.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
ENTRADAS. bota, equipagem 4, carga agoardente , cafic e

Di* 6 do corrente.— LwdreS ; I2'J dias; B. couros a vários : pa sagfiro Feticiane Josi —Di-
Ing. Treasurer , M. James Ruse , equipagem 11 ,
cv_ã trigo a lleyworth , e Comp. — Ilha Gran-
de; 3 dias; L. 3. Jogo Baptista, M. José Fran-
cisco Gonçalves, equigagern g, carga agoardente
e cafté a Narciso Ferreira da Cosia : passageiros
o Sujjento de Veteranos Josi do Carmo, dito
-de Artilharia Josi Joaquim Pacheco , e hum de-
sertor de Artilharia remettkto prezo. — Laguna ;
í?o rl'as ; S. S Francisco de Paula , M. Pedrt
Francisco da Silva , eqnrpagem 9 , carga farinha,

e peixe a Zferino José Pinto de Magalhães,—
¦J>aratí; ê dia»; L. Carolina, M. Domingos Bar-

to , 5 dias ; L. Senhora de Monserrati , M. José
Joaquim Pereira, equipagem 0 , carge atroz e
airoardente a: varia* — Angola ; 30 dias ; K. Lu-
crecia , M. Manoel Joaquim de Noronha r eguipai-
gem 18 , cargit 29. escravos , deite, morrerão lâ
a João Gomes Valle. — Caravellas ; e> dias ; L.
Senhora d) Pilar , M José Frtmciito Gomes , equi-
pagem, 5, carga farinha âo Meüie.

S A H 1 D A Y.
Dio 6 <To corrente. — Rio de S. •Joáo

Real Jíão , Com. Manoel Josi da Silva.
E.

AVISO.
Saturam á lua, Cartas «criptas d»? Lisbea a um s rijei to ne^sta Corte sobre os negocio*

políticos do Brasil e Portugal , etn que com a maior imparcialidade e fidelidade se dá coma ríc
fartos c;tie interessam o Povo Brasiliense. Vencfe-se na Loja do Drario do Governo , c na dc Jeãe
B-iptlsfa dos Santos a 60 réis cada uma.

RIO bi JANEIRO sa I M P R K í* % A N ACIONA 1...
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KIO PE JANEIRO.

AsTKios .'OtnciO.

Repart'"^,, dos N-^hí-i Jo Imptris.

[•>:r ri.r."*s , para f; «""rr-r"im""ito r1**»!.'- «feierm.»
t :,c* >:!-...!. Paço em **o d<5ií.: . ;\'! . -t itan

i. ti--, mbro ris ,-*¦¦¦-- 
'f'"fO 

} jrirfl rfí L(tfVGth{

$~~} Fnào da n*3Ís llta itrlpDrtanrVn p-tr» © .)-"'ti
jg«.--:l do Império a retiíiiío ('o; I lep-itarins (l.o.
rii<!"'-ren;v? Provinciaí, que hum dc- lor.-vr a As-
'sen.bléi Geral, Consti tuii.ts , n Lc.-iM.i-iva (io
ffrnsil nesta Corte,'c !•>:.¦ ".ei ando S„ M. !, que
elles comecem q.uato antes , c-oio de r-.-í;. .-«a-
rio, a* suas niblini-»» feneço n : !\!.a"'i,i Deli
Secretaria rTüstatlo' do;, N:-!>.n.:ijs uo *..,.p.-'.r- > ,
¦'«jué o Gyverno Provisorít - it, Pt .vdxd... .Ií -V, ,''¦•¦;.
/-•» faça constar aos Dcpt.t.rlo*! pe:a msf.na vr >-
-vincia eleitos pari a retdrida Assembléa, ím-.:-
««sidade de partirem com m pos'--"'ti brevidj.íe
-f.ísva esta Corte , e lhe< fí.."',',H.- lod.i-i ;-.. ;¦«!¦ "
-precisos ao src trsrupnrre : e q ...'!¦¦'•: «-." •' tf •,-•»
«que aleurts r-;>r- <,ii •.'•!'.•'--¦' , ou p -f oi; n - jo;-f--.s'impedimento» ,:i'--;;i i.-.- ií poí^or, r.:"i| o-v.:-..' ,
Ordena o Mesmo Auj(H:.t.>- Senhor .qm' •> ¦')•-,•¦<••

no faca a com patente pjrti.-ipjjão aos n.vmeilu-
¦tos em numero de votos para ip.ip vendou n-'n
•perda-de tempo F-ucr as vcíus dos que <¦•: ach-rri
na impossibilidade de comparverr durante os .«:.>«
impedimentos: ficando na intellig :in:u que sci.i ,
assim corno a Junta- dj Fazemi* , responsável
!la parte que 

'lhe 
toca , pela pr.m.pta observai)-

Cia deita Imperial Dítt-rminaçâ... Pilado do Hio
Ae Janeiro em ,-} ilc j.ineinj do i "• *,•. do; /'<-
nifaciu de. Andrade e SJrn

Nesta mesma coiit -tmi-ü ie -t; oxpedoo') .'.-."-
taria,» a tudss as outrai Provineias du império.

Reparlitõe dos Negociet Ju Guerra.

Manda Sua Mniresude a Impendor , ps-
ia Secretaria d'Es;.;-!o 'd,,» Negocio-; ria -(.uerra

declarar skh Bri.-;iiil..'.r ¦ C<)iiiin4n'l»nti: iU l''i>rtjl«j.
2a (ís Snnltt Cniz da htarra i:n. re-ipttsu a sua
rcprestntsijãn dc ÍÍ7 do c .ifiitc me/, , que li'..
<> Mesmo Auett*.'!.) Senhor por bem Ordenar ,
'.,..'..* íc não con.snta 4» EiTibr.ic.çcfei sojam au

¦ vúi> rie líiitrra ,' sewm ou ti*í..> i.--«:rnngf ira'i., po.
¦IctrAi sat.ir deste Por!ti de .•:!.-. w-m 'jue- pre.
ceda Urdam communifjdi ¦¦... r t.n-iili. tomn-K'.;-
k;i-.!« ; *; licindo ixTi»,-".. .-;.'., r<-:.»,!o -¦) ;*r-fire.

f*.,m Àf.r-r-1 .-Tc o ]f!-pcr»,:lor On-rsndo faser
?ífr.£- <'tis itvt-vi ifio? f.t...' ¦.(.¦nraríni pr.iç.'i no .'¦!-
ulbio At A il'i'".iivii rir. Liifcrtn-. nu J)i.t ! ds
|)íí:..•;;)-.'¦¦•. nri-".iii'.o pn.i.ndi.) : Manja ;¦?;.; o'C.:rct»

'liurls ii* -IC-tado i1;... Mf.'.seios- du i.f...:;.,! , G",-3
O *,'..¦(.:r ii.> tli.i) '¦ ¦''''" í:> [l':i Fra:-iri.:;-i dit Sr!,
va !'. s abra asíír*'r. t;c " ;/J j.;í ¦;; -. I'--ço 3 d*S
'r-.nejru de ]S'-J,- — ./crfJ Vitira Je Crvalhí,

R.>::.:r!n'iJO :r di Si-f-itn,

Cllll '!".'f">- <
¦níra:'.

'. '-. 
v' 1 c';ia '' '.ip" ;?-ir' í'')p-rial pe!;; íecre-

I-..'- .1 >.''...;, *''*--..- 'i'- .-¦''! M.-riiíha ijü-ti.

;-:;;.• !•¦ 1 d-d.a. '¦•.-. dd-::r-'.:;, . ;ii.: \\\ í"- r b?rn
,1- ,sç... .-',-,,,¦ ,. 1 

'.:.'•, 
une it - (io t' 7 ¦ i,r, de

!¦". -í i,;; c ¦ 'f )!.r-Ajfi!'ií;: ';!*:, feift ui- *'''¦> "! ¦¦ "v'v>-

;'...:--,-:, i'!.ií,'-c'o dc í-':s .-'¦ J.r.r-.ri etn í» co Ja-
i,e:io d., ib...^. —Í-íii'-* -"-- í.«?c;ti Murtifã.

Mtnda Su> M.<s.:.-'.jd-: 
'mpcrll. 

pe':. Secrs-
t;:.i'!(1 ti'^Sifílt* di-í! N •;'.¦¦ '.:<'*% !!J 

' *:! /''.'lha :>irí H" j'--

par a 7;'*"''' 17-'•''*'"''-' U-.ru ím? íi.-v.-:'-. r.i.eiligcn-
ci-í t.''c IÍ'- i-.,r'!' *>"'^ *'¦* acct'i*jr '? ¦:-"¦¦ r-:., oúc
te;', d" i"-'i.! ciic.V'-- *¦>->.t."'ií-ír..-- !"<.:;) crniv.-.ri',»-.
í*e-p. ,, <*- sfWiVrín s Hoí ¦;*¦ * iu t .".'-'-¦: ". .*'«. - fíí* .''i/t
'Cturi'.' 0,1 i-iv-fi.nissãii qne "' -n:-firrtiaar ;
,,.,.-:- d'.:';.',-,J"di!i" os liiesmos ecrivos cjuasiáe ti-
t« sc recolha .- aer3t.ecenrlQ.il>-..' c.sdâ d*«Tianstrá.
rio áo st-o pniir.oti.trio. Pslac'.--> do Rio t/t Jánti-
ro em 3 dc Janeiro rfe 18-23. "" *-*t"'1 «*'•*' Co«4t»
M*r(tr$.

[Villa de Par.it 
',

Senhor, -— Na Vt-rí-jcdo Gera! e Extraordi-
nriris que 110 1Í1.1 80 dc Mi.*,..-:n!:;.> citava faren-

¦ c!u (Oto ss Author .i.-d.-^ . í 'or 
\v-.r-t:;.,.: s , e l!ov''r»

'a Câmara dfsti» dp:,. oara ritihr.n,' , como *¦
-riirc.--.iii! .o.M.Í--*' -..'!;; :-.üos. o? !í-o--; aíitc.os ii'alm-lr

Al
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a «c.1bí_',çS- -_ V,
por V. M. i. b__
dor C.-.__;U,eie,:i;tl do
do Defensor «Perpetue

.';.;);ilfisüf»

1 _s.o_ ii; V. M, I. ,
Succes-oí-B ,' dcclnraiirii
b'.-« Cianstkuiuie assim
go dc Lei F-uivlamental
.«liado pelo Viga ri,» aU
requerimento c.ut i-mos
mui paflicu... eaii.iiyyio
Throno de V. M. I. possui

M. I. C-í. O .
merecido Titulei ele impera-

Brasil , e a Consrrvaç&o
deste .império, n* Augusta

o iia? d

dado t. ,Cop_í ri
a Coros de um

seo. Augustos
iicrcí , qúe a Aísem-
esiabelcça _;>m„ Ani-

o Impcrio , foi appr. -
' .u'3 «lesta Commarea _

a botina distinet» , e
rie. levar.. aos Pés tio

elos mesmos sen-

Império a quem mais rio qsre
Império merecia « nem se quer.

sonhavam- , (e quem o sonharia ? ) que houvesse
¦meimo 

junto ao. Tlirono , quem pe»._as_e ria ou-
tio modo, níi. poderam .ler
sem horror , sem cólera , sem

na refe
taiva--

t-iu-rt_. que ammnm o i.osn Povo eleita Valia , nua
cíi-m-íos dc asseverar a V. VI. I. , e ao mim-
do , que a Vi!;_ riç Parati. quer Governo etji
realidade Monarchico Consritiicu.nal , cuja Che-
le do. Poder Executivo tenha Poder ._
daic , -e Aut-ibaiç ües correspondentes á
s. ,,ki Seo Auguito Tuiily , e não gover
do em..-orwul. republicana;-;, _ptfrt.de__.__ir

r!o Coração detesta.
Proteja, L.eéit.., e Gusrrte a Sacra.

ele V. • IVí. f. por muito» sobre
Villa dc Paiai-i em Veiuaçãei ._;

4 rie :Dízembro eh. IcTdi. — O Presidente, João
Ie,;;;' Viciia- Lima ; '¦' Vereador , Francisco tle
Sou .a Baroâ ; o Vereador, João Fra.eisco P_-
checa Bastos; o Procurador, Manoel Gomes de
A> ;>;,u-

tieas.,- qt_*
Efcoe

ti-sáma Pcjsoe
imüloí ao nos.

Authon-
Grande-

Li ,'í;-.vii.cr_. do. Senado. — Dizem d».abai-
«rsignados: que saboreando ainda o doce nec-

-__d-_-qi--_se ero.hiii.gMii;i-_lia...,Fatisto dia J.3.

passxrfi» Outubro-, eu que nesta Vilb. de ae-
e.'- -.oin a C.Jpiia! , -e Corte ,prflçUuioii-se a
nde-Ver.iencia do #/-_/ , e sa' Aeclsmou SeoI

Prla.íi oíD.iari
lor

.»" l_.
cons;

amargara ao
ím verto, '-ido
nistro etc _

:U-
i-einmtitoi

ri.titiicional o Senhor JJ.
,ii,i;i-l-S 3 libar a taça' ria

pallv-M d.
i-i.tro todos o. Mi-

is iiivcr_a,s.-..Repa.lições ; nio se pei-

CtilXl
d«*n«»_ combiuar ,, i»-.»t-',i-c tataluls.de haviam
s}e.r..^ie, a- confiança dr 5. M. 1. homens
e.n.jc.ili_a.li . qu* primeiro conhecendo por suai
reconbccidai luws o perigo da Pátria, se, sr roja.
iam (tenodados por se.» Patriotismo a esmigallnr
os mal dourados ferro», «pie ao Brasil se man-
tUv.ii. em vez da liberdade promeitid. ; homens,
«jn. tio-Vcjund;, das "alturas dc Paul ida , -moti-
-..-aram o político terremoto, que tem ab-aiario o
io.i-ijiíi-o , e falia» Congresso dc Lisboa; homens

"TT,,. 
wm-íõ abei to os alicerces da Independência

«ia Pátria , desenvolvendo seos Direitos , na po-
«ic:_>, em qws st"' achavam, lhes eleve a Pauta
muito da liberdade, dc que goza, e do Impe-
liul f-w-kma . em qe;_ se trocaram as novas co-
lonhas cadeias. Ol,e «iesumargurados a este res-

' c.itezà, e\n~ lhes dera « Gazeta do
do corrente Novembro ,,de haverem
,, bom.. , que convinlia , MÍ.ntreg_d_.
»e-;ircs os. Immürtalisandos Brasileiras
'.itrit.tas os Andradas, e o incorropto
honrado Cosmopolita Monttnegre , os

,-., que iati.fekos, e contentiisimos coei
Je Governo Monaicbico Constitucio-
oíaieos pei- nova , e bem merecida

,i que loi elevada a Pátria natural
ue. outros adopliva , que nadando tm
h,jv.i'.;u t qu.aiu dc sua- pano estava

rida Gaiet*
o snnünci.

«Io pelando , e negro projecto , que havii, e qua
pelo heróico, e penetrante. Povo da Con,- .íor;.
descubarto -, que gloriando-se d»; ser ui» pedaço
ú'_ isjcíl- Povo prespica. , e generoso» ciei,* saip-

jjlica , c sciitimeutos constiant»; -de» Y.re.H,-».-» al«
Senado da Câmara da Con-- em .Íris de Sü d.
Outubro cs iniraatripies por ene modo , Si Le

possivel , subscrevem cumulando de- elogios , ¦ <í
de bçnçjios aos conspicuos -Procuradores dii. Prtr-
vincias coíli?ada. , bem como ao isolado vene-
rasad» uneiio Procurador d'e.t3 Provi»,cia , r-.s»

gando a divida der. louvores merecidos pelo brio-
so, conseqüente, e bravo Corpo do Exercito na
razão dos serviços feitos ú. Pátria us-sse dia , re-

pellem o pestifero veneno, detestam as pernicio-
s.ss majirnas, e S-iaihematisain a doutrina -.ubver-
siva , que gratuitamente te distribuio na tamosa
Reprfsentsção do Ex-Procurador , Es-Conselhei-
to 

',. 
Ex-Deputado felizmente " defenido uo seo

próprio nome j tomaram a peito a indecencis , a
falta de respeito, . ousadia, com que o incen-
diário Autor falia a S. M. I. ; desmentem «
infernal artificio , cem que abocanha , - tenta
c-mpro-metier , e tomar suspeito:;) o Governo ,
e o Ministério ; e finalmente ..listam-se os intras-
çriptos no ro! tia baixa plebe , que o Represen.
t»nt«__ius.uka , e cano» taes se ressentem da outra
imi-ria . que na coílee.iva Pessoa do Povo d*
Corte fes _•_ -u__ iivdivíduaes Pessoas. Portara»

para qus não fiquem, onde nasceram , sepultado*
eineí» sentimentos , « vaio nus ante. servir de le-
nitiví» -vos corações offendidos , £ como tle ilesa-

gravo i otítEisa.
Pelem -i VV. SS- bajsm por b.r. í?._e-lo-

cbt-gar á Presença 'Ai.gusia ai- S. M. 1. neste

próprio riocumento, ficanrio delle copia autlicnli-
ca im. livros rie Registro cio Senado — E. R. M.

(Sci.itiam-sc i_4 asj-ignaturaS do Cleto , No-
b_c_a, • Povo , e Corpo Militar.)

Villa de Auf.ra ios Reis da Ilha Gfsasde. .

ÍH,rou . E,..mu Senhor. — A Câmara desta
.Villa- em nome dos seos habitantes animada -dos

.mais ãpifrãdos sentimentos de submi-sSo , _ res-
August-peito ter

ate S
ei;, s

a honra ele. levar a
M. I. pela Secretaria
lo império, as mais ingênuas

P
d'Estado dos

rrsença

i' ¦'- I».

ciu í«:os „
Jilc.-trcs 

';'

M:ni"eo ,
infrascripic
_ sy.-tema
ri ai , que
€_;-«;!,, Tia
«ler ui,5 .;

j^lo... p^»-

cordesee»
teli-ciiações pela Sa .raçSo e Ccroíção do Mesmo
Aii^nmo Senhor , celebrada no dia i,'w dc- De-
aeii.br . , dia memorava;! na historia Port&gKgzet
por se ter nelle evadid» do domínio rios Pelip-
pis o Pi.va Porívgutz , e Acclainads o Senhor
J)'. 7C*£-6 i--*t"i"o '!e Bragança , o- quai dia «ri
sempre lembrado «tos Brasileiros, e a sua ms-
moria s-erá levada entre- festiva., applausos á
inuis remota posteridade.

Parece que a Providencia talhou dc propo-
sito, e circnnvalou estas vastíssimas regiões cora
o. dois graitdes Rios ao Noiíe com o Rio Ame-
%tn«i , o m.i.i-, do Mundo, a. Sul gt-r. l-"..-J_



f ¦ 
)

P<u.a 
-assenta db um Tn-:pefi'J considerável', o qual >

SfoMii composto dc habitantes,, que todos ligados .
*.tt«-»6.Govcrno, 1'allando a mesma linguagem,
abraçando a mesma Religií" , desfrutassem os
íiotes praecreü ria pa* e d* abundância.

Nada maiu nos resta » dezejar qu: a con-
aervação da preciosa vida elo nosso Pedro Grau-
.ir I. Iinocra.lcr, Heróc, Fundador de) Impena
Bniniiuo". Dc-.,- Guarde a V. 'Ex. 

por muitos
atuais. Villa ei : An/ra do's Reis da íiha Grar.de
Ia de .Dezembro .ie 1822.

Ui.»'0 c F'.::.";'J Senboi José Rtmifacia di An*
tirada. Ministro c Secretario aiT.Jí-eio do» Nego.
cio, do Impe.io. O J uít, de Fora Presidente jo,
sé Maria Monteiro de barreis , Antônio Rodrigues
Co.liio.-, Antuiii' Joaquim Jiisuni;j.mr- d'Assiun-
pçío , Cario,-, Ferreira cie Sou.. , josé -Peteira
PcuDta. .

¦PROVÍNCIA CISPRATINA.

Árticos o'Officio.

VilU de S. José.

íl!.-so e Ex.:"° Senhor, — Tenho a honra ele
enviar a V. Ex. para ser presente a Sua Ma-,

gestn.de Imperial o Imperador , a felicitação
adjunta , que rogo a S. M. 1. Queira benigna-
mente Acolher /attendendo i sinceridade ,-. e.bom
animo , que a dictou.

Deos Guarde'» V. Ex.-muitos annos. Villa
,jc e„ 1os£"\-'' ele Outubro eis ÍK...

Ilí.'™-e Es."if Senhor José Bonifácio dt An-
arada t Silva. — Barão da Laguna.

Senhor. — Neste momento , época felir rf»
minha vida, cata o meo coração adorando os.
Decretes insondaveis rio Soberano Regerior d*í
Naçóei , que alé ris injustiça de alguns homens
tira maneira para fazer .a ventura de Grande»
Império» , e a minha boca repete: vivas sem
fim a Vossa Majestade Imptriai , que favoreci-

¦edendo aos iiripul-
COill

protestos da'minha rendida obediência-, e-ride.
íidarie.

Deo» Guarda a Sagrada Pessoa de V> M.T. ,.
e-.de S. Al. 1. a Impetatria pur muito, e di-¦
tows annos para nosu. bem.

Villa dei. José 12 ele: Outubro de i8i_.—
De V. M_ í. Subdito fiel — Barão '.'.-, Laguna.

do pela literna Sabedoria , e cedendo aos imr.
sos da Grande Alma de V. At. ... , fixou c

providencias todas grandes, e sempre a melhor,
« sorte cios Povos afortunados , que a V. M. I.
devidamente obedecem , c que por certo são dig-
rios de-, bens , que já gosam , e do prospero fu-
turo, que os espera, porque; souberam apreciar,
e aproveitaiam a vantagem ele possuir a V. M.
1.-,-e-goi-qsi,: V-.-M. I,.', Acolhendo a» supplica*
generosas, e bem fundadas, que elles dirigiram
a V, M. 1. , PrineíUm Defende-los contra os
attaques do poder injusto ,
até a felicidade , que elles ,

Mil ben«;á.!S riu Ceu v
rejcluçfie», qne V, M. í.
Tomar:, a üvar de. Grande Jji.uil
que o'Brasil tomou ei-: AccUmar
por Seo Primeiro Imperador Constitucional , e
seja V. M. I. Servido Àceiiar as submissa» fe-
licitações, que por accontecimento de tanta i:n-
porlancia , e para mim i&o agradável , ^ elevo á
Excelsa -Presença rie V. M.' I., e de S, "vi. I.
a Imperatriz Preelara iL'g..'-a de Y, M.. I.. 5 su

e guur seys passos
e V, M. í. iiiere -eni.

mham sobre todas as
Tem Tomado , e

17 .ail, e:n pai;a da
i» V, M. í.

NOTICIAS NACIONAES.

lho 6 de Janeira.

Senado da Câmara do Recife tendo en-
Vlodo a Augusta Presença de Sun Maeesti.de Im-
perial um Deputado para felicitar o Mesmo Se-
nhor pela Sua Feliz Exaltação ao Thron) de.
Império ÂQ Biai.il, foi aquelle Deputado ídesem-
penhar a ctiinnriitsão tie que vinha encarregado ,
ço di» 6 rio co reme ; não cedendo limilhante
acto era brilhantismo aos que o» tem precedido.
Sua -Magestade dignou-Se- receber' o Deputado
cem aquíllas demonstrações ,de bondade tj.ie ca-'
raetefísam um Coração Magnânimo , e verda-,
deirameme Imperial-. Eis.aqui o Discurso qui.
Lhe dirigi© o referido Deputado naquella oc«,
casi2o.

" Imperial Senhor. — G Senado da Carn*.,
ra cia Villa de Smníe, dnlonio ds Recife , Capi.
ta! de beto da Provincia de P.-rnambuco per
si , e em noine do Povo ele quem he legitimo
órgão, envia-tíie á Imperial-. Presença dt' Vossa
Magestade Imperial para Bpprcseru.r os seos mai»
sinceros' Vijtos rie felicitação, e cofigrauitição' pe-
Io grande motivo de Haver-ie V. ,M. I. difira-'
do cie arimtir , a aceitar o Augusto Tivt.lo-• rie,
Piimeiro Iruperiidor Cpr.siii.ucii.n_l d<> Br/ni/ ,.
e. igíuimente k Aiwjtisia Filha dos Çrzaret , Pri-:
meira Imperatriz rio B'-ui:l , a virtuosa Espt.»»-a,
cie V. M. I. , Titule; accre»cent_do iqtieile d*.
iço Pietector , c Pcpetuo Defensor, i que V.,
M, 1. p«r.eítcitw .1.3 bondade natural rie seo
Regio Coração ú havia anni.ido , e Titulo.cou.,
qtie o bricito Povo desta como das mais Pro. ui.
cias Austraes dt. Brasil Accbtm.ram s V. M,.
I. no sempre fausto, e ineinorando Dia ii iis.
Outubro ultimu.

" Foi fio 
'din 

8 <ac Dezembro prosimo passa»,
do , oue o Senado , e Povo cie Perr,e,i:Ouen no
mais vivo enthusbsriio,, e m» aparato da mai».
augusta soleii>nii!aric:*iii,itoii aos scõi Irmúes elo
Su! Acclftrn.iüta a V. M. i. , que já era o Pro-
tector , . e Perpetuo Defensor do Brasil o Sei»
Primeiro Imperador Cofl.tinicioii?-!. E tó" W-
esta uma, homenagem , qae o Senado , e fov»
Pernambucano devwm' a V. M. I. i;m ret.tlbl.i-,

çáo dos incompataveis benefícios racebidos ! Em
verdade, Senlnn , depois que bom ,
so Povo dei /jru..a7 se vio siraiçoado pelos -tos
Irmãos do aiiiiga mutido , elle necessiloii <<c
c«iri»iitüir-se , pata i.;osar rit-s inanliriiti- diieiios
cie sua liberdade cii.l ,. c antolíiaea de todas as

civil cm i(iii*
M. 1. o'!rctec-

parte* a urgência, e a çuerra
hia a ptecipitir.se ; males de que: V
salvou , Digu-iiiiío-se declarar-se o seu
tor, «.Defensor, e ultimamente o r.eo Impc.a-
dor. Queira u Supremo Aibitro dos Irnpetios
«oi\tinnar a Y, M. ). * .(oitalçia. nt-ceis»rij ua-



m sjctttrfetsT a nupiifl»» nhia cí. Iniiwndo,- ¦ «¦'1i.ipera.'."i ..-¦*'- ;- '*""='' ' '"íT-io » ?'¦***« i
?»;?Bi civil! . UIM.U. do Povo «,:-.- qiu , Itrjp.u,.. » -pc:,.!;, 1*.;^.

.iliehsi fiiieVios cor.ç6c« (eu oafi.ntço «vé rum t,.r..n «d <" v,;«,, ''¦'¦. >••» • i - '" ". ¦•^/"l''1» '

o',™* dav,.'n.in..as veias, , i«« .V.. M. 1. ...o.Lu,;,,,,,^! t ,* «« «'•« '%"* ¦>"-

ibsu firme, saturo , inabalável Ylirono. .'JV.s ¦ ;r:s •'<• p-swi.uo ae uiniu. o.

sarn , ímiin'ial Ss:rvh-.>r , 0» puro. votes _, f. '->s_ '

sic.6ero»-.,pro.esioí do l-.tni.do, e hrioM.IVvo .ia'. -

Capitai da: Pernambuco, qne ora tenho a ;.,.._* ' „
xia de lepriiuntar na Prvsença Au_,u«* du v. - - ¦*'' 1 '

IVÍ. I. , volo. c protesto, , ,. unhad-.. c..,„ ¦ rcl- '

Jo da candura , u purcua , que. ram taco-M U- .V IS.ih.reti, ai,„,.i. ,

queile Povo , que ttm r,.r timbre . lealdade. ,» o ,«.-n a.o h,W»i» »p -»-•'* - -

^ l-atrL-itismn c amor da sus • ben ortcndida d* k.">l ,.>.-. U-,¦¦;.-' IH-n-t-ii >)'•- '"-,'

niSn^: 7™,;;,,.,í,;..«««.., .«i3.¦«¦..-- ™.¦> d.;- ^,., 
^ 

,,,T ,..
~>-*«- *'-»'•¦ ^ •• ' ¦;:,7: j^ffi^ --.- -

,..., nos ou.t» st deram rc'p...':.t... l.rin-.es aos <>:"•
- ¦'-i',!..!';¦'¦ da fé, e ao pr ¦",:•,"!,-. o iia-gate oe i'ír-—

NOTíCiAS¦ FSI'RA\TCi:iRAS. -'.,..,'., /''//. , captivo cr» .H..-.i'r.-',-/.
''il' '' Eij-alt-avaiu-M: boates d.', que parte da» tro-

•||f51,\Hj|. pas ,¦,'. 
'./' '.,. •',' que «iccupavani a Itália, iam

"'"'  " "" psnerrar 
pcio Siai da Fu:e:Ça, pari retorçárern

õ, ,,-.,«.<¦,„"'m,u se «..-HSci-.-im -tf o hpVo ¦> covt';í'> sanitário: o-jornal do» Debates poiíít»

ConX.-o' *?•„,.;, oOci.V.Wr-.t-.almcnr, a st-¦ ftu ora observação." Não podemos «teve, -os

rrSo de u«'.- , ,-a ia. s..era. rtrd., a. ' IV». rcult-lo. que d» acoh«c.mento, d. W"i"Aj

!'S,,! jn Prr/.-,••« En* r-v"'!- de Setembro h.in de occasmnnr , mas julRarnos poder .ffirmai

„'r,"n„,:c„"''.-'Vi« ..'Hcidc -"'--'¦'•- l»-'- <T« cn, nenhum caso u-, peritiitma q„c_ pelo

f,na pa,.,. /¦:.-.•;«.';'m,h!.'i djque.V .,,::/, _c p.»-- tpniturio Fr.ccM iremHem lorijas e^ian^ws...,-

«o «ler.nis veH« aí latia. Julgava-se ia,i,'Jt-m «-.ue

.N O T I C 1 A S M A R IJ l M S.

E N T R 4 .r} J St mu.— Parana^sá: í8 ,li" i ' ¦ ','-,,-f"'i '-¦'•¦'•¦_.;.
, M. aíntó»/. /?«'««, equipsjíin. f' , tarjra caí ft'

Dia 7 do correnic. —¦ Filade/tbia ; 8o .dias madeira v-Iose ¦Caetano dei Iletàu.—^uiaíiiiti

B. iíeirr. !?*«*, M. James Lekvs ,' equipígetr, T'0 dia,; D- /«'. C««..« , M. Tums Th*,»»*
'8, crta f-rir-.ha e arr.u ao M. : passA.íeir!» equipagem 17 , carga caco ao ,V.. : Pnssagti.-,s 1

American, t mulh.r , e S criados. Referem ',-,- Tc..cr,e Coronel . , -tapii.o . c I Nq 1 a ni«

no dia «6 dcDcKinMo i4 miil,'« -tornar de Prr- Ikf.nh,,!. - UpiteMa ; 5 "'¦¦»._.; "'• /».'"»««"' -

,»«/... í foi sbor.la.iv, por l',,,m brigue de guerra M. .fe-. ,V, .-;/;, hr^.n: , -quipasem , . _. «--,..-¦

w ,„.... (,4„lMl, er- _k .esperava pa m.dC.ra e .«ucar an M. , p.s«.gc..ro, .', «.«.*>

tíuhiti com t«.da a brev,.bdc b,.:ni l.-ivi.io de .«.& <> >.hrr , 1 /«<;/« . I o«»-» - <- -1 «crav,*.

homenf. -- Parati; . di.a ; !-. -•""'.'. A'1,,2 , M.
Fra-ncisto Antoiáe , et.ijip5c.-i;,;-, carga agoarden- '"' .- " u A ¦

de , fiim:-, o ..affé a'vsriov. —'ÍV.o , 5 dia» ; L. __ ,-•„„.,. T
S«/,or. « Upa , U ],„t Pacheco ,' rquipagen. _ Dm , do corrcnie.-- /w„ ,/e C,;,/« L.

6, c3r«rs affoardente - «tfé »«, fVU.rrc ; pnss.ft.-i- ^-"'''f" . M- 
^"'«'/ 

.«-J-"-" <-'-'"-^. C,7»'P8-

ros 1 Sara-Mo rie MiüC.» •-" * ' 5-,r:.,do. aue ^etn .5, ca"fy liirel-mer,,,,* : pas»»ri.ol n Cap.lâ*

cnndnnm '. 'recruta.  BwCwt- , -i-d..»! !'- « Oídcn.n. .: /.-»««•„« ^(-^ ^n,. com J

Ancr, Jthn 
'!'. (''. .1/. «VI. *V vi. A//;.,;.,.:, cq-ii,* (ics-oas .-k' __j.í ¦..,.!. '..i.

pagem 9, *:.,-";« latinha c íii^í »t.-íue para li- __ 
__

A. V ! Í O S.
A1 !ian '"¦-¦¦¦'• e!-t.,he'if.:íd'> o Diário do Gcvc-rn» desd';' o

neiro, dfbaixí, rio P-t-spüe-fV, '(| :- ' -i .-¦v.-.t.--:.,'!.. ¦„¦ F-l-;iic; , >

«rem St,,b;.U'..v.T ., fiCiJKrátii fa/-." v;. I. ; - •!: ,'!J »"l/.w,'„«
ciri Gaiet.-- , c li,.' li-«ie t\-i ,„ci ;.-.,•'.,!,, Orar;,, ,!.'¦ G-.vcn,.,. A
esir s-mi-iM.K:'.". .;ivcc'.;-,;:-!c,;,,u-. ^ii.iüiv.io.üic ;,. r- ','..'„, -» r.n

r» o vílo. <;,i S.^.M.ripç;*,, f.elo icupc, «pi" cpuriicm, tia cci
jpir.j ;.,«; j;,.;,.; ; .,; ;sti |,r(.,'l,pta , -' i I! detect ,V í. 11TK",'' '. i'j,'l nii».
.,-,-jtlorcí ii.-, !¦'"«- tiiohetn ¦-.* vende o dilo Dian-i ra ri-.;

í.l .L^ Dtilirro n-f loja N.'" «04.
a';. Publico que 3 S'.x;fd.'.:,ie hrfezi- ,

í;tma (i<? Sfr:ih í'-1/'.,.;' , .' Comi, , fictui cMincta ca, 'li .''

d'ella '; Sc,'.o lha::,r rt::r:or, , "irin.h, sub'«',ittii.i;, dc.dr .>

]a 
'(f..-!,-, 

,!¦;¦ f.A.,.,..-í .Aw.,.é . ;: O;;"/,. , n i[uent fied-v, neitcnc
fie cxíü.rt ..

prificipi,, -it. ¦ ",;"":" '<'!'r" ''e iJ*
(-¦ihí in pcaso ; , ,;¦'.; ii.v» ety.: qui-
j(1 ,';; -1 .i /-...ítf . ¦(,.:¦ f'<r.; (Ia extin-

pr-..s.„s tle J.-ir .' ;.¦ poilcrásu d»ri-_,
r, du (•wf;.- ;>' -i , e ris oplsr,*. ,, --
.;„ , .; ¦ -,-,a . ,-' .-,.;.'. ,i eil.iad 's *»

f fstciiivia-.ií.: „ t; i.v.'irt:iv.-i"lo ilos "C"-Ts •¦
1 ;;,';-i.. : t.u; '«¦ 1 "e lú* Rapn- •¦

• n'. -ta (."i.l-a.1.'' i-.:i\"x (l;"b."'.<n da
íev.;,,! • ,-t,. ,-<(. !'-''"¦;, ;,;>r .ãuparar-ai:

.1 í .,, c ;.o e.:.> ¦ ir,..-i'.tc atino , pe-
,' , i.isiiir. ;., . .im lacacs '-Ia Socieda-

V. ! C aí. O a- a 1 IV! V K uNS.a N A v i O N
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A L V A R A'. to. Feita a habiliiaçío , c dida a fiança di
"H, bom uso ria Patenie , fAr-se-fia a Vlatric .•'..- .•

Í. II o imperador Consritncirinaí , e Defensor Corsário ms Intende:,'ias da Marinha em flua

Pcriiciuo rio Império do Br,ui! : Faço saber mis Livro que debaixo ric.te litulu cnierá as par-

que este Alvará rie regimento virem, que ten- licularidades expressas mo r.-.-<jiicf ina-jm.» , e. rl.i.

rio considerado'quio justo e conveniente he fe- xando.se o originai- rio' Co-.traCt., , se tsd <<i 
_ás

fãcllir por toilns os modos cs intaques , que partes uma celiirU" em «o,ma. Ni.» Pj'-.',-. í.s-

G'.verm! 'le Portugal, instigado pelo ser, riema- iraiigeiros se procc.icrá a toJu- esís- soJci nitli-

j*. «iiei.i Congresso, insiste em dirigir pela man si- iles , oue sana lnilisper,-avr:is , pírar-fe or .i«/?r.-.e$ ,•
ia a'mais pérfida contra a nropneu.iik- Publica' ou Cônsules rio Império do' Uras.-;.

c p-.l-ric.ifjr .ícSte Império ; Tenda resoluto, rie- VI. Todos os Navios mt,i1iti'.;s com estfl-'. Pa-

pois de oiivii o Meo Conselho ii' listado sobre tentes fica,o amborisario.-, para o Corso na lórr-i*

matéria de tamanha impo.tancla , Cm.cedei* ato- especificada nu paragraí.. primeiro , c: gosarám.
<íos os itieos Subditos, c Estrangeiros a faculda- do fo,o rie guerra , de qc.c go«am os Navio; da

«te de armarem COr.ssri'...-.!, que durante a presen. Marinha Nacional' de Cuerui.

te lide com aquelle Remo', se empreguem igual- Vil. Go.itram , do mesmo fc.o as presas que,
•mente contra as suas propriedades , s-guindo pu- fizerem ao inimigo r.ti! o m cm: et. to da venda.

sem , * religiosamente guardando o qu*- se con- Nem cilas nem os Coi.saiie; póg-uám mais Cl-

lem rtos cinco Capítulos, e respectivos artigos, reitos de Porto, do qui pagar.:':", as Embarcações-

infra escrito* deste Rcgimcuio. dt Gu-rra.
¦' ' Vllf. 

Se para o sen ..nr.anrcnto riecejs.M-

C A P I 
'1 

LT L O f. rem cs Corsa.": ai «fl: :vfl-uus ulensilif-.;, armas . e

potrechus «lc que ba;.- rimr l-.nci.i no fl. s-oaes1

Dos Corsários , - das fircislida-les, cm que devem' ou Deposues Naciou-t s ,. -as pod-oí-n ¦ :f-:;--c

habilitar se para navegar afiançai'.'o a ros,,'>.!. .:¦> os <;"'" .01 «-«..e-í.-;- •'>

Ari. I. Tod-> a Embircaçãi, Nacional ou Es-- ramo ria ar,.1' iria . -.: .¦¦-¦'.,' '¦> p .-.'•mr-vo ':*

tnngcira pôde dcsunar.ss ao Corso contra o Pa- iodos os ou ros , ioç.lusivi: polv.-.ra , t«p >'«-':>• *

Viihão Português, e suas piopiie.Udes Publicas, níliiitles Ssc, pdo mas,no pTí-*- , que ti.creu.

e particulares. custado iu f.stado.
'!!. 

Os Commandante*, OCiciacs , e Mari- IX. K«u- ..bjectes scram venllicos a-.-.---*

nheiro» , que se (.nucrem habilitar para «"«o marions Naciuifies com o praso. de (In/e. rão/."-- .-

csf.rcicio', devem uiiic.iincn'e ;i*i,'icsr qu. tsiani mils cuí.-."iri > este.- uí.; ,í á vista, sa i!:es ;...:,!

tnibarcados com benenlafito rios arni-irioíes , o riescomo de uniu po." cen." .u,_ mt.'..

cóniieciiuento rias iiuthori.U.le compctfiues X. Os ailigoS :;u]aitoí J resWu:',-.«'« .era';-. ;>-.-
, 11!. Competindo ao Mo Pode, a Concrs-áa gds em caso «le perda peVos- preçoi c.snpi.;.',.!"í

«ja. P.ilt-ntas rie Corso; Orricil" que nesia Pro* nó tempo' d.' recebimento,, e cm os., de ria--.,

ríncia rio A'n „V 
"/«jh^ií-í ellas Mc sciia rniní- nificsçín pel) avali-içí • íí-ua fl'!í' P<'-^ ,X]]''' "

riias nela SecrelarM «ie Est'.!.. doi N.'.i.oci"S da, gi-oie- cm o nbaiúneõ: o Je suáo par cenw pa-
• ra os Nuiciouae*.

,," (>s r;9pei.-tiv-:.- Giu".mos dis- "XI. C/ Aou-dor N-rcion;..! não

ntes . uue Ibe turetii ,e:neltidas. restiluiçao rios artigos recebia.,- em

jVlar::d:a , nas
.! aii-erio (,'•> ¦/?.';.

'ribiiirim an pai
ocla mesma Secretatia da Ma.bifla , pela qual 

'Xih \ «Ir-á!:":::.,:',,. -eceairia em

am ps do numero dlsirA-u-dó , c dos Oü: o* Navios ii- 'sr.v.o, trs

nomes dos armadores , 3 quem as o „: .-.-.'eram: pá*, nn tornleias ,«.: ivgas , dso :' ' - ..a

O requerimento p..ra "« P.o.-:C-.eS rio Cor- pagamento, 
-4,

131a OS OíCHI!

Cf. i:H)

•p

qne
item.

1 notar !',"-•' "'-o- .'" - :",.r-v,.> :•''¦.: <:.«r«. <> ar.

C A P I T U L O

//:-f ?'.' ¦'.«-, j.•:.¦; l.e;::i-;.in'i te , f.

Art. !, X;.'!:fl'ii.'--- .-. e.-J se r-



f M)

.ar.
IV

ili-,1 :Ho.f'.;'.i:'j prlo 
'íhiboiTi! com-

lí. As presas n,í C"i';e do /'"c :/<• "Jnntiro

cie,1:11 od-p' 'us 
pelo l.'-,i\¦-, ir-» Supremo VI Ibit,

;-:-¦ :-l hoüos ,!js üioi;:-" i¦«,-•, rutjs por uma Com-
.»!-. oio cjinoosu ri-i !..- ..oocur- da Marinha , «io

;>,1 -. i-:| :¦:>,' > ¦ 11 -è!s ;c, (l,,| sai! 1 uns t-m.iu ali cxis.
»•',,. \ ¦ 1

T:1* , .IO l,Mi'.l!,Ki!d'i,;.' iV,!i,l/r , t il<; .luif, ii'í-

,-,.,.-,¦,¦; ,!«¦ Mm , .ii.-.-' sijai.) intalli^cies. Sc l«u jul-
;,. .M\ [.'"'..a , t» (i;ii C iivl"! ri [íw.Utrt vcmlcf corno ,
«¦ t-tcle :!,.¦ a' i),:-i. S'j «•',,',,(,cr «l,.v p.i|-,a-i in-
t,.. ;-t.-„:s,u!,:.' í.c- ,;ií,/.,-, 'i-.f,,,: >'-!• da «e,;tei,i,.i prole-
r '¦,*,,«, ,| ider.i rs ,;•.-! |. 11 11 S.iiTcc ¦-..¦, Conselho
?Mi"ar , mas ;-ein fospr: 30 no i:.k., de o.T jul-
íKt ia r-oft a pu., dj: d . a, ítiieiiaiicr fiaiv^i '.!.<-

d-.-i ;-„; jeo valoi loül , pari a-; p. i.c-çj in«. >essa-

d..í :>eresi inlenipis-idâs p-rio ani.a !«.r ,lo Nano
;,,)•¦,-» .í.lof, n >. «. Si ile c m-egülit in melheoamen-
to rui recurs" , ,pi- iiu-rposeorni.

[II. Sc- c> .1 pi es .',.1 an cm lu/m a prert ;« ai-

$»i«;n Por tu K.-u rancei ro . a (,'ottn,,'-...; 
',,,í "um.-

p«,st:i d.> CYi-.m,! i.i í'ii|'-ii-i do lira' I , de d, 1 8
1. aiiivj.l.-rc.s Jc Co nonan i-mie ajuez cio, , e ou-
tr-os i.v-ius peba Cornor.01 cie npn-s.i Io. òc eu..
ff-.jpi p >ir o for .'ontri.ia i«, d rem i-.i .belci-
du por r .-, .1 *--'o, á:> . em cio o Puna, eilii-.a-, «..
ápresad r .«.- oi.oo.os í • La i a sulK-h.-oM.v; ps-
ra , ;..- ei-cs , ucorrci.du 30 Cônsul tio liras:!,

a IMtimidadiJ do apr
saturou.- ,
lí: ¦'¦¦ É Co:

p.-.rt, í';.i
tU' !¦¦(!] : i juí t. iiJiil.il £ O I ÜSf-ft-

-, e coou;, onvo-os do catr.-g.i.-.itn-
., .: todos .;., ¦• eis [!,:;:• 

':,, -.]." ;jos'.o;i vc-a iíic.r

piojineiuL ou Na-io . c ":U.os aj-rasados.
V. No cu.o 

'de 
que. iM' Documentos se uc-

,,-,--. . .oi eo nuf l.iucr modofo: .tu - ooo , <!,¦¦-
ile,3;.artct-.; .',,
"I"! " '-O 1 ''

mm-ivb " •• apj - .-odor foi
o.,,.; .--i-o . abanado Ao-'

i-'s ¦¦ ¦; ¦ j..»".'" ímmio' -. i on!

,. lí , ,i. -tiílo
..: i

1. 1': oc -;.sa ac-üria alit.i , e i.s pes oas
j-.;1!.- ils ,. ,9*:s-,S , i1!! devam ser Ifiio;id.-s c.Kii
a ;¦:.-.. ou couserv-id a abordo «Io Corsário. J.;o-
r-i-i ,i c<u: n,eoi--r pr,recer-J paia s: r.in no fim

XI.I. Os Pontmanínntes , e OíTii M*. pririo*
ncíros sfr.íin ..atados co u a flistincção corre..

puii.3c.nte « ou classe, e os marinheiros com
o,.'a i, limo oi: !,-k'-* , i:
a.ii , ,. o d;is geoíi.-f,

Xlíl. U.- rebellado., c harateiros scrám con-
dioüd-i! si) primeira porto; .hi pagaram metade
do ¦¦:¦ valor lotai a , Coisjno , c o resto tica-
t.i -i ordfn , e aiisposiçiío doía Prnpi i.-iMos, uit
s.os Procuradores no c>so ri.. .-oiseucia.

XIV. b.iin validas jc roíoKZj.s dentro dtt vir.-
te :¦ ntMiri hOras', lór.a desie raso, e praso he
In.3 ¦'•, ;¦ ;¦• '.', i.

XV. S.iiti boa preza os N ivios , e generr.15
(P- |ioi,oie i-ide Nocional qoç navegarem debaixu
d.a }j, oleira Pot ínfima dois meies d-.-pois «Ia pu-
blicacâci d'-«ic nau Costas du Bij.nl, lie.,; ai>
Nort.-i di .dmr.rtcit, quatro para- «tc-ntro do Cabo
de //o1 •" , 1,-cs [i-.rn . F.urcfia , dois para *
Costa de J,.este até o Caio tia Boa P.sprrança .„
e quatro |)-ira todos os marés alem delle.

\V[. A principal , 1; mais delicada obriga-
i:;io de Imin Coomian.lante , tanto no mar , co-
mo cm letra, hc precaver o extravio dos eftei-
tes aprisiairiado', , c tomar t,Mn as medidas em
tal caso íoMumada»; finando escotilhas , recolheu-
do c inventanando ' or!;) o u,ue esiivc, fora do

po;;io , e cücgcndo para Capitães de preza, ;,
bom-, na ver,'oó-o-irio iüe dignos desta prclerençia.^

XV11. U Cuirimandaiite «le um Corsário
na 1 pôde de inaneua alguma dispor dos effeitos
sprisioiiac.loi , ou delidos , antes quê saibre eüçs
se pioinjncie sentença , que legitimo a presa :

p,ó Is porei;:".co; caso dc necessidade, servir-nc dw
viveres , 01, artigos «leguem, ficindo respons--
vel. pelo seo valor , segundo i'or arbitrado por
s.tili-m,'j, _

XVI II. F.ntrand... dous Corsários piti hnrna
i.-cçiso , a prcisa será iguainicnte repartida ; rr. - ¦;

:¦¦¦'. um doü dom., pior jujtiticado impedime i.to
-•¦:.jit'.n ir-sp á visti sem tonur paite no comba-
te, lucra ii í-óineiile hum le.rço , P os outro? (i.0118
scrá-m do combaicoie.

XIX. A nicM.ia pruporçüo se 0i.1serc.ari so
abrtim dos c.oocorr-,T.íes for Embarcação de goer-
ra. Se porém cooar só no cumbatc , e. provar
ajue t.jil.» o duplo de torça , u.tlo o Corsário
sõ lerd direiio á qu;' !.i ,p,.ne,

ÍCÜ autiioii.i.iut? Coioue-
í-

\'!'. .Satn livres 'le i.iXis os direitos os pe-
l:,-;l,i «í. -;,,.-rfi , oiro , e praia cm rn-o.ia,
í..;-,'.-1. , 00 };¦ . -ii-, , oiíísihos rle .lavoura , inachi-

i -. . , ,-Je iio.., uorrnoio :íioo!M': tis á industria do
Jh.ai: , c tRiJinido de mas rubrica.' , <- os mes-
ii.os ;¦-' ivios aórc\.i'l->s. •

VI II. O ls,,miii) trrá preltrfncia lia com-

pra cícstcs geocro-s.
IX. iie vcdaií.i .'i.ij ¦¦' qualquer tiansac^no,

(,., ¦-;,,;., ;acio ci-m os r iov-rictiiios, Capitães, Ul.1
f.-í.-,-ü: s ri;-;; b',,-, i- -; rc' .,'. s aprtísadas, salvo se

prive,ír-r para i-SsO i;,.ea.a legitima, com causa

X. á.) pro.lucio das presas hc iodo do zpre-
;n ' r,

'¦_ í, A d-- üibuicõo r :.,ohu -sf-hü pelo f,,n-
dj,, tr: ,j,,„-:.ia ec!re r.-í aro.a Ioícs .- o Cvisa-

,;.-. '-,: m to- cor.triiCtü iiiíü ss como 'nam ns

C«lí;.'; -J Cõ.Ui.

\X~, v'oan:lo o soi-niçaj ~, rr;^
íiorua.io, cjoe lhe ler caça , sa entregar abo-
i)'asi|ík' tema , 3 Tropa «jiie se achar de goar-
ahi, ou DcstaciiaieriiO' na sua principal fortale-
2,1 , tora direito ao décimo dos valores aprcr.a-
i!os , o qoal sei disiribuido cquitaiivameuto pc-
ia iJatc-'ii'j mais graduada do lugar,

C A i' I T U L O III.

Dr?s hostilidauc.' entra Nivioí armr-dsi tmGu;r-
rn ; consiilerticfiei eltvitlAS uqí Çoisarios que os

V rocurar,'m C: ae Sua condueta

pi.ru cam a An. ¦,,o.! e NeuHats.

An. I. Estou bem Seguro, que or Corsários ,
tento sue.", áo ao ,,, io,:o:-o moiivo «ja pro st me

guerra, ,jott:i,„:5 c..; tr-ci-'- -is oceasiõee In.ati-
loar os N.avios dc j-ucria inii.ihpis , seos Iliiis-

|.'(ir!i;s , e C-oi, :.-.-: , o.,:-: par i.-.-o m-, -010, R--
ccM"o'e„. e D..chuo j, ,t.iu hw um da.,..; k i.,r*-



,.].; Mccs"; i--'i'. íj.i '"s pvcn.í.'

li.)"!".! , u iu' .l-.i '¦'¦¦•'i

p"i! ;.-.ii.-i -.

. 
"'. Sc ui pi--;'

A) ri; .--iíl f'" V'í
í o;serie» do /1 '

d. .vi.loarâo.
iii. Pur cai'*,

inii rfiS,

¦' ..ivi.u.iiy i ; prova oe Io íri ' <'.ívó ¦• ."'¦¦ i'"pr.r:o, ..ourinuic ler w
A ;-i,. --ií-.ui C:.iü*.i dal nde- .issir. ', > ,.-. i'-iv-'.!i.

,, ^,"r.r'rt, nic podem ter C A-P * T Ü I, O 
'iV.

,ii. tio ,\'ú; ¦ picct,!i'iite ,0* ...
1 ,...y(¦!,; , ;„, {.o; ,-,¦; !,i Navio Das «brt-'içic% , r /,cn«f f/.vr respeitar,), as Um-

nstüiiarcií! ., o vaii r !,'li

„¦¦,¦[ t!«; ai-ilbaria , duzentos Art, í. O Cimmtmriir-te de. hum Corsário.
tk-ve reunir utrki., , valor., e disciplina.

' ri,-,.!., SM.',,,!,. , cinc-Pla r~è> réis: lf. A»-'a. . Iri..; ./¦». sam rmg.ral as ',-.:,=

f ¦¦.'..i i..V, -:,.;' ri-,, nü! réiri: *)<Ticiri Suba!* " Keg.firicr.io dn Mnim.lia * c t» K<i;".i,*.ii)eiito^ tu ;

..'!;!',' .,,;' (¦',,.'. ,';i', , meri-uve , 
'tiu.;'.-oceiiti)s 

mil Esquadras impõe,'? todo, «- .ji-l-jua- Olficial
',,",' ¦'" ' ','• 

.•" .. i.| ' ' 
inrlusiv- ci-oc-iUos constituído cm Co.nmamlo. t

'"''i'" 
r-': = 

V-:ít-V'-'-t-i'-."s 
Gcuen.-' dons ctmf.s de réin. IH* O Comandante hc bum depositário res-

!'" 
V Pe'a 

"cerV" 
t.on.h-nc'i.1 

'.Io "t 
>'*'-..rno , e mas pomavel ; or toii„s os valn.es recebidos a seo bor-

v.ri _ ' "ri ¦" \ -i, ,.... ,,,. ;,,i,iirai- d , e '- r todos cs que fi.ttn» achados a borda
pariicioari.es , r«:c.cberi,m ri.ml... «, ' • su,,dimir,,i , 1 i
K . ¦ •* . ¦ „•'.,.". fios Navios apr»saüos.* "f 

J» 
1;l,i;ürlüni;';:ii:';, ' 

; ..,,,..,.;;,,., nos IV. Tcd. t- qualquer feita riesíe objecto seis
VI. Qualquer W. ...¦ c* • h.... ...no. . 

^ 
1^ 

ccntra a.h„ma Militur
Portos , c Arsenac-i , «u^ri-tr. 1 01 .jk...» , i.'..u.i .,,,,,...1,.,.... ,„_ ,.,,,--, li .„'-,„„' .,,„¦!„,,., cmniezá e u-nua a cc-nnanca nos ¦¦*. naucres . fco ca...,ia
caberlaes públicos , ou outra uua.qici c.np.Lía \ 

mhnrid-de*•¦ -'ii /. „..,.,,u,-l>.^^!., m„ S,tv ro ilirec- ,--' íií= a arbítrio tias i-..,,,.Ut. ...i. .,-'.....or.i.-ues.
nimi rriiiie . cera efins neraci-vJ cons.; ou nw. »»•< ¦-'- l. r,

o 
" 

nper« do 4r«,7. >• U< "»<<<> !>a" <-^F'«>" «*« *»«'fi«» J«-
' 

V I Oa Commandantes , c biibaltei.ios . qne itr.dos , parecer necessário ...mar meninas cx.rsor-*

i, übtinguirem em similhantes eiYiprcs.s .rám dinar». , o Commiit.iante as poac. tenar cnm

ixemiadot crfproporçío .lo seo ur-rVo. Os Mc- '"ito, qu;-nso contravenl.am a Letra, e esp.ru»

;ie5, Contra Mestres,CVlsiri-l.--'.!' . r-..v-i-rám ..'--=te Ueoimento. ,mr-r
¦ , , ,r , .1, ',,:,-,. ,.. -rln.-n ' VI. Us C heíes , e Subiii ternos cie um (. '•>-

f.e ii.ii.talo huma pT3tií-ic.v?«'.t tu; un.c < cinto . -' r¦„„..,. 1.
¦«,- c-üiucccuins mil rei..', se^uivii.- a relevância «ano srto conte mulítuo, Otaua-.s ile Guerra*!.-
'th 

S-vi-o Os cue ficarem curopead-w , c inva- vem porianto cm todos os lances manter a li.jn-

dor^íonscqu.ncii .'*- taes Serviços', recebe- ra do Pavilhão Naconal , e pretcr.r a sua Gl„-

.-,'» uma p-píSo vitalícia correspondente á sua -ria a tudo o gênero ;..c 
utilidades.^A pvai.wcin

• -^ '¦ contrario, 
será. julgada -conic) tn;?') , nu coar-

' 
VIII T>do o acto 

'de desbumanidade oppos- dia, st3i:i:do a gr.ivid.ue , e t.ircu.isi£iK;u5 (,t>

u^iriJírato Nauirír, 
"'e- fias -eitnte» 

, cxclt.e -successo-. '
«, n,or«sor das Graças Supremas n,-m..'as , e su- VIL Lm qualquer arç.o de Comi) te, o Cr

.ri.fo delinqüente 
', 

fástifio segundo a grávida- sano. deveram a-.ixil.ar os Navio» c , sq« ud »

«Ío e circunstancia ri.' cano.' Nacionaes» conservando o direito o. .*—i |»a-

IX Se aimm Navio de guerra, posto Mili- g-»m:'il!o ,iü scfv!í;° I11' ."i!:!iram- e "-,lxin0 ^^

i: /,'*õu Fortari/.i inlrriiga'"n" remi:.- seu-, oppo- -i-eceberpin. ¦

,i-i.> ,sv, p,rii-'i'ini 05 Corsário, saqiiet.r., nem VIU. Ú^omminwuic. , eüln. as f* Ur-
''„,'.?.',.',. 

.. ,,rn>ricd-,de rarticular : o Governo po- -so usaram- dn uiuti.nr.c ;mm, ,, cdui cao,.s vetoe* ;
¦íèm-iòn.me.n.á anivcnientcncnlc e.te prejuízo. botões umiori ;S) cb.ip-.. rcilon .0 , com o topo

' li- livre a pcrn-iíiida u visita c registro Nacional. ... .'-'„. 
Navios AlliVio. c T-citiui-vs, mui hu rigo. IX. hm podem .l.spei.f c 

..mitorme
)'.' -."...'me vedad",' ri?.er-Uny-i insulto , e causar- nos U:.ccs, c neto. de serv..^. c ue ct.qucu ,

],„-„ „r..jliiz„.i pov ctícito» ,b auihi^áo: o» unns- cuin oprcialutaae nos lorios L.-.r»nüv„o4. ..
" I '-J' ,' ..,: ,.-.,l.,H o,,nt',l..,,..

i-reijsures serim severamente castigados conforme
C A PI'TU L O V.

-fhr -ehfsriLÍrrJjfiir^r ¦¦'•'¦¦- cr.-.npelrn ¦
ò.tjditnnos, e :yi:iiJTrrtne,-i~iieuL_Lir^

sa n ri f íri t • a >.-,'. *

A i. Os pirata* , 03 tj
rauortes , e ismbem aquelles q
.,»' se- papeis ao mar, nio po-.ícrim justiücar'cor, 

> devem'o Estado a quem pertencem, ncam

iiileitos ss penas estabelecidas piua casi s taes ... ¦ .-*,,,. :..,.-...., ,'„„, 
Leis , e 

rRc,rulamentos uo Corso. Art I. A ..bed.-inca , a«t.v,SI , .nu., a ,

v | K«,tmlfe.-c«e nin.imii.Wadc dos Portos, c te\o pulo maior e melhor .erv,,, d . iv- ,0 .

Iriwüvtis, Fonuicra*. e Cov.a, Amigas , ouNtu- devem *er at .,..aii,l»;lcs d.siinc-nv« 1*0, ü..i-,..«.

;;'-.,.. sc-.i-i.irio . v como*-i revpciiar o inimigo, o 1 ripul^iiu 00a < orsar,o
'a'.'. 

,,r',-..,, ."feiii" íiibre unuri.les pontos -r.-ini ie» ÍI. < min' «11 e-.elK:t.)i,

.", -'•:'." «. ^iri-ada-i pe)o'direito'dc rsttJrsio . ou mente a ...^.«.11^.0 , < i q»c !>"
' ','¦""-¦• ¦' '' c ri',,/ 1..:,. cofaardia , mci.-c;a, ..ni miihcia . seram cs

yy: atí-icarein iiüfi
procederem»

astri;.
us ua falia dei'...
,,.. (•,,..„:,;;,.. mm fihri.-n.1os a 'l;tr ti^iios-.in.-uiu ,oiuu,..io ,.j _ ,t5i, ,uu. .nos  c

,, .1,, ,,,;] ,,1.,: ! T,.in triVHdo-. pco* V"'U- ou .,,.....,.,., ..1 --,-'•< '-^

Seutr.»'.'.-- , v quit.-.do ti suy- r
i,,i:.i.:"..i , upplii::"i"r^MU! !-::>- | ií V 'u f' 'o'"J vera p;"..'ri roni eu

,-ci.ui.'- D8 1tiilltique.11. 
't.-é'.-..iv p.ro. 

-.i'i:'i'-"'.i'.'^ a ur-iv;,.-,. ¦• 1.0,",,. oVi„ ; o
.;",' ,. ,;,,.; ni,rfi* que «-:¦ «-óiouieltcr ,'.>rem a bcedo irif |.f—', ou

\."n.'i i;,i,'i.i.;-s o"!.--- -¦ .. V';-:'' a;'-'* ,!- i":s'* 1 <;p '"'"' ^:"rt C'1C&I"



.•v::1. ri. ü>. r.r. ';'." 
j,'r.iiui\i -i-n'-...i'c ;".. í ¦ ..]pa- Alv.it.! il. n.,'i'.uir.;o que Vossa M,i£_st,!-.

tio. ,i [.,¦..'¦. ,!o > pie Ho Í!-;.iv.:.m- «!_ .¦''cr cm Tmpeiial lli por bem !..>..., para qi\: ,,< S-- ,

pandh.j i'í s_ p;.. !i'.:;.is daquelle Cri.,;.;; :.i , seja Siudilo. , . I ¦iion;;C!i'oi ., a ¦].;., .1 G/.ic ¦.-;¦• 1

qu:ii ior a impiiitar.«.'ia. faculdade ri. . r.u.ir. .1 d:sírio. , qoe -.:,.¦;;:;¦;¦. -
IV. A quantia cbnf '.cada, cura;:, ivi massa gticni coniia .,. Pi.ipu. riades , 1: Pavdcío . .-

«í.r_l "rira ser dividida , sc;limdo a convenção lug'i'~. , ¦¦ - m"g' .em ei-rani. :. pre ,•;.".: !_¦¦.'.,.
tciiü com os armadores. cou: o í. .¦:11o üc 1 c. t.t6*l. •— i .1.1 V. ftl. 1. ..-..

V. Terá pena (ic morte o Capitão de presa —,...'.;...-•. í ranast o ! tal.

que -¦"¦• reb.ll,;r : o que de prtiposito e volutita- A lollias 1 do Livio 1. >.¦¦.:. AIw.t.ís íi .: ¦¦:¦¦

nainenle C-riravia-la ou cntrcga-la ao inimigo par te registrado. Secrc.ati.i •¦ ' !'..'..ru 1: ¦_ Nog"i:ii'.i
còb. rd'ta , maldade, descuido, or? in-j ericin. d 1 Mar,.-.ha e.n í_ de J.•¦.'..;¦,.., .('¦_ 1 Hí_j. — _',-'.. ,-1-

VI. Toda ;t pirataria . ou projecto de com- c::i .:,.:•:,r ae Noroi.lt* _.'..".".«,...
m.tte-b , seguido ih*-algum, outro facto , oomo
.eeíucçi; 1 , s-íborno , ou qualquer rumbiiiaçio —¦«•* -
trema, sujeita ós réns aos castigy.. determinados
p.ra semelhante casos nos Rcg .iamerPo. Geraes Aitigos d O ifiCio,
dus Armadas, c á perda de tudo o que tiverem
adtjoen.í > , no serviço rio Corsaiio , para ver des- Rcptirllçh dos Negicus ...'. Império.
t-tibuido como fica ' declarado no artigo quarto
de.t. Ca-dd;!.'). Sendo necessário qu. -, Desembargador Su-

V|[. 7 ,i;..-:_n(!o , e r.ovando o:; delinqiunUc. peiiüteiirien te Cerái dos Diarfiantes M ans d Cac-
qu. foram ptov-.jdo. :.., roubo por l.airri.s que ta»; de Almeida e Albuquerque se retire com ;t
lhe. íirí.ran. <r.„ partilhas, mesadas, <m paga- po-dve! brevidade para esta Corte, a fim der
mento- der idos pelo ;eo Contraclo, o juiz. nii- exercer ;:. suas iuneções , con;) Depuiado pela
n.>r?..-ú a .;-.;.a .fundo a- boa razão, fazendo pe- Província de Pcmanibuc» na Assembléa Geral ,
• .T o caso.;.) sobre os Coiomandante: , ou Oi- Constituinte, c Legislativa do Império do Bra-
íi.-iee. , ,..,;.. sabirem pronunciados. s^ 

'¦ JVl.n.l.. Sua Magestade o Imperador pela Se-
VI11.'' Este I ..rMoi.nU) será lido, e explicado 3 cretaria ri'.'_ta.o rios Negócios do Império , que:

Tikiaa G,i.ir.'-ii. áo" 110 primeiro , segundo e ler- " Governo Provisório da Província de Minas Ge-
ceim <;;a :!'., Cru _eiro. Cerrando pelo Diário do racs laça expedir :t cite respeito as ordens, ne-
C.oiião, in tio sc immc.i ..to, oue se cumprio cessaria* , ficando interinamente servindo aquel-

. ;..7_'!_;'i.e_:a esta foi:mii<!;> !e , l_j,i»ii£ii. poderá lu logar o Desembargador Fiscal dos Diamantes.
alienai- A,,-:;¦,Am en) _tu. defesa , paia desculpar Luit. José Fernandes Ae Oliveira , emquanto _>
;_.<-..' tvrõ.i . e delicio.. Mesmo Augusto Senhor não Ha por bem Ke-

IX. S. o dt!i-rr.ic.i;_ porém provar plena- solver a Consulta, a que pela Mesa do De-
menté que Hirioravâ -as Leis- penae. declaradas serobargo do Paço Mandou proceder a respeito
nesic Re-ur.ento por ommis.io dos Capitães, ou de um e outro. Palácio do Rio de Janeiro em
.eis imi-i-Ji.. ._ , a quem re .trictameme compe- 7 de Janeiro de 1823.—•José Bonifácio de A:'.-
<-'.-. .1 _xe.uç..-i d - ij-ae í.ca determinado no arti- drada . Silva.
;:0 oiíivo , esle» í;. iam oaitigados cutri pena ar- —**——
bitrari. , t. propor:..,nad_.

X. Em -todo, ai. ca.o< nmmissns neste Regi- Havendo o Desembargador da Relação de
menío , c-naro-a n;--^ ic,;., d.s penas náo dé- Pernambuco João Evangelista de Faria Lehuto ,
duradas, " Tiibun.il -ompetenle , c Juizes de sido eleito pela Ptovineia de Minas Oeraes De-
Cun.mistfiei fa: rebolaram pelo <\\vc se a.lia dis- pulado para a Assembié.» Gerai , Constituinte, o"¦'..(>':-.. .;.. Alva,-,-', dc Regimento de ", dc N.ovem- Legi. 1,. 11. a do Império do Brasil: Manda Sua
bro rie T'!-.!. , e no outro de ü de Maio .ie 17Q7 Magestade o Imperarior pela Secretaria d'_.sia;l<_
q...-e o i1 .eia:¦¦'• 1 ; '••' qu.i-.-s se obscrvaráui interi- dos Negócios <U, [niperio participar ao mesmo
n_.i'!'.r.!_ oa paro- tpu. ior'. applicavel au Csuro Deseniuarga ior , que na referida Secretaria às
d;, ieiirr-rio ri.) ....... l'.stado se ..cha o respei-livo Diploma , a fim d.

P. io ..lie M ¦.'. ¦!". . /.../_ r/c.. Cunha /!/.,«-.'- lhe ser enriegue , quando 
'se itj.pre_ent.il' para

,.-.; , ,l.i Meo Ci.Hi.rlh) i;_ Iratap., Aleo \jini5- exercer as .sua: funeções. Palácio tio c.Y. r/c ';'.¦.-

ir.) .. :. .melar:.) die lès;alo rio. Negr.ci . da Ma- /ií.tc. em 7 .ie Janeiro de iH_... —/.(d Bonifu-
»-.__-"¦ \ , ... Concilio 'v.pi..í. Militar , e ao. Go- c'« r/. .Í.1./1 ;./.j <• .S'//r.,_/.
v,¦'¦io.. , _\ 1,; liori Ja.:.; . a Vaa pen..nr,.r oco- O uies;!n> para o Choncelter ,ía Relaçío de
-oPc-Jm! i';o ,a-.ie Alvaiá .!_- , i A ¦¦....imeoit, , o cutn- Pemarnetuo Luas Antônio Monlciri tic Barra,
jirfili , 1" t-ioí.-dsr.i , o foça:'i eumptir . guauiar eleito Deputa.lu pela Província <1. ,i///- if 'Geraes ;
1. ¦ .. '-:.:..: o. "Ce «'• no ,..:..«.. _._ contém , per. o e p_r.. o IGse.nb..;;. 'or ./,>,,• [t'eli(':,:no Ftrnan-' ... ¦ - dr. :;:¦,- .'yi.- Miuism., e Secretario de ¦¦''(•.> .";„''¦...,, era < :d l.isroa,' eleito Deputado¦ ,1'to .: -s r- - a'-''. ' -'. I- i;._! «iu.le, :i Cm de ie pt U Pioviacia do lli,/ Grande.

.'.¦'í'. ;;¦;. ,r, :;»; .'. ::ip..te:-.:ea, E 1 aierá Co-
. ... (.' ::..: ,'¦;.•¦«,.: neí,i t. . e.;v. e1 i.rin , posto ',:-: 9—
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SAN"]'.. CATH 
'VÜ.1NA,

AltTlOO D*Oí FIC IO.

>.',.
IMd.r

y

P.,-'j¦! r'/;,•'. ,-í'çi A, (.-,í
Teit-.iq o í>. l::.;r !.-ir-- ('.

1.0F. da Silveira Sn ?i li <;.•,-< (•:!'.-> < lie.; o ri -\ ¦ r;; r >si .
1'r-r-rfeilç. de S, fU. o 

' 
1 :>-;-: i .-l--r ir.a R-.-pi -..H>i)-

t.;..'To( cm qu. se ir.--ii.-i ro; r~ it- a:r-<*ivt>- ofFéi.di ¦
""'¦ - 

pCra m-.eii'. p,i.|.i-:i ... :-t'..-u ci.'-;i • ne ,.,-_
'••'' --1'.rtr¦¦ .o lio i").r -..>..> ... ."'¦ -crer ri- dn Gu..~r-

no rias Armas riistí _.oi>_; l-l ;ò:e:t.i-.]o ò.-aI.
1, , como he v ji.<.-'!,-.; , que .... cn.-.-n. fo-.h

¦c ' '" --'ifersçfi,.. c .. <.,-. Oí.c.és >i-r '.>o-i\ ir» era
4 '«Ir , ¦ rp,e niio illl;;. i 1C .rr do 1 Sr •• n. - (. i i. e .
' ' "V-1 1'irr-.' .;-) , apparcça' iníi_fr-'r m r . -. ordi-.c iria ,

:: !-. ¦ :i-:a-A\> iv5>> provada: 
'v!..riria o í.ic>!r.>

í-r-;r.if..r p-;.!,i Secretária ilT-stn.lo rins Ne" ó_i-.s <n
-...o» ra ii..-..,,"!a[- ao Tenente !-''-n r;rí ii.r-.L-n-r.rii.r-
*-!¦-. '• Armas Ha Cone, _ Piovinci'! , ..>i>.: Hir.--:..
tio S.-ÍW, í.- 1-inisi-i.j e;ti . 

'.rr.-.iiff..--!:;-.'> 
, >jii,n.

-•o r. Sua lmperui Preteri ,;a «,iirn ,< ;. 
" -r . • ,;,i .. >

¦Cc„.',_llio Supremo è.Irii- -r sobte ü_i;v-|:i.i:-,.e orpe-
Cr. , as aitcndivei* razé-i : nâo aó -ir- ...r .,nro -

prio , e ínegitio incompatível, >p;,.- ur,. C ,!i -; ,'.
de tal Grailusçáo t-.'._i_ets_ .ced;, .'n?;--ioi..- ,
,-rrrr; também de. ter c cm v chie He- t.ir..-- urna bc.t
entendida economia neste 

' 
mmo , combinirulrv-n

estas circunstancias com _ pre-pra 
-. ...i.;:.-e ..(o

-mesmo Brig-ideir» ,' qoe Lirc sí>( í.oif ->_¦/«._ _. i. i :i
iiím.'1'ii. dsqueii. Ftvipv.;.: > ; Hoiivr o Me.ro--
^rrn-tt-trr .V. t-.!. "r 

p-»r beni"' M:»'..j.'.. .b-róiri, ,.i ,r

^¦'' '-'•¦• 
píl;.'...ifitO tá! íf'.ií". ^.iiií'' íiC.r _M'Í_ _rr-.|.>i> . J _

s,.''-1 rcpi. .iik coirio oílensiví i ;.¦.-; ,-. r.r. , «
-r.crü:) Miltía.-; poií ó'ie esia foi a br." Irojs<*-
rr.il ir.tenr.aa, quaudo ii.-r.-V.i-e_ a rnc"..-lõr.ail> Con-

>'íi_. Faço ce; 26 (ie N^vembio dc 18ri2. — _/-.-)
i'u ire eis- Cari aiito.

— ¦ —«Bj».

'Subindo á p.cscnç.» de S. M. T. o Oirtcio
Í-..° ';'•'! (ir.) Governo Proí isorin .|;.i Provincia ile
i't--r,iuHihHCv , e Inteirado o M'."smo Au_;_.to Se-
r-nior da promptiilüo , e efficacia c.i'ii qtie se ptefr.
tata em tacibiar os ítoecorro- 'ie Trona, c muni.
<;6i-s ijuc d-pr*_ou n Genirr-ti Lub'i.'u> , c .jire
' "rim cumpativeis c.nri rrs mtio< da lJrovinci_ j
Manda portarto S. M'. c iMp^ratlor pela Secre-
taria rie h.iaiio dos Nrgor-ini ri;r (..iierra , louvar
ao reb-rirlo (í-uverno i'r .visorio o ..trio, com ijii.e
s-r* pnnr/.a, em r,.-.! 'conjectura, e espera <j 11 e pra-
t':-",r,i -emelhatiternente sempre mie se tra';:- da
i!.íe?a >i:i .S-grada Cansa' deste Império. P.ilacio
(Ir:- Ria ile Janeiro e;y 14 de Dezembro de 18-.!-.-

Joio Vieira de CarvalAe.

Declaração, 
|

F.ntran.lo ern duvida se 3 mercê da Ordem
JiiiD«rijl do Cruzeiro" cotiferida a Manoel' José
de-Mello, íõrn ari Capitão Mór de Guaritingue.
lá, on ao Thesoureiro ela Junta ria Fazenda Pu-

Pr. ¦ ir*

-: ///,'.' dr, D -líei >""<.
S'.'!"ho>\ — Tendo che pir!) a ¦

de i'_,/r'a (.>,-/buriita , pelus Pii!'Cif !.;!- ri; ,-- , »
., i-_sii'_i íi.rtr.ia iie que nn dia piinuiro d.» - • -.-¦
r.nte l>e_ei".i. 10 , (de gluria rec..:ç."vio por >_r
ftqu.lle é.T). ijiit h_ quasi dous Secid..!.- , 

' 
-.-.-i _ 1-__-

d "'S p.trior.is , «acu-tindo o ver.' .11.,<¦-..,.:, p.,._;.-j
psti-sn^eiro, fi.c,--ri! 1: ..loc.r no lup^i ti bionJo 1.

- .-r-rript' , ís Prírr!.)-. F.-rr.i'!.. de V. M. ¦

par
¦>er .ir!or.jriorada nas quit>o p_rtei

j-r.'!)r.rr;irn i!e«i ('.-.rr, ,. ,\,.i0 _ol .nrrie , > . ¦

. r luiru-i;>raií;. , e
a. >. ._'v.'i' 1:0 e

s- pura alegria entrj (,-:
d Província , vr-r .

I" !.""¦> e ,>..nto d.) 1 'oro 
i .1

o.'.)•;¦"¦¦¦) de V'. M. í ; f,
1 .-.,(!.:¦:¦ ri :'. >Ja iii.os
b_.uii .nie.- .-Ie to.:... ;.. Chi
il.. j^Sioi .;¦;.:.%:..ir.rj r,. na Divina Presença ,:.,
S premo Aul-.or d-, -.«nu.j-a 05 grancíes' .rcr.-í

1 -' --rrrpr. rhe.-rrirav..-! di,i doze rie Oruubro , er-\
'iie V. M. í. ."r.lrio ,; bum Tíijtino , .ue ,r;f_.
!',-írtii-ives v-it ::¦'.:•..-: , e r> ótnor c rceunirecriineoto
li-... í'- ..r-r í- ' ;.....,.!,..„., . 

' 
.

'-¦ « j -.-':-i - (' ürrv_>n 1 irlrcoeie f.r-1 clr.-s
ic-.r-s .M-.iir-r.ir, .->¦• --5 ¦•;. ., itje.-n,05 ri...ji!.;n;i r ; cm seo
nvi-rre , c r, - iKirr-," i!eí'.;r-, frt, a i, ;-. _ de pro .
fü'-se pnr rr'f 

' 
ui.io , _>it_ _ S .rr.-.r.r i'!e.-oa. e.-..

V. oi- í- . pira a.pH-r-Ssnur-Jlic ; per motivo .-;.;
t:.r>..:nii.) re<> ríii.» ns _u.._ Inirnüdes' fe!:.:i'açp5'.-. ,
pie.-.j.ii-lü u:r." V. :>,:, !.- O,,,,.,., .cecii.-r.í^
UíM-IVí : ¦¦ !> -.-,. ....
tjsn «' .ir: : ..;>.'_ !.-

ri !_....

(¦aciiiti

pei ro , e 1 >.•..- :¦; ¦¦ ¦ .....^ ,,-v,;,: .

l.r .do des;--.. í i de De.frn.w
De \"v!ii. I. os miiito;

jr.r.re deis /.o,os C.r:-r;:_ ; .. ;
Silvj M:ífr,r ; Frt),-*ici<rc.. f..i-'-

jo.ie-jÍ!-;'i de ..rria Anm Carrir

RIO DE JANEIRO.

Artigo .d'Off:ci_.

Villri de Para-.!,
Senhor. — Aos pés do'Throno de V. ?->!. T.

reverente , '_ snbmis,-a a C'nru»ra rU Vi!!_ ,;.
Parati -dears. Provincia f.iz .subir a copia sía Ar.1.1.
da Veréaçio Gerai e Extraordinarbi , qrre ceie-
bton no dia íi du oiei cpr. corre, íí.ni contor-
mirísiie uo nue na íoe-nl.i sre acc^rdara ' em vi.ía'
tios piocídii.ietno. exeCrand.is do Procurador' C -
r.l -desta mesma Provincia 

"foa-jiliin 
(hiiialiiis

Leda-, („a respeito tio qtt.l , c dos fr-r pro j-;c -

tos . 
'« 

.vstema n. d.rta de 4 jo coneui. .iiri.;i-
nios a V. M. I. com os nossos os .enrimeran.
deste Povo j rogamo-. 3 V. .vi, í, , qui- turnanJo

1.



de rem.)

ti"! ros I.íis

1 40 ,)

Tio-il•.-¦',t . ;.-.'; rAt se ;"t:;ob- remiu-uio Ja 'PwcariJijría Geral- ,!<ísta Provincia
:- i!..... ,''¦!<;;* V.lla . Si. DL'- -por haver- decaído «Ja op-íni",, , e confiança iíc>
oi--iv.sitiíí i.i y-.,,,-..'.'.i Gonçul- Ve:ci ria mesma, r,So só pelo projecto de qne

ív. /.fí-V <l-i hi.nro»'-,, í':> u-iir::iIo:i.i . q-.ic rijo soo- no mencionado dia trinta rie_ Oii.'uí.rii se .ict-.-o-
b> t-iírec-r ri--i-:na:iit"í'.-, c da qual soi.be só pre- brio f~r ali-.: Atirar contra o actii-il Vr -f'.\»-i,< ih;

riíuri ris ilnr Governo, ma.') oo-obem pei» ir teve remei:». , e fa".
33 rnistci t.i .'- decoro com pu:: na ttu repu-fcntaçSo lie

v..!c'.',"i-ji-' •!...,tro Pi'iir,ri,!(,r , par.i q'.e cs'-» Pro- tl-.Mis rie Kevembro Irar» a .S.u ?.o 3;.;t3iarie im-
*.¦': ci.1 nrio !..'..':'-. a :v.;iiro:i t!e sua Reovesr ncicío f>" ial , a Ouem por tributo tlcvido ás Suis Vir-
te.- ep-e onr-j.v , sempre necc«ario Conselho c se íuries , Comtituelem :!nò -.le , e Augníto Título,
y -et:'j''t'e :'.'¦ Deiicfiriar o seo Povo e de poupar- «Me Povo respeita , '•) aol» , c ti«-3eia ver num-
].-¦>; or.ivrui)cs Auemlenri.o Benigno 

' 
mprplic--. rii., ouerieci.lo , o o-sptiurio ; e liem assim ;>-¦:-

tji.;.: :,-.- Tro-m.o (';:: V. Jv], !. dirige , rui Sikíi lo alrontoso vi-ti o.o-.dio , com (V*!!' o Autor ii.í-
'¦ 'i'-t ri-iw , e Coostit ucionaüria le etr.ier. moolc ile im- rift.i i,,i'",..s . e riesuiisCH :ol luí-siita reprcscitUr of»
y.c.r,--,- a- i.:,!-'?, qoe snpplic». a melhor po.riio ,1o Po»., :.eo cniiititiiinle , • *

Deos Pt t».pf:i'r; , Proteja tíir-i-rila , e rrio.-rtçnc filiem rie.vcie. bonr-ir i-m Indo: .qiie ponrti.L) sr:
:.i *¦ . M. í. por muitos; e dilaurios nonos. Vil- devi» poi tsta Came.oi r;.',jiii re-r :ii S. M. i. a
l-i â~ :Juríili -em Yereaçio Et',r.;.ir.'i;iun,i de íi remr.çSu rio ,1.1o l','.o".U-H.lor -Jiattuim Gtnçalvr.:
vi.- OiFO.T.oim de l,(j{Jjí. ¦— O Fres--; -me , fo';,' trds, iitslruinrio o Üilii io rom a copia ,lesta Ar;»
ri. ii.í ViriMi Lima -, o Vercado; , ¦¦Fr,-.ncifc,-:u ile para que o M.sino Aojívoo Senhor Prova de
•7«ni;:.t }:',.!nois ; o vereirior , João Trarei.õ.- Ki- conveniente rt-tnedio , qm tor rio Seo Impcrüi.
«ik-.-u Basti S ,- o PrüCiirarior , Manoel Come. de Apr*d« sobre a Jüfieão rie ot-.tro para encher i»
-M-oio. tremem rios frociira-Jorea dests Piovincia , ,!e e.,i~',i a. i ae l'treançi y <;:' r t.." 'iirtlinaria c* ü ;V jo Cons^ilio creario pelo . rcfcriiiu l.)c-.'retr> dt ri,-..

ileterr.br-, o': .--'.'''. 7.1'seis -:.; 1'evt.reir., tem-se coulieci.io o bi.oi cr-
Aos seis tüa*. do mci: rie i;..<."•>-.!.•:•(» dc r»»il leito, e cuja 1 'onservação 

parefe necessária. Qne
(••(•'¦remos vinte ilou*. aniles üo".i \'ii!.«, rie. S, :rn. caso de S, M. i. Se Digne Maiúíir em om.
¦'.' A. Re-r.iihm .'.'(¦ Paru!: ria' ['lovi.ieia rio /).'¦;¦ íorniid rje riu d'to Decreto, oue a nomeação Jo
.-.V -¦' '.-tro oo; P,i.-;(>-. li-i ' .-..; ...o , e:ii V-;s-i- novo Inreof. ilor 'tj.i feita neles: Eleitores .!a

¦ -- >• v rv, nr.-lir.- •¦:-,'. ... ia>eri(io esu- fjrveio.i : .esta Câmara tendo em vista a riis-
t:»i lente-, fatiei.'! , e os perigos tle. jornada , e os inconvc-

30 i..:i r,icite« , que podem rcsuii&r ;Vs casas , e i-mi-
.-itriv-ira : ¦ oov ;i:-.,o ¦¦;,.'.; , a tJj ,-.„.,,-,;. •¦[¦{ iiçnr, que hiv o.'-; íííeitores pela íua auseasia rio seio" d"e.i-,

-is. inwiria itia -Ss-ivido, t cuia Ci....ri':)s de to- !.»s , ríprc.-:'eni(issç so Mesrrio . Imperial Sân-bsif ^-,'' :'--' -'¦.'..-¦..-. e t'i 70 ritíiH Vt:;.s , <; s;o Ter- i.-onvesse ror beni r.oncerier , oue a Crjrnn,-K
um. ro.:.. o:t;.-:o:-o em i-utinie dos avisos, desta Villa receba 09 wm dos respíCtivoslüei»-..

1.» !r...-,r;:i,-.-.r-
v'..-1'ea íi r no--- p-oa'..... - Pr,-.. „, -..',.,

H'

!¦>,¦

que

A--.»:

remei:» no "Scnsido dü Camar3 da
[rira serem ajuirüriüs i.:\ fónt»a rio icrí)-'eere.o 

, nío s.
-onüítuclonsts , frotuiiri;
'-,» Je S. M. i. K ri., o,,,
50- '.*c.M (J,te í£.eigl"!s.'.'m. íio Alc-r-e!
:"f»-.'.-;r-,: E;erivso ri.'. C;oiiirn n cscrni ,
- — ¦ O Presidente joio 

'.oo; 
Vieira Li-

.V ",...» 
Bane"! , .»

encontrando es-.i siei.
Ü.íbi.-H! V:'s-
u'.f! cr>i'iíT..r

se ll-,-"s fizeram, A\\ pelo Presidente' foram tire-?
... ,'\o!'-- ii.:; '.'et;: i.-.lr-s A\ :r?oiO manas .Io 7 íí"o'::,:io 

;: Cortiv .io Á',,5 tio:

o' o. . ¦'. ¦ ¦¦ ¦-..- . ', •.-,'.- rio ¦y:;s..-.e'e, Oiiiui--: - :¦-
f-' k-.'¦¦¦.¦ -¦. 

'-.:¦•<..•'..: -.-.. í:;.- ¦:;>":>- JcítÇ flKííiítí /.'f>
-" ¦ ' : ¦ '•• ¦-:: -'¦ ¦¦ ; •-',,' - ¦¦-. :r,.-.i.- papeis po- r. õ

¦¦•¦¦¦' " :' o -'i-ffl r-o ; 1,..'.. 't-., mesma Cor- «he , » \ ¦•-.o;!«r Francisco rie '' ';.:0'0. '..-¦ '¦-. ler» '<> ri.r. uíoí.-i ec * ' 111 iibn., cer- Veie-iíor João Francisco Pacheco Besto, a V'rc.~
le-..:....,,: ¦:;;'-.' rie, pust/oa. , e -r-"-;e.-si-' - io rio pis- colar!, r Msiioei Gomes rie Araújo „ o Éjcrivio-::¦ ç-ie v.-o- .¦ ,':: '»n , .mf- 1 m,,ri. lo -ao seo re- ria Câmara Maneei Joaquim Pereira.
-p-oo-í.Ttcmo . ,.p; ;-:¦>..;--,t;i'o u fin Catnar* 'na Ve- fSefuijm-se íOrj aísignjtii-rjs rio Clelf. , No-''¦-''"'¦o ! -o'jí K:'.faoroinjrí,i rie trinu (io oi- breia , Povç», e Corpo Militsr.)'' ; ¦'¦'_ "'»'•¦''-'•"•¦: ¦"'¦" .. .0--:,.,-í 1,-.,;.-. por nmtiiii.ic <:ocU- Está cor.torine, — O Escrivão tia .Cíitnara-
r\*--ii,i , u¦;<- 'A-un-nre: 

Gci:í;o7".s Leio devia *<:t Mamei 
"Joaquim 

Pereira.'_,,',, 'V ° T''/ C ¦/ -? ¦*' *W -'; A? / 7" / rio/ ^ S.

^ 
'' ;V v " -^ 

/* ^ ^- ecuipíirre.m ç , eür^a ceííe e ais.icar ao Aí. : pa?-lJ::1 -1 t!" i-.-rrtmííí.— -A-'--,.,//¦-t j 61 dias ; B. íajeirliü Joaquim fi.ie chs Snatoi , e .Ax' ,Ve /-»-e/-
o"-»i •• o 

'A--,;."- 
. -M. J«jnfj /V o»).,- . equipagem 1:2, /m cum nori muüier. — Airiimria, L. Bsm-J,.

o-ir?- urorioi :y Nr,So,-„,;3,...;pt Crnr.Je; 25 ri ias .nor , M. AUsundr.- .{Umes , íüí.io no .lia 1. ? 
pa.ií Omtt.-r., ;-.". Friífie.i,,-r, M;r:wi dr Lima , equi. ra Caho fr io. — dlexitidria ; jcí «Jüs ; K, ./?«:-/-.

S';V'-'oi ^C-r . '..'-..pa eo-ne, couroí e .<ébo -a j'"5* 'Wimfnd, lW.Cka.ilrs IV. (Aluo , rpuipi^em ii.','
-;:í '-''' 

/"'"'¦'¦."' 
: po''pp ir-03 o Coroeei rie Enge- -wrgíi iarinlu £0 Sobrecarga -.- ,pitü,«gòirm.'t'ii .•/»;.•!v s.r.-oí Aui. -.ii.ltisi da Silon Faul/f , 1 Solrl*- rican-n. --- Ltyifrin ¦ 22 -íi.is-, 

"o. 
ò'-;;,.',v Autueis'} 

F, ;,';p-ii;; ¦';"• - 
'* -<*;'cr.ivos. — Cihahar ¦; fiq Triunfo., M. Frayuai Joié Pereira, eipiipap, ,„

"u';" !:;-/'.;- o/.-.r.v , M. /¦'/>/7 í I. embar d, equi- 11, caia» farinha', teijiu e píioe a ,-!' iiin,''/',;'..
ivo-ri'!n '<-, orirp- Po ooi.! , Inoülb jo e outros oc ,/.i oYfVd Pinto: passaq;eira .-?-;oo ^ar.uctia
?-r'?;'"; y Aj; hcrnrir,!.s Pereira: pu-stageiros Canáliia com o filhos, c if esemos.- --'-..,, iii.rios, 1 huma mi.íher. — ItkaCnm- ¦ S À li l U A S.

I>.:,•1" ^•i. 7*'*' ;íí Couto., Dia 8 do corrente. — Nenhum.

,. j A K F. I K O Nj-s 
'1 

a?RL\SA NACIONAL.



Ny' 8. Sabbado 11 , *
.^.-s.,...L,íi{™'Ct-.-*". 

™ 
«.' ."'."íí..--- vflf ~e)

*&¦':¦l :-.-".^

ár.Ü v* -.'

~t>':% " * ' 3 W

de Jnneir."» <h- 1 B2#i

-*.%-%¦% -%. * %. %¦¦*.% % 4, <%4,-£ », ia. <v%. %.%, ^ .4 í|, (^ í^^ ,^-f,. ^

,Ó f .-¦Í-J. JO; IHi f; O •¦ E'BM€h
. 

¦!%¦¦%, % tj, %'. -V--5S, %.-!*,%.% •VJW'I>. *•'" "&> % --*"> 1» *. -%-*•, *, -«,?'% «*. *.<* s*t * -.»,

! .9

A«t•-,«•»•• -'"Ot ;,íí:.7,*.,- _'' 
",.'•''

XfpíirlifSt e'íi .V'eii."í9-j.;r..«',- G;,-erra.-.

j3'Ã. And? S-IVC- o liis.jítr-ssW pe!*-. Stcfdirif
«te tüíado '-j**. jM«*|ocÍo$ a» Guerrè, psríiíipST I
Junta-der Êrúvernê*. -Io Recôncavo dt» .^Av ...pi-
I» - «co sóWido co-th-teime-nte ,. ^oe towcifo **«?
fornecer &>** féfiojoi P«e-'s -Jejua Pro-tj-icia osmem de BismUr a íw <«">*«.§**> jrf-riWdiráè spij,
1r5 81' bionet-stí d-js- TropM la*mmi'f W„uvcrS
poir Jnero fjzffr m*»»**.» no ):-,,;• st? *we cofMtezirn
«. rucjM.iat.oi'do Governa, <n*e Lfja vicj-sj"-* I^íU
çompriitrenter', -¦•*•.•„¦¦-fçrw€**sg d>rw*s> mm «rivv-.|u»»hw , ¦-¦>-.-. ivi«i}5» a pro,gr», ireuuTHjOC*
«r f^tteraarsCoí pg-cp {-'prweDÍíi do í*e_l:. g, vgferf-*.
|o .fÇ^firtàfe ie C*-m*-n-8noto <<o Gím>«--M iafoínê,
a i-npenà' 4-- 'ÍC-.;i\. 

f;-"->í.i s-Açtm* #c<*^f^AgÈ^i-tHÍt
W«/J$inftt"ir 38 pH-nfis-riíírí-íi-i.ccÃj para a »«* *li-
receia , e fuía,; e lí.je-ínv&t-ní!.**' yuneihor tfiftiíí,
gencia ,. * hármom-s é#rr> o Gjp«rf-*-»0 , qu*** anima-
Jo do tmtt exMedo' p^ri-^ás»*» fe«c fô.«(«j^»--•fãcnífc corvfamo _« ri?vi>« ao -je#o '«/»¦-Su.S 

ln<-/e-

, O I-nf^wdW i^ff^lfe^ d-**-* ;o7,:,-í:-, ¦•llt-AÍi-W
deni-i. ;-.'• £ ííio:' t\i j s-iòl;s "1*1,,*" s^apii»;- {.{«v^füeni

fítíVll .«psc-is.-kf íç- a-gtaífes'
,11 .3 is.r.Mit, .tíjv-, .de oirar *

'.'o.,,, roísío è»u-fedaris-ertwí; W:f{(ss«,- tí*?iipq.fí.-í %c.
: ií."*?,..Uftí,tí" ínfurtr»a'^.í• ? rit.-.. í/í-uflMe-tü-f -t -tei-

gtíirfadcs .floy-.CMk:ii»e:s , toR-stofes , e. Ca.lçii"-,'-ito*
-iVcr«o-*t;;'L'çj-p('*i c*s;'r» '"*-»*;.'.--.liot-i1.' '«*<*. ,í» C-(i.v.ciaí|i
jtiit-ür tSi* Juií.ja , sifisitu coitto tofcrfi ot Cbefcr
d'»» íiorp.ií' e-qt,3--,',q;i'if Olnirriaci» ¦ 'isrcnf-J , o
0'Fç,;-.ef -b Ekirsar;. Maièsr'fj6 Ft---;,:!!,., dcíiaij».-
i!ü-»e'"í*ií, fjíiejr- í/e acliiní i''.'fs!',-i'.s-i;;iit.j:s.! ¦

í.*4 tJ.ii tnsí>j>* rfas F&tiic-tss é rii7tcsi> -{aír
frrCii , -í Gttólr-u-iífõi* Cm ttjrjcns-- st, AytjlfeetlS ,
o qual .0'.»«,. tfwdr. , ¦. 1.—"rie . -. ... ."íikm.

C'.;° fstialííiçníí úiTi lí&iffe/df» ^çjadri d«*Ís'"Ít«
Ri-iíüi-is ,, Hontit-àit'",' 'Q-iarsíãe./"'«f wi'h<í" '«r§i^#|'

Bdiürares ,. e tjtiaf.'sej?. o: -***¦-;-;.? "cwátíi, a:tiíl '-'*?á:si.

cio du Rio ac' 
"funcir? 

«trS 84- tje D.íjfi.iubrw d_-
1-BSÍ, ,f~~ Jm-í»' #>>;.-.} rfí*- Cll'ti%nllkí.

¦ ¦ '-I-Ícííís- -c-Tisrifci-KÍ(Íii.kí se-. e'xpc<"sy**:ii ¦ t/mííshd
fe ra-n* Froviiüíiia^dfüã íí"psrfe. .'¦¦¦' 1

_ ,r*í;-* íj' ;(V Jet^rixe i ; !

U* SSíÜC!'. tKf.-stir.
eminwi, -%'lti*i*K
Cí»|í)'-tí'o 'i,f-!;»s»"!Í,i
t r.. i''i4J;icv* s7>. ,
iá.-rfíi'1-x^, (ii.: |J8f!i.

iH. dt» ':sV'nse \i:&;:
'"hein. e*?!, \',4 .dc» ' I*.
/y/i-*s íiycy v,.;,'íSísf, .

'^¦''¦-eSíertf-sTi». d,ó F*»Hs*rfsst»T»«»- ri-is-r.w-í: rie Ja-
í-üsfí» d» 18SS ,:inr «ue o -bsioiií Fo.vo - iteistfs 'Cá-

pit-ísl', í-e,ivsítr:,7 líü^i-oiíj ''tr -i!i s' if^s>i(fi(i*-^'-'--(.;'mJí,! ¦
V<(W'.RO rt*f'

¦üe;'.i- ;i'< s,iií,*'hi':--: , .7 inrieípc-íi.íafel tr-.^iüiW*-*
«íí . *"í,í:, ".. í-7i.'..Aí :; ."¦• '.{.- Itítadlj «io? N * ".."iieS
¦*t>*4 ''-(.1.;: .Ü í::i.,? i.,S"t,:í v ¦<* -':' r. 'í'..:'. j í \ V; í ;-tvM;,'"; '.S* 1 :U-.'ílfí"f™

.íí.*)*.,'. :-*J'7i (|;>4ttí'o. ,p-'í"i.|s!l,i.,''*. á# í;íi.«f ü!7,r:77Í. wf ,
*t W.'í* ;ri-í" sí..t ít» itmtfíb-i.-èi-ladc ¦ -tüí/-s ,i j , ói,>,-j»5
*¦} ii^-ti-íV" ,v r,,Jt-iCtl) k*'». -ii', '''.e.7-,-',>; 

a,;*}.. Oíi-:>-
P"-"- »**¦«: w,»í»i!;.«,vi„ i uípcrio , ÍM.*,"J,1 p'i.tiittti't í,'
14. '¦ íiy.i.".;''.ti "', ,:í.!'a.'-¦•:í,s!íí;. 7>i.í»",'.í 'ífr &,!^*i
li* -7» .'' .'„.7.üfi Aü' CriiBtrr.a.' :y. -.: " Íi«VWí,-í P.-Jií
liiWío'' -o A Pff-rt!( ',7; .-i? !i _*-,-i >,!' jsSÍV-: .o-;*:

PfKlVfj!' '¦ 
f''é-

**; .-teieiS''.'.-' !<•
e-*||-'»aítôà' -k.'
-''''àíTiíc ' »jts).r.-i
we:s« ¦ ;('.».'¦ •'*..¦(

5;.* , ne.

íüSí-ci.ml <j!ie¥ *is. |.
f .^rJt'''^'f m_--'.-':' aèfft
e,7::;'.y-., ,i/-';i7f*t
>.-:s.s ^-ti".-,.:-;.-.?.-..-
7 7'::: • ii:» 'tmtiíí*

*j-'.5-

,>'ut', ' f!

¦ .pade-

;,,, rt.r.-

1 ,, Pi i- pçf«-o Ded**!-».
..biiívs-i ¦*"'* 4iímí-í:í,s-íí

L, ¦:. .
"«?••' f--' .. áa 1

i 'ttí <:-
K',n'',

.-«! ',

'*».-. -p.
''.-«- s"

¦it!!-::. -ii.-«*' C-itrotê i,
' to -: i en»! ?¦'';. ^i---. ;;...
* (Í-..-Í ."%:':' fi.-o-:'-;r':;

-:•: •.¦'.!' ' U4;<. '. Vi'.
¦- o, uo-. "i . .:

.':'.',* . 1 tfilti-. " i. .*.
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• f •« 1I. ci"- ;

fec 
''fl i ' 

t'f-í.i*"ffs-r.' livres ,' tirícsn; , rnVr^es ,, e bro , e Dcpiíti^o , %j' .Víc."'jí- Cdrn,-'r* A f;,,
niT-vru . cnâ-'- a N:i!"'ei'a nov iVuniara-, Mdri, w/i.» , lem ('e ríjipr; seiitar-re tnte- o 

'Ihrnno 
( , ,»

1».-'.('_.'' ttu n..|.OD f ( le perial rie' V." M. .- ¦ -aniicslar-!. ¦':(' OS fCIltiU

fy

apems-.ilt,; .jví e- noti i-!lii.-'.rar" e diria- tos Patrinticns , -e.-gia;» , .pie ocupam koj--corii-
:>J ie-í*e :¦',.:; «ip „ fis- çCes pe'n 

'e-eliíreu ri ¦„:; '.-.re,., "ica 
de .V. M. cni

Iinpet seriar Constit.n i.ina! d. Brasil.
riecco o ' ('d;: , eniban. <.>,:.:;rir) este iacte o i-Kti.-, temarenvel tu !:it,

rieii'3r;an'-e" i-3 l,ir!.i' .-;. "¦ cia ce'-1!..'*'.; a';v-i'n'\ rie tor';!. ria / usilaiiiã -,- iVvc i.e ¦ r.rorit; ?.ir de srnra-

g-.r.. rra !>' ei-t" '': 
, Mii!,}s i.estc !\,:1n ao vem: '"'i 

çtrii ,' ;n'igii:..:nto , c. felicitai:;! p,;,i ;i Nação />/<!-

.jíiii-.i. oa! a' j.enna :

pois qr

í_al- ti oi t. ceniv

rv,

tü L;

..;S p-

Ci-liiú-. 
'¦ ':¦ üèas 

liwos si" tem lisyr,> io" tini.i vc-r.laile lio
-. <;-¦;'.'; .:¦¦¦ i ialoav.l , iji.e irr e.riiüíí' rn: -nriitri-. Pt" y. r mais

i;';i-\ -;. ' -roMí.i , a pre jerücaritr', pr-ie 'J-r-^r tie coiit'"ct i-a ;
ei- ¦•;- ' !¦-. 'fi 

que ;; !-'-rn i f]'i;rit..S :¦-. n;>. ¦* ,' i-jtic por i.in iiiriiS"
?,. e »¦' -':,;40„p£iii,'.!i',jaii(.' , jiit-re.li teysníer ri a.M.afua (le suJt

,-¦» d -•¦ •-¦¦ '. t tia, '-ebre ...a ini'i,e, ti l',.vo r:c:',rrr>si> , c iortiS
•¦„',„n:ii e- '- (*¦¦ 

.E-J/tf;: 
Én :;rr,i -:e-ri;n t'-. prO"iis.;íc>. , il

«;r--ie ii-sii;- -¦.'- /"' .-''"- r*í lie -poi' n> ;-rt'»i-!-:.f ¦-. ¦ o: ¦ i-l.. /, ,:i ,
erário , ... : -;: -r:.> ."¦¦ '¦¦¦¦> 

j r.-.vjia-.. : -. i ;. i :>.li !f,,]rí ,'o .S,
O ¦¦l;H",, CO» .'rie ->''-l'e 'ir;','{¦!>'.'. . -" -.-!» . í- rii.iee c!'ii!i'.,-io? , O
s-.n:srv!. n.--:- :v -"'..-'e <:.-.- V<,-- '- ?.'i' .•¦ ; -de ; irip-i isl, O

, '.?;;:¦; Te i ; : ¦' i ,- ' l , ,¦¦¦:,,¦ .'../, ,-, :.';,., , r tst3
i.i /," . ,ip.r ;'¦'-- ¦ ¦ -'.rie ri eu- fe- •-¦ c!" a'nados ,
i» , s pe!;„i ,-¦-.• .,- . t-;;np"i 

, r..ij, cs corações
e-' s-Hnal -re , ¦ -'ri:;-.,'. „¦ , •¦¦ rri _f;:s'içe. . P('t':;n!:3 ria or-
m.»" , i 

"¦"¦> c. , , e , ,; e ¦: i;.- - :::¦;;. e -, i---í.:;-rr e.dcs i)<> bem ,í
' -a:'. ¦' i".'- i. • ¦ , - er?i ', e r :, s f -rs 

pe Sa H14
".-!;.:-: :.-, i it- í-'.i , ¦ -;e:e--:"-' 

, Cri c-ii -4i, . •: i ¦-.; f:\ra ee ti-ijt:.
Feri""*'-'- d-;- }-,;-: . „r- árV«' i.-en'-: r,e ;:e ¦ ¦-., , . v-i (c,;iij
'"'> -e Sé-:.:- ,: l-.rj ja) t,-. St". , ¦ c'f.' i ; c 1'T (,;nst oiienci»

!: '.i'-riri"o .;:•) Ccuio Paemfal-jo ,
•:"¦¦:.< £'í- »-f.:-Í!í'i2s ('.clibcron :.*
r-¦' ío , c- cvrci í jü na ütine?.»
ri'e;,!í» ííiicrJit.:.- . da' setvidí-.»
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IMPEMIO
í^V"~3TSS

de Janeiro de 18Í&
-r a '• ¦m

DO BRASIL.

BI A RIO. B.Ú GQFBMNO. Vol. 1,«

ÂiTItSOS D'OrFIClO.

Repdftiçãi dos Negócios do Império.

JL Residente ç Vereadores do Senado .Ia Cama»
ra da Cidade da Rio" de Janeiro ; En o Impe-
rador. Constitucional e Defensor,'Pefpeti.ü ddlm-
perio -da-. Br/liil' vos Envio ii.uih, s..:i<'i;u, To.naii-
dó em. Ç«»nsi letaçSb as muitas e 'mui decisivas
provas de patriotisíria , I alsfa !••,- e adhè ã > a Mi-
riria Augusta Pessoa, e á Causa do -Brasil, da-
das pelos habitantes desta Capita! no memora el
dia nove de Janeiro de mil sitocenii.se v nte
doug até hoje , «eo anníversario ; e Dtzejjaiido
Concorrer, quanto Me seja possível , para per.
petuar a memória dos heróicos esforços ile tão
generoso Povo , e para Dar-lhes uma pequena
prosa do Meo justo c devido reconhecimento:
Hcy por bcrrl Conceder á Ci lade do Rio de Ja-
heiro o Titulo de — Muito Leal e ài-roica — ds
qu» ficar,, gozando perpetuamente. O que Me
Pareceo participar vos para vossa intelligencia e
execução. Escripta no Palácio do Rh de Jetnti-
rs em nove de Janeiro de mil oitocentos-e vin-
te tres ; secundo da Independência e do Impe-
Ho. IMPERADOK..— Jo:é Bonifácio de An-
tirada e Silva. — Para o Presidente , e Vereado-
res do Senado da Câmara da Cidade do Rio de
Janeiro. ....

Desejando distinguir com um testemunho
authentico da Minha particular C nsideração os
Serviço, prestados pela Câmara desta Cidade do
Rio de Janeiro , em desempenho da Commissão ,
de que foi encírregaiia , como órgão de seos
Jcacs e briosos habitantes , que reclamaram a
.continuação da Minha Augusta Presença no Ura-
-sil, por ser o meio único para se conseguir a
felicidade e gloria deste Império: Hey por bem
Farer Mercê á Câmara da Cidade do Rio de
Janeira do tratamento de 1 Ilustríssima , de que
ficará gesando. José Bonifácio dt Andrada t Sil-
•na, do Meo Conselho de Estado, Ministro e
Secretario de Estado dos Negócios do Império
e Estrangeiros o tenha assim entendido e taça
executar. Paço em nove de Janeiro de mil oi-
rocemos e vinte tres, segundo da Independência
e tio Império.— Com a Rubrica ele SUA MA-
GESTADE IMPERIAL. -José Bonifácio de
Andrada c-Situa.

a"

, NOTICIAS NACIONAES.

RIO DE JANEIRO.

Artigos ü'Ofhcio

Senhor, — Nomeado p.l» Câmara da Villa
de S. Heni, de Tamamhá da Provincia de Mi-
nas Gerues , paia' ter a grande, honra para mim
sem igua! , de vir em seo nom. , e dos Povos
daquelle Termo beijar a Augusta Mão de Vos-
sa Magestade'Imperial , e dar os devidos para-
bens ao Primeiro Imperador Constitucional tio
rico, « vasto Brasil pelí Sua Acclamação, que*
tivera logar naquella Villa, como nesta Cidade
em o sempre memorável Dia i2 de Outubro ,
dia; que merecendo amais alta consideração dos
Brasileiros, por ser Anniversario dc V. M. \..
fará na Historia a mai. brilhante, e respeitável
época deste grande, e nascente Império, po»?
segurarmos a posse daquelle Astro Luminoso »
que passando áquem do Alhlantico despoaiiid no
nosso horisonte , destinado , com-, p^r uma par»
ticular providencia, para servir-nos de Guia etn
nossa marcha politica , eu venho cheio de .con.
fusão, por não me consulerar digno de tio ai.
ta missão , mas penet<ade do mai.ir júbilo , da
que pó ie ser suscrptivel o coração humano, e
nutrindo os sentimentos do mais pr>fun<l-> rei.
peito , e acatamento , protestar ante o mabala-
vel Throno de V. M. I. a homenagem, grati.
dão, e obediência, que aquella Câmara, e Po-
vo Tamanduénse tributam , e rendem ao melhor
dos Imperadores, Aquelle , que excedendo aos
Augustos, aòi Titts, e aos Marcos Jareths por
suas inimitáveis Acojões , Tem levantado nos co-"
rações dos BrastUiYot moaumentos de eterna du.
ração; e monumentos, que serára transmita-las
ás gerações futuras , c que nem o tempo , nem
a idade terám força pars destruir,

Sim, Magnânimo Senhor, . heróica resolu-
ção, que V. M. I. Tomara por ventura nossa
em p dia q de Janeiro, de ficar entre nós, fa-
eendo desterrar sabiamente idéas sinistras , que
por desgraça tiveram lugar n. cabeça de alguns
de nossos Irmãos, ou Brasileiras , ou Europeu ;
a nunca assás exagerada intrepidez,, com que o
Perpetuo Defensor do Império Brssilice, Aoar-
tando-se de Sua Augusta , e Saudosa Esposa ,
emprehendera longas jornadas , c trilhara rápida-
mente enfadonhos caminhos , para levar a pai,
e . a.. transjuili'a<i« ao centro das Províncias ,



CísM

t.eíic rahío
, ,. i,,.;,,, (,,. tiiílós "en rnora:1oros nSo '"sfi desta "Vil-

-s-oIÍ-Vj» -é'ii«dai,)-in't*s 4« uiagestoso- edifício»,s
umas excellenies cavolliadss-, c no dia.. a^u.,;'.:; »
Coronel Domingos Josi *"»«>« prestasse a urde ue
Touros, e asAree r.oiies ioda a Villa se tbu-
minasse: tudo com muito gosto-^els.viisfaçto dus
Povos o que 

"bem se conhecia pelos mhniio- vi-
vas ao nosso imperador Constitucional.

vin.iuus "" • ¦ , ,. ti -„ K«t«. neitiicns Dorçío de Sub.lilos ; daspoi-
desde o tempo, cm que esto bello Pm *¦£ pejj P sf ^^

damos ao Senhor infinit»» acc&es de grajas , c

ao mei.no Senhor pedimos pela vida saúde ,
e çonservnçío de V. M. de quem ™nt«~-
¦crfieis Subditos. Deos Guarde i.V.M.f.

Extraordinária tle 15 ue

da

„.,,-. ivbcrdnií, fs^iu!''' 'Ve,r'*_* Qwileiros., que-,*4.WA, 
Grande 

"o>A««*-a 
\the'o'pompo) mais de-

sfi-va Commamlar a Homens livres, que a es-

cr ..voa: o -lesenvolvimeiilo em fim das transcen-

dentes Virtudes de V. M. I. , que mais real-

«j-aram

K?:Vn.^^^Si*«.*i. «-to o re-

^jiKççiwn.o dos Tamafiatese^ ine oa co nsu,
i.in-~s aue elles teriam sem duvida ja á ml)-

i:rm;oqAcchmado.a,V. M. L » por polui-
ca não tivessem abafado no fundo de seos cora- ...,..»-.. —~v«eaçSft 

Extraordinária
Ç0es as doces «l^ViAVíT™ .« 

" 
8 

"^ 
d" 18-k-Bcnto ajoá,, d* Costa; Ma-

ouviram no ."-«cinto da Villa-d* 4. ««» ••« R^rigue» 
de Carvalho ; Joat-iiuti J«sc Ao

dU ,2 
^Outubro 

*,«i^jj.^u^s ^° 
* 

, dc Alb,3u;Wa Rolim , joa-,

exorcssi í o ua ti'!"1""1»- -¦....-— -,
i Sagrada Pessoa; de Vo*s« MagWade l™P»'al-

Ei. >is, Senhor, V. M. L Colocado.sob c

o' Throno «k» inexpugnável ímpcr.o .lo W+s,l,

t-M» P»mo, donde fazendo respeitar * Assete-
-tmtli. Constituinte e Legislativa, prpmoter* a

^Seguia-se n Acta.)

Villa de Jacârehy.

Senhor.-* A Câmara da Villa de Jactzraby
semblé» Constituinte * Legislativa, P^^g da 

P,ov;ncia de S. Paulo cheia do mais protun
felicidaíle de nossa Patna , c lar» que a-i M,peiio 

transportada de um exuberante rego-

çôe. E*ira«geiras ainda nos tornem^ um 4. po do ^P^£ , a flc v. ¦ M. I. pe.
Ldcllu , í bem. de 

^sua* 
m*tgW 

f**^ £° 
™ 

,*as do, seos Deputedos o Conselheiro
-,.,« tws iraita w, Senhor* Gr«"fie" » *7 oiJo 

iU Tolledo Lara, e o Marechal Josi Aro*.
l,,o -•¦^i^*Ív^TT-J5£ 5?* »-««A. • dar-lhe a, devidas gra-
cios; que rios 'M*^^'^'v/JST 

tulacü^ pela sua feliciuiiua a Exaltaçío ao Thro-
_ V. M.L, qua ^Consutumiaj 

» MW _ Sd0'lmperio do ¦*«,*« no von-iroao , erenm-
hora estam pr-omptos para .delemfcr_ a V»Avi. s. 

* 
. do n{_ anniveraano do Na-

«obre - o Throno , em que *e acha CoUoeSdo cava o» ^ 
Cü„seq,)encia da bem me-

com suas laae-ida. , seo sanguí , e suas v- ahap dp V^M__ ne8 
Jçorte , e na maior

das, sacrificando tudo por V. M. I», *J* JWJ» 
£$CÇfr7vi-iciâ* 

^Colligad»* sa fez da Au-
íftinia , « ainda assirá nao encheram «J«*J» g"* 

Pessoa dè V. M. para Primeiro Impera-
d„ se-, ^i-i^^TAÍo £ CoSoi nal do Lm crie, do Brasil, sendo
ét xUi.-J^é JsoeMJM *fe Uí-o-ir-i. ^u 

^4mira wrta 
.M desU$ pra,incias> que_ „.

., Veram a dita ds intervir para um tio Glorioso
Acto, como Vossa Magastade Imperial verá pel^

* PAULO. Acta da referida Açcl.maçío feita nesta Villa .
S. P A U i- "v e" 

constante da copia inclusa. Nem era de espe-
./•„ • '¦--.*.*.„;.-* rar 

menos do brioso, t-ineçr©, e agradecido Io-
Vdla de hatsttwg*.. Z 

Z Brasil á vi-ta do raris.imo , = nunca as-

*'_-.' P-J. firme ---ertera de Qne i» di* #az louvado heroísmo, com que Vossa -Mages-

llO-i 
"V»»íl""*"*«-"**"v'*'"*" I

-cjrphv-ar o summo gosto, contoniameruo, e ale-
arria de qne ícamos cheios; ,e.no mesmo da do.
L con-vpert-ln a Nobreza .'.esta Villa , ,e mat* Po-

vo no Pac» do-Conselho em -áli.as voáetf se de.-

ram a V.' M. os vivas como áo Primeiro Impe

ia mesmo de sua precii-,** vida.
O AltUsirno prospera as sabias , heróicas ,

e tieinFasejas' deliberações de V. M L, a (ira
de que o Brasil possa oecupar entre as demais
>"aç<-»s o logar, que lhe compele pelas inimer!-

« V M 08 vivas como ao mineiro impe- m*vw y "-&-• » -i  ¦ - . »,,.„'„•;„• i-i,"..,». v. M^iho, „„h.e, v".!»»™r.'„i"L,":,i,"c":,rr;,/,«';':;í"S,':i«»' ',l4,' '" ' " .

rí via Aeta , qu« n mil usa remettemqs» _ ,
' 

Foi '-ai''**" 1 Soberano Senhor , a a>«lgna deste
,povó" que se i,*° ,viam «m -**'*s sertiblaniss , ,se-
nío siena.» <io maior conlemacnemo , -e regasijo ;
o que motivou que no. dia ssauir»te -o Reverendo
-Parodio fizesse cantar uma Missa Solemne a»
.Divino Espirito S-,mo .cm acção ás gía.ças , e

reza', c pelas relações Políticas, que vru ler pe-
Ja Cathegoria de Império , a. que se acha eleva-
do pela ditosa AcclamaçSo de V. M. I. O rne-s-
t»o Scaljor-, Omnipotente Guarde a Sagrada fe,-
soa de V. U. I. por dilatados annos para com-
•lleta felicidade d'cs,e r.ov* Império. Jacarak.
7. Câmara de" lí5 dc Qutúbro de 1822. — t ^

^Jtt*dãtt*^Sãdí, *.v fTJ- -Jj-j,• £S.lt»íTÃngS
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EraFiçiscn,,'-Liús Aa iSi_|Hv-pSi'3 : .J^uírn Scísrcs dç
Siqueira. ¦

(Scgu,ia-se a «elo assignad* pr grande nu-.
m.erc'dc Passas:)

NOTI Cl AS E3TKAN GE í RAS.

I Ií O L A T E Ií li ".

O Congresso .dos Soberanos Aluados *tn Ve-
t,ona', tem attrahído a attenção dos Políticos dé
tidas- as Nações. À' Vista da*. diversas combina-
çôeis, e do que apparece escripto rclativtinent»"
aos objectos , que ali ie vam discutir, julgamos
do nossodever appresentar ao Publico imparcial
õ artigo seguinte , extrahido do Jorr,al .tngUx
Ministerial o New Times áe lá de Outubro, Es-
te artigo que -se tuppõe ser escripto por Mr.
C<*»?i«£, actual Ministro dos Negócios Estran-
geirot «m Londres , merece já por este lado tp-
da a considerarão. .Cumpre, .que os nossos Lei-
tares conheçam , e apreciem a Politica do illu-
minado e experiente.--:Gabinete Britânico , no
meio das convulsões, em que agonisa a velha
Europa. Nós tomaremos a liberdade de emittir
tambem a nossa opinião ern alguns dos segui i*
tes N.o», pois que a. materi-i he dema-siadamen.
te connexa com a situação' do ncwjo Pai? para
a. passarmos sem exame.

.««O grande objecto, a que se tem djrigU>
todos os Congressos reunidos nestes ultimos an*
nos, tem sido,a tranquillidade geral da Europa,
ç o modo de promover os principio! verdaleira-
aien.te liberacs e Christãos ; e o. respectivos Ga-
Ixjnetes só tem variado n<> methodo mais Cap;.*
de assegurar e obter aquelles grandes fins. He
um espectaculo bem grato aos amigos da huma-
nidadc a visão philantroplea dos antigos tt-m jos
«juasi literalmente verificada, e as Grandes Po-
tencias da Europa deliberando em commum pa*
ia a conservação dc huma paz perpetua.

Mas emquanto as Grandes Potências sa ac-
r.upam com tal objecto, apparece em scena uma
activa opposição ús fitas vistas benevolas , pelos
psrtiuista» de um syatt-ma bem diferente. Esta
opposição tem-se manifestado por vjrios modoi ,-
peí.) veneno diário, e semanal de nina iinprensa
revolucionaria; nos discursos ipcendUrioi dc cer.
tos oradores públicos ; nas lições ds certos pro-
fessores; nas sociedades secretas; na« conspira-

çóes , e era insurreições abertas, geralmente com-
primidas , mas que por desgraça tem eottssgui-
do o estabelecimento-dc^u.m_3__ Republica demo.
critica com um Prisioneiro Kcal à stía tfçnte.

O grande erro .dos Aluados, no principio,
foi a excessiva indulgência , que mostraram para
com a doutrina e homens revolucionários. Uni
lü'1.4 os Aluados confiaram em França a auiho-
rilade civil ç militar das mãçs de Talftjrand <•'
JHery , homens totalmente destituídos , como mos-
tu a sua bi-titia , de princípios de religião, do
.moralidade, e rieet-ncia. A r-.-bc-lli»o dus Cettf dias
foi conseqüência natural desta Política. Era 1815
a-o-iimeneranl o «usino erro . (jusr 'u elevaram
Fouchi ao poder , esse regieila', é monstro da
maldade; mas fclitmeme não rcssu-CrUi! a-fse-

ção militar da revolução. F:«chi foi ceda c!«r.
lubaJo , mas ps. r*cl!iádos çxundcra-n a «aa po-

derosá' protacçgç,. só mcj.lifícado .rnsluçhr.istno da"
Mr. Ds Caies, Os acontecimentos mostraram 'à'">s
Aluados, que èiles ainda est-. vam ' eitg.nad.rs : d
elevação á Legislatura Fnincc%a de homens taes
como Leifuvete, Grrgóife, e Chiitiüeilin , vete-
ranos da revolução ;' a 'propagado ¦ «Ií escrioioí
iinpirs e 'a.ufchicíos 

por Ioda a liitrcpà , os ex-
eis sos assustadores dos reformadores ttlglezet , á
revolução dé Nápoles', e <» á-*asVniío riu Di.qué
«le Berr-f , abriram-lhesem rim cs olhos. Mrà
De Cazes caio do poder , d Os rebeldes Nafirlr-
tunas e Purnpnter.es fdram subjugados peta Forç-i.

Mr. Pasquicr , Simenn , :&c. , qüe podem aer
chamados a cauda di De Caies , tentaram poT ai-
guns metes fazer progredir o dissolvi Io systema
da politica revolucionarii ; porém a reacção ti-.
nha chegado , e elles vfram-sé obrigados a ce-
der a uma Administração formada sdbfc os prinü
cipios sólidos da Monarquia C .nsiifuíional. Tu-
do por tanto ficou quieto e seguro da parié di
França, |

Apesar deita tranquiliivlade , tlm envo vol-
cffo rebentou na Htsparfha. Um mu r.n ínilitar
lançou dè factò por ierra a Monarquia, e es-
tabeleceo a Democracia , donde tse tem oig.na-
do" o'estado de anarquia ejÇHcrri civil, em que
se acha. Seiii duvida a situação da Hejçufihtt
tem. hí alguns nitüfes , fixado a'áttéhção dot
kuberanos ; e ha Políticos que lhes aconselharam'
a resolver a difncirilade pondo logo em movi-
mento um exercito para Madrid, como fizerani
a respeito de Nápoles. Elles o ptdim f/iZer , ç
segundo as circunstancias presentes da Hespanha f
tlles tem pleno dirtil* de o fazer segundo as Leis

'Uns Nações. A 'HespMha acha-se em gUerrá ei-
yil ; encontra te dividida' em dous Estados . for-
malmeiMe inimigos um' do outro ; é •' loco que
se atça á guerra civil em um Estado (dü lVat~
ttl\ as Potências Estrangeiras podem soecorrer
aquelle partido , que lhes' parecer ter a justiça
ría sua parte. ,, — Lati) «/ NaiUns , Btisk a ,
chap. 4, scc. 56. .

Porém se as Grandes' Potências dt Europa,
oü aloiiin* dellas , devem obrar em conformida.
de de?te direito, heisto uma profunda e seria

questão de Politica , que só pôde ser estabele-
lecida satisfactoriametilè por uma cândida expo.
sição dot princípios , que evtam re.pecttvamea-
te dispOífas a aiistentar. O Governo Inglct. , o
menos variável dè todos nos Seos princípios' de
.'..litica externa , terri' declarado em duat ocea-
Íi6es memofaveis , na Declaração (tegi* dc 'içf

dc Outubro de 1793, é no Despacho Circular de
Lord Lsiiríondtrry de I9 de Julho de I821. A

primeira rcferii-Se a' .uri c?so',' em que a Jngla-
terra pensava ter 11 «litetto dc intervir ; quant-7
& Circular referia-se a outro «ÍJSO , erri que *
Inglaterra pensava peb contrario náb ser com-

petente t sua ingerência.
Na Declaração de Í7<)r descfevia-se Com'

grande veracidade' o .VStema dos Revolucionário»
Fruncrtct cfnqu-Mé tempo : ''' systema destruidof
de t..,l,V a ontem publica , rrisni'ul(> por meio d-

pr0.crip5.0nes, dcgreáns, e conrvCbs sem nume-
V«; por meia de cartricerias , que n;*6 podem
ser recorda fs sem horror, e em fim pelo tkt-
cr.in lo' assaSfinio de Urft justo e ' benéfico Sobe-
rj;l0 M _.,vsiítna em que a» outras Potências da'
Europa '« (ieriaim ehcontrat açioí de eggressBt

li
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sem pretexto , aberta violação de todos os Tra-
tados &c. &c. ,, — " Este estado dc cousas (con-
.«inua a Declararão) não pôde existir em Fran-
fa sem involvcr todas as Potências circumvisinhas
em um perigo cimmum , sem dar-lhe?, o direito'
de, obatarem ao .pMgressO de. um mal, qne só
existe pela suecessivajiolaçáo de todas-as leis
e propriedade» , e que attaca os princípios fun-'
dumemaes , pelos quaes o Gênero Humano 

'es.iâ

unido nos laços da Sociedade Civil. „
Ver-se-ha que Londonderry está conforme

com os mesmos principiou. 
y-Nenhünt Governo ,

diz elle, pôde estar mais preparado , do que
está'o Britânico , para intèi-vir .arpie-a sai prs-
fria t iw.mediaia segurança , eu interesses essen-
tia es , st acham seriamente àrheçrçáttaU pelas in?'J-
nas transações de outro Estado. Mas como elfe
considera que p. assumir tal direito sô pôde ser
justificado pila necessidade , è neste sentdo de-
ve ser limitado ¦; e regrado , náo pôde admiltir
que este direito receba uma applicação geral t
iniisúncta pára todos os movimenios revoluciona-
rios , sem relação á:' sua força iintriediata sobre
algum Estado nu Estados particulares , ou que
se faça delle csteiisiraracnte a base" ile alguma ai-
liança. „

Logo , um perigo ijiie nos ameace , não sen-
do pequeno e trevial , poréni serio c contrario
S nossa immediata segurança è essenciaes interes-
ie , he só quem pôde justificar uma tspmtmea'
intervenção da nossa- parte em os negócios dst
Hespanha; e as regras, tjüe estabelecem. 8 para a
nassa própria condueta ; são naturalmente as que
julgo conveniente que o» nossos Aluados appli-
quem ás suas respectivas circunstancias.

Onde a intervenção nio he espontânea, mas
solicitada por úma das duas partes oppost.s ,
então, «agundo o principio'estabelecido por IVat-
ttl , a justiça ¦ dó caso be só quem deve deter-
minar a condueta das parte». Resta ver se os
Realistas lítspanhaes solicitaram o apoio de um
exercito estrangeiro. Pôde muito bem ser qíie

nao , pois os fíispánhoeS em girai desconfiam e
repugfiam os estrangeiros. Os Republicanos, pelo
que se mostra dos seos jernaes, receberiam de bom
orado a assistência deste Paiz , e ilhtdcm or,
seos ignorantes partidistaS. com a esperança de
que se lhes dará essa assistência : mas he ne.
cessario observar que o sangue Inglcz jamais se-
ráydertamado para manter uma Democracia tão

-miserável e execranda , como » que se acha es-
tabeltcida em Madrid. Por outro lado tambem
jiio estamos bem ao facto se a Regência de Seo
d'Urgtl, estabelecida nas fronteiras , pode com
justiça pertender a nossa assistência (se acaso es-
tam dispostos a reclamal-a.) Se o sangue Brira-
nico se não derramar por uma Democracia , tam-
béifl niõ se derramará a lavor do Despotismo.
A Grã Bretanha jamais promoverá o estabeleci-
mente» da inquisição, nem o Povo de Inglaterra
contribuirá para coílocar o poder absoluto nas
mios de um Príncipe tio infiel , como Fernan-
do. Todavia estejam dispostos os Realistas Hes.
panhoes a pôr a su* Monarquia em fnndaroen-
to firmes , e ao mesmo tempo verdadeiramente
liberaes , e estáveis , sem com tudo serem com-
pativeis còm a liberdade; adoptem finalmente os
principaes elementos da nossa Constituição tnix-
ta e distribtitlva, enião talvez que o maior bê*
neficio , qne se podesse conferir á Hespanha , fot-
se fazel-a con«e£iíir este grande bem por nossos
próprios esforços. Por outro lado as Nações E»-
uangeiras hiW darScri adjuctoíio aos promotores
da anarquia. Os Aluados obraram com sabedoria
justiça e humanidade , obstando a esses recursos
por meio dos quaes tão somente he que os Re-
vòluncionarios tem podido, ha tempos a esta par-
te", progredir nos seos projectos e hostilidades.
Basta que o Congresso de Verona declare »itn-
plesmcnte que as outras Potências não reconhe-
cerám qualquer empréstimo que se abrir a fo-
vor da facção Republicana de Madrid , e com
isto acabará a tyfannia daquella facção.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADA S.

Dia 10 do corrente. — Bahia ; Io dias ; B.
de guerra Ing. Beavei , Com. Burcht : fefere o
Com. que no dia 29 dc Dezembro ultiíno a Di-
visão Portugueza jurou a CunstituiçSo de Por-
tugal, e qne no mesmo dia houve um attaque
feito pelas Tropas Brasileiras, que nítf loi de-
cisivo, que as forças navais na Bahia sam., 1
Nao, 1 Fragata , % Corvetas, e S Navios que

servem de hospital— Monte Video ; I3 dias ; E.
Amer. Swaif, M. Isaac Sttrer, equipagem i2,
carga couros e sabão ao Sobrecarga : diz o Mes-
tre que em 28 do mez passado vio fondeada em
M/ãdonado a Esquadra do Brasil.

S A H I D A S.

Dia 10 do corrente. — Nenhuma Sahida.

A V I S O.
Achando-se estabelecido o Diário do Goveríio desde o principi» do oorrente mez ele Ja-

neiro, debaixo elo Prospecío, qoe foi auminciado ao Publico , todas as pessoas, que para elle qui-aserem subscrever o pederám fazer na loja de Manoel Joaquim da Sika Parto , «pie fora da extin-
cia Gazeta , e he hoje do mencionado Diário do Governo, As pessoas de fora se poderára diri-
gir ao mesmo Por/o direcfamenté, enviando.Ibe p3ra isso as cartas deporte pago, e as ordens pa-
ra o valor da Subscripsão peio tempo, qui quizerem , na certeía , de qne lhe serám enviados os
Diários pelo correi» prompta , * indefeclivelmente. Para maior facilidade , c commodo doa com-
pradores d* Corta tãwbem se vende o dito Diário na rua da Cadea cm c»7.a de J>8» Baptis-
ja, c 00 largo da Lapa do Desterro na loja N." 104.

R I O JANEIRO I M V R E N S A NACIONAL,
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DECRIT O.

Í5 ENDO a Minh. mais desvelada' Solicitude
promo.-er quanto pos.a a Independência do Im-
perio do Brasil, e Julgando Lú , com justiça ,
que o Exercito si tem feito digno de Minh»
Imperial Consideração, pela,ttctiíi.Me respeitável ,
que tem tomado para manter e guardar s mes-
ma Independência ; Hey por bem , Querenlo
qui nâô acabem as recompensas a füo bíkisos
Militares, ainda quando valorosamente morram rftt
Campo da boiara, que as Viuvas , ou Orflos dos
Oífieiaes a Officiaes Inferiores, que na presefttd
luta rie Independência do Biasil morrerem em'acções, 

ou cm resultado de feridas nellus at-
quirida», gosem do me»..soldo dts Patentes de
seo» repectivos maridos ou Paes, e as dos Ca-
«leis e Selados , do soldo pnr inleiro. O Conse-
Hio Supremo Militar o tenha assim entendi lo e
faça executar coro os despachos necessário». Pa.»
ço 4 de J aneir.» de 1823, e segundo ria índepen.
alcncid e do Império. — Com a Rubrica Je Sua
MagestaJe Irepsrial. — ./*«/» Vieira de Carvalho.

Artigos d'Or ficio,

Repartiçãe des Negócios Estrangeiros.

Couvindo ao serviço do Império qne na Se-
cretaria de Estado tios Negocio» Estrangeiros ha-
ja regular .e.anticjpadu conhecimento das Erfibar-
cações;, que estiverem próximas a sahir p»ra Por-
*os Estrangeiros, a tim d*r se expedirem por ei-
Ias Desp-íchot e OSicios <le correspondência Mi-
nisteriál : Manda S. JA. O_Lnp_erad<.r pela re-
tcrtt-I^ 'Secretaria de Estado recommcndar ao De-
ssmbíigador do Paço Jiiiis da Alfândega d»su
Cidade, qne antes <lc dar despachos ei* sabi.li
;i-s Embarcações , que ss destinarem-' para Portos
Estrangeiros, principalmente para Guerneicy, Loa-
dre.í , finare de Grace , Philadelphia, c Buenos
Ayres, haja rie coitimuoicjr regularmente peladita R»partiçío o nome dessas Embarcações , e
rios seos Mcsircs , c o rius Portos para o.ide se
dirigem, P,,-(, ,|» de Novembro de 1822. — J».ie Bonifácio ,U dndrada e Silo*.

Repartição dos

Manda S. M, I.
dos N.-;,,.,cios ,1.4 Fm.

Ntgncios da Fazeiíá.

, pel-a Secretari. de Estado
e.niA , participar a_. .Vlinti-

trú' e SècretíriO de Estado d«W Négwos do'In-
perio, qiife em resolução de vinte e oito rie Se-
lembro nliimo, tomada eni Consulta do Conselho
da Fazenda, ie ti ordenados e soldos coticedid n
ás Mais, Mulheres, Filhas, e Irmíes di.s Mi-
lit.res »c deviam considerar como pifii-õe8"'«itiilV
quando expressamente gfe náo declare nos Diplo.
rrtaí , pêlos «p.aeS lbe rim concedidos : 'Honra
por bem; que os drd;ní4. í% <¦ solrios depois d '
registados na Secreraria das" Mercês Cons»rveml
sempre a sUa naturev, e t)t.e se c«»ntinu# 6 se»
pâgaoíento pelas mesnrisí folhas e Theso.iraria»,
excepto se o Diploma que concede . GraÇa lh«
dá diversa' firma , e natureza como a dá ten-
ça , qne he mandada assentar em algum dós Al-
moxarifados', ou na Obra Pi. dependente dê ca-'
bimínto ,- ou possibilidades de rendas delle : Pen-
são simples, quando be rie pirção c?ri3 com a»,
sentainentò designado, e sem dependência de cs-
bimínto , e reserva ale possibilidade : ordinária'
quiando a porçSo he coücedidá a titulo de esm. •
Ia; de cuja mercê «d não dã Padrão: finilmenV
te os meios soldos' concedidos, i' Mtes, Viuvai,
Filhas,- ou Irtliãa de Militares sejam consile-
raitos como substituição de Monte Pio,, e'--«<or'
isso por practica constante saiu pagas pela Jhe-
muraria CiÉral dás Tropas , sén.fo qualificados co»
mo reoni.ieração de serviços. Paço 31' de Ou-'
tubro rie itia. — Mnrtim Frartcisct Ribeiro de
And rada.

MINAS GERAES

Artigos d'Offic+0*

II].mo t F.x.mo Senhor. — A Câmara deiti
Villa Ca|»i,al da Província" de Süitai Geraes ura
a honra de participar a V. Ex. qne recebendo .»,>
dia 9 do corrente a Lista do Disrrictn Eleitor!
ds Píracatú , no mesmo dia |»iu<ou E.fiiaes' pa-
ra a 12 se proceder a apuração das Lrstas ilo,«"
d.fForeiiiei Districtos para a imineaçio dos De-
pulado, & Aisembléa Geral C.uivtituiiitê , e Le-
gislaiiva- p;ra o Império rio Brueit 111 confor.ini-
«iarie ehi .instruceões rie 19 rie junho, e De-
cwto »le S de A-^.sío dc preíedie ann.i,

-Nu nprar.ado riu leve- prenci;»io a .apuração
q».is-««ccnpan lo tol» dia, e pane d* noiate , »•'
Ias. a :i» seguinte lí5 ; e r"'«iia re;;i!{iiu a nomea--
çàu con -viaie i» aarío 'le e l-ijãó qúi j-intu y,»i
por e<*j»u Néistj a ayuraçâ > ..- ..oi i6iu n._- «,©

•Í-L
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18 Pessoas qne reuniram a rriaicriS de votes pa-
ra se considerarem na classe dos vinte Dkputados
contingentes desta Provincia, como os qne lhe*
foram immediatametite seguindo até aquelle que
reunio cem votos , para que desta segunda cias-
se sahissem os que devem'suprir qualquer va-
caneia na razão .da maioria dos votos ; segundo
o tócreto de 3 de Agosto.

IfHoje mesmo foram renieííiilas aos Eleitos
Copias do auto para lhes servirem de Diplomas $
e como não estão ao alcanse desta Câmara os
meios para com a maior brevidade serem entre-

gties slgiins dos Eleitos dos seos Diplomas, os
apprejenta a V. Ex. pata determinar o que por
bem parecer ; taes sam o Ccnselbeyo João Se-
veriano Maciel , o Conselheiro Lucas Antônio
Monteiro de Barreis , e o Dezembargador, João
Evangelista- dt Faria Lobato. Igualmente sendo
nototio o falecimento do Conselheiro José de OU*
ycira Pinto Botelho Mosqueira , e que tendo si-
do Eleito pela Provincia rio Rio de Janeiro o
Doutor 'Jacinto Fartado <k Mendonça devia pre*
ferir essa Eleição pelo motivo da residência , se
dirigiram competentes paitícípaçÕcs ao Vigário
4nti.nia da Rocha Franco , e ao Doutor Condi-
io Jçsé de Araújo Vianna como aquelles que se
seguiam em maioria rie votos. Cumpre a esta
Çamara levar ao conhecimento rie V-, Ex. , que
toda a grande demora qne nesía apuração ocepr-
reo feri motivada pela falta da Lista do Districto
de Pirncalú , que concordando com o Julgado
do Salgado, qus fazia parte do seo Districto ;
de tal sorle protcüaram a Eleição e iemessa das
competentes Listas , que só nu referido dia 9
veio a nosso puder.

Deos Guarde a V. Ex. Villa Rica em Ca-
mara de 18 de Dezembro rlc 1822.

III.Vo e Ex.-io Senhor José Bonifácio de An*,
drade e Silva. —¦ Antônio Augusto Monteiro de
Barro» ; Bernardo Antônio Monteiro ; Antonk.
Ribeiro Fernandes Fortes; Antônio de Magalhães
Gomes ; Manoel José Barbosa.

N. B. Do auto de eleição dos Senhorei De-
pátrios de Minas Geraes que accompanbou este
Ofncio consta serem os mesmos que ji se pu-
blicararn no Diário N.° 1, e com o mesmo nn-
mero de votos ; á excepção do Senhor Conse-
lheiro Jtão Severjatto da Cosia Mvciel'., que no
asto tem 338 votos, e. no dito Diário se lhe
pezc.-am 38ÍJ.

Ia'no dia seguinte da Acclatnsção treze do cor.
icnte , ainda observou cem admiração e pasmo,
o erithusbsmo destes briosos habitante» , qne se
esmeraram em fazer tão brilhante um acto, que
será sen tire lembrado na memória dos habitantes
desta Villa.

Queira V. Ex. dignar-se pôr eita minha
Carla na Presença dc S. M. J. , pare que fique
ho conhecimento ria fidelidade e amor «jue tom
estes honrados habitante» á Augusra Pessoa de
S, M. I., eque esiam promptes com todos os
seos baveres , e mesmo cem a própria viria (se
necessário for) para defender a Causa cummum
do B>asil.]

Deos Guarde a V. Ex. como se ha mister
por muitos- annos. Villa da Laguna 15 de Oti-
tubro dc 1828.

III.'.." e Eu."10 Senhor José'Bonifácio de An-
drada , Ministro c Secretario «.'Estado. — José
Joaquim de Magalhães Fontoura.

S PAULO.

^3SNTA-CATftARiNA.-

Artigo fi'Officio.

Villa da Laguna.
III.™ e Ex.".o Senhor. — Não omitto tem-

po algum cm participar a V. E. a AccIamaçSo
elo nosíu Augusto Príncipe Regente e Defensor
Perpetuo deste Reino elo Brasil a Imperador
Constitucional du mesmo Reino ; que se ceie-
broii no dia doze deste corrente mez , na for-
ma elas ordens, que recebi do Governo desta Pro-
vincia , cujo acto foi celebrado com toda a pom-
pa 

' e solemnidade, e com geral spplan.o, por
todas as pessoas desta Villa como melhor pôde
informar a V. Ex. o Coronel. Manoel Carneiro
da Ponteara , que apezar de chegar a esta Vil*

Artigo d'-Officio.

Filia de Jundiaby.
Senhor. — Sendo certo que os corações des-

ta porção rio Povo Paulistano , Se acham pos-
suidos do prazer o mais intenso , cobertos rie
honra ,, e gloria de haverem Acclamado a Vos-
sa Magestade Primeiro Imperador deste grande,
e fecundo Império no dia 12 do corrente mez,
dia Natalicio de V, M. 1. ; tlia immortal , e sem-
pre memorável , ousa esta Camaia como orgát»
de seos habitantes alçar a su» debii voz , aben-
coando o Ceo de haver raiado a Liberdade , e
independência deste vasto Império, porque Exer-
cendo V. M. toda a plenitude do Puder Exe-
culivo , coriserV;.rá seos Povos cm paz , e *Tan-
quilliilaile. Ex celso Senhor, esmagaram-se os fer-
ros , que de longe nos preparavam , e com que
nos pertendia .Egrilhoar a prepotência Ewopea ;
os Paulistas deram o principio para a salvação
do Brasil, e sam os mesmos que com o Auli-
lio rie V. M. I. ccmplettam a redempçáo. Os
Paulistas querem reassumir seo esplendi,r , e glo-
ria aniijja, e jamais deixaremos por gratidüo sem
mediei , defender , e manter o Sepuo de V.
M. I.

Dignc-se V. M. í. acceitar as felicitações
c ferveroses protestos cie nossa inabalável firieli-
dade, e extremos» gr-)tii!áo.

—.. Deos_Gj^arde á Augusta Pessoa de V. M.
I. por muitos anneis cõiiiõ nos he-mister, .fun-
diafiy en. Câmara tle 15 de Outubro rie i8__.

De V. M. I. ns mais Humildes Subditos. —
José Mnnec! Tavares ria Cunha , José Bueno
rie Oliveira , Maneie! Francisco de Oliveira ,
Francisco Martins do Monta , Manoel Nobrcga
de Almeida.

RIO DE JANEIRO.

Correspondência,
Extrato di uma Caita que nos foi remttlida.

Senhor... Londres \G de Outubro de 1822.
«'or via de Guernesey , e graças ao •¦cuidado

de... recebi Sabbado , J2 do corrente, o De-
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DECKET O.

jf En«io Eu por oceasiao da revolta da-Divião
Portugueza nesta Corte, em Janeiro'«te annó pro-'xirno pasmado" , Requerido soecorro de Tropas á
leal Provincia ele S. Paulo; e havendo então des-
cido voluntariamente muitos dos principaes Cidadãos
da mesma, que deixando suas casas e famílias se
reuniram com a maior promptidáo e patriotismo em
um Corp., de Cavallaria, com o nobre fim deguàr-'

derem a Minha Augusta Pes.sou, í.to
ada por aquella desenfreada
lendo Eu ouírosim aos a: deu-

os desejos , que desde ehtao até hoje Me
railo esses, honrados Piiv'istas de quereremem tao honroso Serviço, pedindo-Me, q ie
e o inesmD Corpo emito augmeníado cm
eis Ckladáos dc='.a' e outras Provincias do

qae se li.e tem reunido com i.-;;:fri enthu-
eria fçranele Mercê se lhes des-e
ernvtiente e regular, ee mo 7.»

i-ioa do Exercito : liei por be-m \ or
tivos, e para memorisar o amor e

fidelidade á Minha Saçrada Pessoa de tão brio: a
ibdiíos, o outro sim para lhes

dar mais unia. demonstração do apreço que Me. ine-
ricèni os Serviços dos Cidadãos , que já se tem
reunido em torno ele Mim, e dos que se houverem
<7 reunir para o futuro, orgaiiisar do toclos elles-vm Corpo reg-ular dc Cavallaria , róm a denomi-
ivção des Guarda de Honra da Minha Imperial
7e'ssoa. s Admittindo deste modo no Império cio
Brasil urna neva Tropa , Cuja utilidade tem sido

já assiis reconhecida nas principaes Monarchias da
Europa, onde semelhantes Corpos tem sido crea-
dos, protegidos, e honracos por seos Augustos In>
pcraníes : E para pôr em HTeitó- n sua orgnnisa-
çao regular , Ordeno que; este Corpo fique estabe-
tecido, regulado, e composto ela maneira seguinte.

I. ^ A Iiv.Tierial Guarda cie Honra será por era
comporia do trez' Esquadrões, um desta Província
do .Rio de Janeiro, oir.ro ela de S. Paulo, outro
ela ele Mineis Gemes : podendo para o futuro
n.entar-se quatro Erquadróes , e todos
de duas C<>niriaii!ii»s cada um.

. II. O Estado Maior do Corpo se comporá do
Primeiro Cominandantc , de um segundo Comman-
daijíie, um Sargeriio Mór, Quartel Mestre, Secre-
tanò , Capellão , Cirurgião Mór , e um Trombeta
Mor.

IIT. O Estado Maior dc rada «m elos Esqui,-
drões se comporá dc um C

a»«-
ermarám

niüni.jr.uanlc

Ajudante do dito. Terá cada Companhia um Capí-
iiio , umTenente , Alferes , Sargento, Furriel, Por-
ta Estandarte, oiío Cabos de Esquadra, hum Trom-
beta , e sessfenta Soldados.

IV. O Esquadrão de S. Paulo fará a sua reu-
niiío na Viiia cie Taubatè, por ser ponto central
d'aqúella Commarca, ou mais próxima a esta Capi-
tal;, e o de Minas Geraes fará pelas mesmas razões
o seo ponio ele reunião ern a Villa de S. João de
El-Rei; quando os respectivos Commandante» assim
o exigirei: tendo em vista a Commodidadc dos Sol-
dades, quatro vezes no anno, para se exercita-
rem. em cujos exercios se demoraram quatro dias
por cada ver:.

V. O Corpo se ajuntará todas as vezes {jue
for preciso ao Serviço do Estado, ou quando Jüi
Houver por hera assim o Determinar, além da Re-
vi?'a Geral, e da comparencia indispensável de to-
rio o. Cetrpo iiesta Coite no Glorioso Anniversario
«.'a Minha Acclamacão , e independência do Impe-
rio. Aquelles que deixarem dc comparecer sem jus-
to motivo.serám expulsos, e nunca mais serám ád-
mittidos.

VI.' . O Esquadrão do Rio dc Janeiro, a qual-
quer indicio de se achar ameaçada a tranquillidade:
Publica , concorrerá ao Paço em que Eu residir
para receber as Minhas Imperiaes Ordens.

VII. O Estado Maior do Corpo deve ter o
seo Quartel na Corte. Tudo o que pertence a ca-
da um dos Esquadrões deve estar aqüartelado na
sua respectiva Provincia. Ao Commandante do Cor-
po pertence marcar os. destrictos das Companhia»;
e o Commandante Ajudante de cada ' uni elos Es-
quadrões residirá no centro das duas Companhias
quanto foi- possivel.

YiII. Todos aquelles Officíaes, que entrarem
para a Guarda de Ironia ficam desligados dos Cor-
po»-. a que pertenciam , e sem direito a accesso
nos mesmos Corpos ; ruas depois de servirem qua-
tro annos na Guarda ele honra pocíerám requerer
a sua reionna no Posto iinmedinto á aquelles de
que sahiram dos seos Corpos , continuando a, ser-
virem na Guarda: e tendo direito n accesso nella.

IX. O uniforme da Guarda de Honra conti"
miurá da mestra, maneira, que Eu Houve por bem
Determinar; mas Attepdendo que neste" Corpo so
acham Olliciaes de Milícias e Ordciiánçes con, Pra-
ças de Soldados, e convindo que gosein por isso
de alguma distineção : Hei por bem que todos os
Soldados paisanos deste Corpo tenham a Gradua-
ção elo Alferes, & os que nelle entraram com Pa-
tentes de Tenente para cima terum os distinetivos
seijuinle-.. Oi Soldados T-tioiiícs turám no canhão

i<f
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ttwt galiío do quarto de polegada.; os Capi.i.es 'ti'%,'
tkv pates;ada, os eargreirtoi* Mores um de polegaçta
v meia , os TenerPes Coronéis tlois-rgalõcs ilq p<^Sé-.
gada; e os Coronéis trez g.lóes de pqiegad*, v

X. ¦•()-Conmwtiidunte da Guarda • dfc HóttPa, s.
rú ura Official'General , e estará k|i*iiietljatrai«siftfté
sujeito á Minha Imperial Pessoa. -Qs -(3i|>miHáf|^Bift*
tes dos Esquadrões teráni a-Giaduiiçto dfe/C!i)?í*jtó,

XI. Para -esta Guarda se escirllieitán» o» Im»*
snens mais."capazê., a fim <te ser respeitada, «t; ttjls
nar-se digna das honrosas 'funcções, a que he de*
tinada, Ein coitcurrericia serám sempre preferidos
os natu.ae. do'império mais abastados e jptttriotas 3
e só o merecimento dará direito a accesso.

XII. Ao Primeiro Con.111anda11_1.te pertence
ter ura T rolnbcta moi q.e instrua os TrcMnliefns
parcsBíB ; c «1 cargo de cada um dos Capitães fica.
íáffi ds Trombetas de suas Companhias, que deve-
rám aprender cs Toques da Ordenança com o Trom-
teia "môrj se o Capitão não tiver outro recurso
mais. próximo. ......

XIII. '0_ Estandartes, e armametíto serám da-
dos peia Fazenda Nacional.

XTV. O CoiTimàndanle deste Corpo não terá
faculdade de çtcçeitar os que se app.csentàrém vo-
Jur.íarios, ainda que' .enllam os reque.itos necessa-
rios sem M'os preipòr primeiramente, e para isso re-
«eb.r Portaria da Secretaria de Estado dos Negtr-
cios da Guerra, a qual será apprcsentada ao Corpo
donde saie o pei tendente, para ser registada e cum-
prida ; no caso de elle ser Ollieial em algum 0,1-
tro Corpo.

XV. Os Capitães da.Imperial Guarda de Hon-
?a usaiám de duas Drngohás de Caxos; os Teneti-
tps de uma Dragona de Caxos á direita, e os Al-
feres cia mesma Dragona á esquerda. Os Coronéis
usairit» na sua Dragona direita dç uma Çorcia Im-¦periai 

por cima das letras I. G. H. bordadas de

frota; 
e o Commandante de duas , uma era cada

Iragona com as mesmas letras.
XVI. Os Oiliciaes, e os Soldados da 'Guarda

de Hcffla níí. 4«rátn Patentes, mas Decretos deí"Jo-
meaçiio.

Xyií. 
'Goraram, 

de tedas «s honras, privilégios,
isençí_!, e franqueza, concedidas aos *Ôfficiaes da
1/ Linha, além dos que Eü Houver por bem Con-
ccder-Uics,

XVllí. Todos os Officiaes da Guarda de Hon-
ra pederám entrar na Palia do Doeel.

XIX. "A Gjiafda de Honra terá jrrecedencia so-
bre todos 03. Corpos do Exercito, quando entrar
•con elles em Grande, Paradas, e tomara a direita
tia Linha, ficando porém entendido que nunca irá
aenno quando Eu Cpmn.andár em Chefe.

XX. A Guarda ' de Honra não fará confinei].i-a
senão á Minha Imperial Pessoa, á Imperatriz Mi-
nha nrni-o amada e jvresada Esposa, e áMinha Au-
gttsta Parailia Imperial.

XI. CíViln; tiiiin dos Esquadrões da Guarda tle
Ho.ara tesa hum Estandarte da ir.esma cor, _ f',r-'¦_.,; 

pt-eseripta no Df: teto de desoito d. Setembro
proxi.i.ç passado, _oí:i tüiFerença de ser de dama--
eo de seda, orlado <_ franja .'ouro, é de ter bor-
dadas pela. parto debaixo, das Armas Impma.s es
letras I. Ci. Ií. (Imperial Guarda de Honra) e peja
parte debaixo das letras o wome da Província 'con*
a inicial a que pertencer o Esquadrão, bem como
o .Numero, da maneira seguinte; S. P. 1,"—R.
J. 2—M. Ci, . — e assim para o-/aturo com oâ
cjiie se forem renr.indí.

XXjí. Finalmente ninguém será ad*. tido a
-.rví,- n-i Guarda de íionta "em prestar juramec*

to dc fidelidade. e inteira o .di_ncia. ao seu Imp©-
tador.

Os-Meos Ministros e Secretários tle'Estado, e
tqp Authoridades , a quem competir o corifet-rimento
(teste ÍYIei> Imperial Decreto, assim o íeHÍião en-
tendido, e íaçiio executar eom os 

"Despachos 
heces-

sayíçs. Pulafio do Rio de Janeiro em o'primeiro
de Deíçnxhro de mil oitoçentos vinte doijs, primei-
ro da l_taiiw.eiideii._a' e (*° I'1. eri°- '—"Co/n a Rn-
hrica da Sp.A MAGESTADE IMPES'1 AL. , João
Vieira de C&ixallto.

Artigos d'Òfficio,

J\epi:rtiç3o dos Negócios do Império.

_.ande "Sua Magestade o Tmperad. r pHa T5êcrcta._a de Estado,
tios Nt.-_.u_io!. do Império participar ao Governo Pnr..f»ri« viu 1W
vincia d« Mho» Gtrties qu*.', para »e r.movdrm'at'ditficuMades, (jue
se potua,,. otftrccer íi reiiniani "ntstn Ccrte-tic todo. os Depntsrlos,
que íorám eleitos por aquella Província , a fim'de cumeçarfm cnm u
brevidade po»aivel (^,exercer ns suas subliiiir» funsj-ües nu As«.aibl(...
Geral Comtittiinte e Legislativa do'Impei io do jBras.í, oinvím dar •._-,

provirlcncid! segniiríes ; ).° que Vo1' tiswr falcci.o nesta Core o
Bcseinbtirgador e Conselheiro de EslaJo 'Mc "dc Üiii.ira Pinto 'íllac-

lho Miçfoeprtt', deverá soi* chamadok-para. o séo >Logar na Assi-mlilca
o Vig.rio itütanio -_ Rccha tramo; *. ° -qtie não podendo o Douí.t
Jacinto 'Furtado tte Mendontá :preehc3tcj: ns funcçõcí de Deputado por
aquclia Frovincia, visto biVér sido eleito .(*(islii)cnte Deputado por
c?ta Frovuiçia do Uto de Janeiro-1 esde twn residência, deverá entrar
em eco logar na Asseiiibjéu o Doutor -Cândido José de Arovjo , Juiz .do
'Fura ee Mariaimi; 3. ° que havendo o Chantre Francisco Pereira dc
Santa Aiwlonia declarado a 'iinpossibiHdade qrie tem, de compareter
nesta Corte, cm razão da sua rsvaiiçada idtidc c moléstias, cujos'ai-
legadíis motivos serám justificados ipprahte o (iaverno Frovisurio dn
>iêsma 1'rtnincia. r.t, perante a respectiva Cainara , deverá entretanto
supprir o seu logar na tfiesdta AsSeuiHléa o Doutor yt-iíuu.D Oonçüh::s
Gomide; 4.* filialmelile que, ig.orando-se quando se apprrsc-ni&rá o
Desembargador Jaiio Severúim Maciel cia Coita, em rasáo de ra achar
ausente, ser. logo cliacad. o s»o Siisbtituto , o qual cedcr-lht-lui o
seo' logar logo que. chegar o meii-iónadu Desembargador: F. (síhs
providencias. o Mesmo Augusto Senhor Ha por muito rccomineiidadus
nQ sobre.ito. Governo Provisório., _ iim ác que se náo dej.H.ie*d<_
maneira algiiTna 'a vinda dos Deputados-por aquella rroviiieia, para.
euirareni qnanío ar.tes no exercício de sim» funeçC.e.. Falseio do Hh
de Janeiro cru 9 de Janeiro dc 18Í.3. — Jvsê BerJf-iclo de Andrada e
Sike.

'ItcçartiçSo dos Negócios Estrangeiros,

Tendo o Cônsul tle rPrusrio , c os Vice-Consulei th Hülhmla.'Dinamarca, llfpnlwrgo, v ;o tias Cidades Hanscaticas de LvbccJt e Iim-
ir.en, nppresentado Mina nota requerendo serem ouvidos por Deputa Io*
escolhidos dVtitre os Negocimit^s de suas respectivas Nações ,\_ revi.e-s
da 'Pauta ü'A]fandega , a q^e se mandou proceder pela K .partição
da fwsnda _ requisição do ConSul licr_l da hgUilcna .- Manda S.'W. I. pela Sçcrctaua de 'Kstadtí tios Negocio» h» trance ir os reiuelter
a mcíma JN'ota ao ftllnistrrt c Secretario de Ét.í..do do. Negócios
da fazenda i u quem fora coiiIiüciúúü e.e r.egoeio , a fin de quj
exminando se aos di.ca Cor.su.es i Vie^-Coi.Miit!i perlcrcj terem a
iuteríetencia que defCj..:;, . ií. a .;I. re*nei.» ü, . teisao conveniente
Pa;o VZ ü-.' -Novembro dc ití'.'*.'.— Josc tytT.ijLtciQ u. Andrada c Síiiu

M 1 N A 'S G I. R A F, S.

Ahtígo d'Oificio.

Cidade de Maríanna.

SenW, — _) dia 12 de Outubro por tantos ti-
f.ilos caro tias Brasileiros, mereço seni duvida ser'ce!.brado de unia míineira extraordinária: eis aqui
poiqi* a Câmara da Cidade de Mariarma penrtira-
da cio muis profundo «eatamprito sobe .. Augusta
Prepença de Vossa Magestade Imperiiú r. depveciiv-
Lhe a s;aç£ de lhe. conceder a cslpbraçiíp de un.a
li'í-tivírir.de anr>;.iai na<j«elíe viiisa-oso dia tom ac-
Eisten.ia do Cabido efk-P&th.df , ,, *** á custa dp«

f -lidas da ir,-7rna Canp.a.a, suppri:ni_ido-_c a do dia.
16 de D-rizeabro, aiiíbojjua.i: pelp. Ordem Regia de
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Jo de Julho ds Í316 uma vez , quo não bastando
as rendas para arribas 3 aquella tein certamente" mai?
importante objecto',

A Câmara espera de V. M. I. uma gr aça , qué
a sua gratidão anfma' a dcprecàv,

á;V:''M I.! Guarde Deòs por muitos, e mui-
ÍÒ3 âiitíbs como' o Brasil ha mister. Marianna em
CStmatk de,'SO áo Dósanibro' de 1822. — Cândida
Josc ; de Araújo Visniía , Luiz José de Godoy Tor-
res, José Lopes da Cruz , José Caetano ílodri-
gues Horta, Ignacio José Rodrigues Duarte.

PROVÍNCIA de goiaz.

Artigo d'Offi«;io.

Senhor.-—A Junta Provisória de Goiaz, sensí-"Vel ao cumulo de prosperidade, e gloria, a quese acha elevada ô Brasil; felicitando-se a si, á suá
Provincia, e a todo o Brasil faz subir á Augus-
ta Presença de Vossa Mageatade Imperial purasexpresso.s do «eo respeito, amor, e lealdade.

Já somes Livres, e Independentes: suplantou-
se o rmichavelieo systema de introduzir no Brasil
a anarchia; já somos felizes: é a quem devemos,
Senhor, tanta ventura, se não ao Liberalismo de"V. M. I., oli! !! Ditoso Imperador, a quem doou
o Omnípotênte a graça de fazer felizes a millífles*
<le seos biihditos: teiiz V. M. 1., a quem deveriJ
© Brasil, a. liberdade, e segurança, seos habitante:-!
a vida! !! Recebei, Senhor, em prêmio os nossos
corações : nelles se firma o Vcssú Inabalável Thro-
lio. Impere sobre'corações puros: reinai sobre un»
Povo livre, <|ue Vos Adora: roubai aos passado?,c aos vindouros a verdadeira gloria , que só da
Vos lie digna : e benigno Acolhei huma porção de
vossos iilhos, a quem a crueldade da Europa, e
o hediondo systema Colonial forcejaram por con-
se.rvar nas trevas, e a influencia benigna do seo
(lima deo corações sinceros', para hoje Vos offen*
cer, jurando, gratidão , amor , firmeza , e lealdade
eieniü.

Deos Guarde a V. M. I. muitos annos , como
ha mister á Nação. Goiás 2 de Dezembro de 1822.
— Álvaro José Xavier, .Tone Rodrigues Jardim,
João Josá áo Couto Guimarães , Ignacio Soares,
de Bulhões, Raimundo Noimato Hyacinto.

S. PAULO.

Artigo ifOrricio.

Villa de Paranagoá,

Senhor. — O dia 12 de Outubro deste «corren-
te firmo , em que pelas Decretos da Providencia ,e universal desejo, d.o-s Povos , subio Vos.ni Mages-
t.ade por Acclamação ao Throno Imperial -, foi dos-
(te o coraè-o da primeira atu.-brn dos (li.is, o nutis
memorável nos aiiuaes do venturoso Brasil. Sc os'
robustos, e gesitiz ó.aneeBos , e mesmo os tremi!-
lis vefhcs , já quasi cheirando a sepultura . fíze-
iam retitiir peles aves asmilis eo-nsoüatiics vo/es
de alegria ; e vieram ao Templo testemunhar mil
gratidões ao Ceo por verem ser Ãcçlanisdrf ímpe-
rador, o seo N.umen Tutelar', o seo .Astro bem-
fazejo, e o seo generoso Pae; que transportes àc:
prazer não teria eu, e todo Cldro desta 

"Villa 
ác

„!. 5'

Parnncgaâí Lagrimam de .jubiki, tentaram .nosí-js
fiices; e em nossos corações se ateou hum íão gran-de fogo.de amor,' o respeito a V. M. L, r;ue rs
suas chamas-, voam- agora, aos Pés 'do Throno", ri; i
der a V. M, I. ás «ais hamildcs , o reverente»-, pr..-tcstnções de obediência , submissão , e inabalaveí.
lealdade. Já não teroainòs-, Senhor , arriee.çador, 9
futuros: e agora cem es olhos fitos no Ceo, i>
eames rogando as» Omnipotente Se digne OsvalLar
a.Pessoa de V. 51. I, 

"com 
bastas felicidades; é

eoiii todas as Bênçãos , qtie Des» cóncédeo a Alrç»
hão, Isaac , e a Jacob ; uão só para que a padrafundamental do Brasiliénse Império db primeiro P<.
di o , seja aquella pedra dé quem fâlla o Profeta
Daniel, qtie cfêsecò a trai grandeza, que chegou
ir encher ãtódà terra, como íatnbem o mésmó-Ira-
perio', peki regularidade das Leis ConstiíucionacS
Brasileiras , e vantajosa erganísação seja de hoje
cm diante adEíirada- de todas as'Mí>çoes, e respeí-
tado pôr todos os Soberanos da Europa, Deos p'ror*
pere, felicite, e guarde a V. M, 1. por dilatados
annos como o Brasil inteiro jiecessita , e o have-
frios mister. Villa de Paranagoá em 15 de Ontubr»
tlé 1822. -— O Vigário da Igreja e Vara Joaquim Ju-
lio da ftesiirreiçáó Leal, o Vigário Coadjutor Vi-
cente Ferreira de Oliveira, o Padre Manoel An-•ío-oio da Costa Nogueira , o Padre João Martins
de Araújo.

PORTUGAL,

Lisboa.

Não pôde deixar de mí-aess-ar* os ver-Jadeiisr-s
amigos da causa do Brasil o terem, conhe-cim-ent©
de duas cartas traiiscriptas nos Diários do G-â*or--
rio de Portugal, a 1." de 3 de Oatubfo de 18ãg ,do Ex.""' Deputado Antônio Carlos Ribeiro ák Art-,
drada, que a 2 coroou o seo heroísmo na causa.
Brasilica, fazendo saber ás Cortes , que se retirav*j.
daquelle Reino , mostrando assim a* dignidade da
sua condueta. A %"¦ he a de hum inimigo occiilto
do Brasil, em o Diário de 5 de Outubro, que mis-
furando falsidades com noticias certas, e Se c*íi»
poucos poderiam ter conhecimento por estes moti-
vos, e pelo seo estilo, e fraze demonstra muito
bem, qúe não he da relê do Povo, más da cias-
sc superior, Diz elle que está cercado de espias,
para assim dar maior valor aos seos p«?ríidos ser-
tíços. Se assim fosse elle seria descoberto, e en-
íregne a execração publica. Eis aqni a carta da-
quelle lllustre. Deputado.

Ul™ e E*s.,x"J Senhoi-, —• Não tendo en podido
assignár, e jurar a Çonstiíiiição pelos inoíivos .éx-
pressados na minha declaração, è dr-scrivolvidos rsá
discussão, qae sobre ella versou; parece eoi.scq'uen.-
cia necer.saria nso dever continuar a t ».nar parte
tias deliberações Ndo Congresso, .até Kegnudo ** pa.-
recer da Commissão a e:-*te respeito , íf\P.. es r-.dis.
approvado ; e ser-rne por conseguinte íiotüp retirar- .
n.e para onde me aproaver: maa como p Vde siic-'-
ceder que o Ministério duvide dar-me os precísaà
Passaportes, rogo a V. Ex,11 queira p«".r na pfe-
sença do Soberano Congresso, e levar tt sua con-
sisjei-ação esta necessidade de declarar, que sae he
licita, e pennittida a retirada deste Reino. Dros
Gt-.iii-.-ie a V. Es.1 Casa 9 de Ov.ti.ibro de 182*?. —
l!Lr'3 e Ex.'r/> Scalior João Hüplista Fi tgitcirns, —
Antônio Ceei-los Fcibeiro dc: Ariircic.

A oulra carta «le que 
-trata-nós le r, s,e.?;'sin'.e,

datada 
"P-nRíft 

dc Jcvcirm. " A° noüçiiis qua rier.-ain
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ãzLishea rela!!vãmente á expedição qrro devia par-
tir para' QÍs" diferentes pontos do Brasil,^ tem pro-
«Jazido aqui unia profunda impressão. Todos - ca

partidistas , principalmente os <Ju Independência,
movidos pela raiva qae .oa devora , procuram com
a maior deligehcia esf alhar noticias'Jxo.^tfiaria» , aí-
firmando qne cm Portugal se trama uma reyol»<,ao
contra 

"o 
.Congresso , assim como outras Msiuadea.

dn io-ual natureza. Con, tudo peias ultimas tolhas

que 
"chegaram 

do Monte Video sabe-se que o Ge-
neraí Licor estí. na firme resolução de nfio toro-
nhecer outra authoridade, se não a do Rei, e (ias
Cortes àc Lisboa, t-que sobre este mesmo assump-
to fizera diferentes protestos o proclamações. Lsta
noticia veio transtornar o plano que se havia ira-
esán a fira de obrigar a Divisão a sair de Monte'Video 

por Ordem do Principe,'e de embaicar pas
ra Portugal tias embarcações que já so fretaram

para esse fim. Porém a conclusão do treíamento
se acha agora suspendida . c por desculpa se aí-
lega oue o numero de Navios he mm diminuto

para o transporto de "toda a tropa. O Brigadeiro
Madeira mantém o seo posto com denodo. Permit-
ta-Deos, quo elI-3 já tenha recebido soecorro de Lis-
boa , a fim de fazer rosto á expedição qne saio
deste porto para o obrigar a retirar-se. Em fe'. 1 ou-
Io recusaram-se á mudança rie Governo , e como o
Príncipe enviou Ordem para a nomeação de novos
Governadores , o Marechal Cândido dos San/os mar-
cliou sobro a Cidade de 5. Paulo , rconr, 4 peças de
artilharia, c 2C0- homens: mas assim que miqueha
Cidade se recebe-o noticia' da sua marcha, com in-
tenro rie estabelecer novo Governo, seos habitai,-
tes ¦ pegaram -em armas , ¦ e. no. espaço, de.2. dias se
ajVaiV-i SOO homens. Este
Alarechsl a nâo ¦ pa-v-à
tima carta, tjno he

ciiio Copimandanto r,ão quiz entregar a fortaleza se*
nào ao Barão d'Eroles em pessoa. Muitas outras
cartas tambem.- roníirnian. a tomada (ie Tarragona.
Nota-se que os 

'Reaiistras 
recebem e tratam beta to-

dos 01=. lrancezcs, que se alistam debaixo das suas
baStdeirás ,quando pelo contrano os Constitucional
listas M-epiMtcanos os tratam'com a maior indigna-
cão. Ao mesmo temuo qne o Barão a!Eroles des-
traia o exercito cie"Mina., Quesada ganhava uma
importante victoria perto de Pampdqna. íiçaíiira
ile unia a duvida que, quando chegarem a, Madrid
os detalhes destes acc.onteciracntos , a maiondade do
Povo entrará em aetos taes, que influam na mudar.-

ça ài^i negócios da Piminsula. ; _
De .Seo' 

'oTUrçcl ha' as noticias seguintest o re-
sultado da acção rie 13 foi a inteira destriução rio
4." Regimen!o de linlia que ameaçavam a ala do

xer.cito da Regência. Este accontecimcnto produaio
¦acuação de"'Rtbagorsa, e a destruição do ínimw

go nesta parte do Aragão. O exercito Realista da
Biscaya entrou em Navarra. para combater cora os

suecesso obrigou- o
v:-*ç awHr*-. f-.,s^!ifldo _a ..ulti-

de SO dqrfassírio, ba qual vi
he certíssimo

rir,. qu se'elle ee adiantar

¦ II E S, P A N H A. ' • . ¦

Das .Fronteiras , 3 dc Outubro. (
Recebemos de varias partes a.noticia de ter cas-

rio em poder dos Realistas a 
"Cidade ele Figueras:,

' 
, NOTICIAS

e
a ev

uma copia.
ura só pa^so, haverá cifuseo de. s:n;;íue, poi^qvtón-
ío os 

'Paulistas csíam -resolvidos a fazer briosu;».
cisíencia. Por orh irr.cVr.-se o. rêsiilíado, A opinW,
.qne geralmente pre-alecs aqui be ,' qne a experi:-..

çãr> lia cie v:r de Portvsçal; e de errio será esse
o único meio de assegurar c Brasil, o qual pou-
co tardaria 

'em declarar a sua Independência aeso-
luta, se não'tivesse nada a recear Je Portugal. A
Cidade está cheia dc espias , e só podemos confiar
nossas opieiõss de pessoas' di nossa particular ami*
znde.

reforços enviados a Espittosa. Sam incontestáveis os

progressos dos Realistas no interior da Catalunha.
A Suprema Regência de Urgd.íem dirigido muitas

proclamações ús diHereiites Províncias do Norte da
Hespanha, contendo sentimentos da raais sincera
adbesão ao seo Augusto Monarca , apenas elle foi
considerado car.tivo , o o mais ardente dezejo de-

queb. ar-lhe as ladeas, e purgar a Hespanha dos seo*
desicae.s inimigos.

A ev.arr.içao' de Madrid he composta de 10.000,
homens', eo Povo mostra desejar alguma mudança
na Administração. Sem duvida está |formaua uma
p-rande tempestade Politica,( La Rude tfAquüaine )

N. B. No Diário N.° 10 Decreto d, -í de Ja-
neiro linh. 10 onde diz Viuvai, ou Órfãos, deve
íer-se Viuvas , ou Órfãs.

'Parle 
diária da Divisão da Policia 13 dc Janeiro.

O Major* Jo "o Rebelto, que estava de Estado
no'Quartel da Praça da Acclcmoção, deo

7 horas da manhã de hontem foi
Estado Maior o Alferes do Batalhão

â- Gramieiros Honorato Paes' Sardinha^ participar ,

que em urna venda, no Mangue-, de S. Diogo so
achava morto cou.' uma facada no peito esquerdo

.-.iaior
parte qtie pesar
ao mesmo

Sole dar?." Companhia do dito Batalhão Lean-
(sobre' o que se darám' às providencias.)

M A R I T I M A S.

E N T R A D A S.
D:a ti do'corrente. — Bultimore ¦ 80 dias; B

Àmcr.G. II. Slcrcmor: , M. Tím., Pouü, equipa,
r.» 1'í , carga farinha a 

'Berl.itecut.—.Lima. ; Jj

iuí-í- íí. Amer. Odiaria , M. Samuel Lrxot, eq-u
r-fm 10. lastro. — Monte'...Video; 1,5 dias ; h. Ing

ii e
:'-. es

m 10. lastro. —
f. John Curtill eq.

¦ao M. -oHssaireiro

gv.r.a: 10 dias-, S. Libertina, M. Manoel .Tos¦ de
%ra", equieagem 14, carga peixe, farinha e fei-

jão ao Ni. —Cubo Ftio; 3 dias; L. Galatéc, M-"João 
Gonçalves dc Barrcllos , carga milho e feijão

a Manoel Jose Moreira.
S A II J D A S.

Dia 13 do corrente. — Rio dc. Praia ; B. de

VÃrdomoÁivcs.i—La- guerra L:g. Batve.r, Com. Burchcr. ' .

Sahi o- ;;

¦ AVISO,
'riríe IX e X do Império do Equado

RI O JANEIRO í M"P il? E 
"N 

S \ S A C I O A N L. 18SS.



n.a 12. Quinta feira

f m $ € aa. $ <ê

10 fíe Janeiro (íe !.#__

ja<§_!.___. &

+*******1*** M^mmm>/«- «. <V __W _.
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I^Onv
le impi.il

_^ Onvinda dar já á Mafiri-ia deste Império aquel-
le impulso, que as actiiaes circunstancias permit-tem, para que clieg.e, fim o mais breve tempo
possível, ao estado respeitável, em que deve um
dia ficar, e conservar-se para, segurança, è defe*•fe^à daextcbção das Costas deste mesmo Império;
Iléi por bem Mandar cjreâr uma Comniissão, com-
posta do Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
gocios da Marinha, como Presideute ; do Vice-Al-
mirante Graduado José Maria de Almeida,, dp Che-
fe de Divisão Francisco Maria Telíes¦', dò Capitão
de Mar e Guerra Diogo Jorge de Brito, dos Ca-
pitães de Mar e Guerra Graduados Pedro Antônio
Nunes, Tristão Pio dos: Santos, e Rodrigo Mar-
tim da Luz , como Togaes ; e do Primeiro Te-
nente Graduado João llenriqjies de Priva, somo
íse.retarÍQ ; a qual tptairà de todos os objectos de
Marinha, que, ljje forem propostos pelo Presiden-
te , e ficará principalmente incumbida de conhecer,
escrupulosamcnte. rtivestigar, e intórniar-Me da con-
chi-cta, adherencia á Causo, do Brasil,- e embar-
que dos Officiaes existentes nesta Corte, qüe vo-
luntariamente ficarem no serviço da- Armada Na-
cional e Imperial i • dos Empregos que elles tem
oecupado no Brasil; das prisões, e Conselho, dé
Gnerra, que tem tido; do numero- de vezesf quese tem occüpàdo ao serviço ; . e finalmente do es-
tado rsi geral em .qlie se acham para continuar,
eu não nelle ; devendo estes trabalhos ter logar,-
todas as Terças, e Quintas feiras , e Sabbados de"
tarde dos dias de semana, na casa da Iiiteítilencia
da Marinha. Luiz da Cunha Moreira do Meo Con*
ftelho de Estado, Ministro e Secretario ile Esta*-
do dos Negócios da Marinha, o tenha assim en-
tendido , e taça executar com as ordens , e com-
-ommunieações necessárias. Palácio do Rio dc Ja-
neiro em 5 de Dezembro de 1822. >•— Com a Hu-
hrkade SUA MAGESTADE IMPERIAL. — Luiz
dit Cunha . Moreira.

AltTIGOS »'0FFH'1CT,

BíjJíiftífiío dos Negociei t-í) Imparia,

ínvid, presente a Sua Magestade a Imperadoi1 pelo OíT.cio der
Governo P_..r_..._'_-.i tio Itio.Grande th> Sul, dc i? de Outubro do ..!_-¦-
..o provir... pasmado, a generosa oíTerta que o Major Mc voei Jant. Pi-
r..? da SHtfira Cazado f.;:eivs de dous ílHios seos paru. o serviyo. ào Ks-
.;.<?--, ¦¦:.' da ptiTíe úç' .«.<.:. facas* .|U;j se jul^se precisa para ajudí.?- a.
4'cíí_5;i da.SagO.da Cansa d» Utj.*niatie . i* Independência do ¦ }íra»'l :
*V..v;ri_, pe!a Secretaria de. Estado dos Negócios do tüípcriü participar

ao sobredito Major, qt-Ç muito lhe t-oiira c Agradece €si_e r&jiga dí.
seo exaltado patriotismo ; é que. cons. and u--Lb* q-ae já por òiitrasire-
«s tem dado mui-decisivas ptorãs do feiSoftsa íelo cora qiis se in-.
téi»i» pela gloria e felicidade do Btasil , o concidèrá beneulírito d*
Pátria, por suas dignas acçóçs,'que. serviram de exemplo, e poderos*
estimulo Af-j. qoe poderem promovier, -pat seus auxílios, o prrgrusso e
êxito feita da lata gloriosa em qiítí nos' acijataoj tão ju9ta.__M-i.te crh-
penhados. Palácio ào Rio de Janán em 11 dc Janeira dc ia_..--._-
sé Bo-ijfáicw. (.e Ândraia * SUvo*

BtptrtifU _« ír-fíci* EíiianftiTdt

Consnndo ».?- M. I. que n» Correlta Inglatt de Gasí-ra Cm*
«wi; Sbhiram para Ihglatem a S.5 do corrente ifièz setn passaporte da
Secretária de Estado dou Siegocio» Estmigeir-ri tres pa-jagciitu rHe_ii
n.p« e um Ingla, ?itílíào-iie os ditot passageira, do . 5yed-io pre-
tento de exureui já munidos com passaportes, das -lucioridad.- d* «s>
-í.yáo; o ir», urro deve dk modo algum serrir de fuii-laiiârlíto pafa
n5o solicitüném-1» Pai», em qa. se acham o> indispenintart paisrip&ría»
<jue l.e franquce » li».r tahid» delle j iroBio lie pratica ooiistame >¦_»
todos os Paizes policiados, e por ser este o meio de eviur abusosm
e fraudes.- Manda S. M. I. pela referida Secretaria de Estada doe Ütn-:.
Rocios __iraftgeírosv iwoiiii_«_dar airii positivaiüente ao Cár_&èf Co»-nu.
dor da Furuteza de Kiít*faf«fn, que tdé as._Mes»i_ia-pr_«<ite!iéta;í
para que os Officiaes encarregados do Registo do Portij não _tiaén>.
sahir pessoa algum» Nacional du Estrangeira, íeja ew Enibaria;_o de
guerra ou mercante ,' sem appres«Bstfen_' passaporte on Portaria .atèe-.
cretaria de Estado a que pertenter a sda trxpedifís, com a uniea e_-
cepção das pe.soas da equipagem, dc tatfs navios, não büStam-ití ôí» p^s-
sageiros Estrangeiro» o appi-sen_.KÉ'pa->ãpu.t£s ou -ertiti.aü-l de sao»*
rfespectios' Cônsules, pois'estes so ácrlt»! pah. poderem itt itlgfe«$o'„
ni> território da sua ilação, e.mmstf jrar_ iwdereiii sahir da t.rri:.n«
alheio, a enjas Auctoridade» e Policia estam sujeitos. l'ajo'.6 de í.o-
veuibro de Hil—Jué £..i/_ci- ie Àxé-vãu, e Sílvi.

litpattí^So tios Nígociji' àtr. Fazenda.

Sendo presente a St».Magestade o Imperador a representRçíía*
do Coi.suI da llutsia', Více-Coiibules de fhiiandà , Dlitaiherhi, Hs??t-
bitrgo-, e Cidrides Hanseaticap LubeÇk e Sretnsa , intVisa nn í-^jrtórta"
du Ministro «' Secretitrio d'Estado d',t. Ç-íig^cio.-. Esttíingeifíi» eííi, dst*
de i% de 3Nuni_.br!:. ultimo, cou»érn_i«e a serem ouvidos por 3_6pu-
tados escolhidos a'eu.rie Jíe^gcii-ul?. d_is'suas respectivas Kaçôç| lia re*
visão'da-Pauta d*Alí-jjdejía a que se «ia.iduu proceder: Matidu' o M^s-
mo Augusto Senhor pela Setreiáiia de K.tadu dos Ke^ocio* dJ-.Faa.u-
da,- que o Ministro t-Secrefáriú d'Kstadu dos Nefloúos KstçaHjgj-iro»
llie faça couslar, que nito pôde apttuir ao requerido ua sua ríota* l."a .-...
porque a faclúra das Vautas, que deve regular o pagamento d<-_ I>;rei-
tos estabekcidús. nas Alfaadcjiu, Ire privativa -Je .jualquer tul-dc , u -

qurtl numa pôde adíuilttr ingeiuicxa e^tiunlia seiu iujurtai- e a'».*:-: _>*-
própria Sobmuía c hidependeiuiii- '2. ° porque nao .tflvüo ¦asÀ«s.-..tuJi4='-
tf festo luiperto cl_nu»adris nem duvido, na. fac. .íi**».. <ía. si.ua , ;;•¦>' pa-

^.-de rusao 1.5'. deveu: ser elles. .'..(0 eui 4' dte• tísPSBftlKbty de i____,,'v'

BRASIL.

Artigos _>'0ef'CH..

Setilior.— 0 grande, e sempre memorarei &.

H
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MI. polido o ulti- tenção mandou o Governador desta Praça prezo*
, 

"império ¦ Br asilei- liara a barra cs 3 Officiaes, o passageiro , e 11
altos, e eloriossos pessoas da tripulação, e tleo ordem a que descar-

de sal , que trazia , visto es-

tioir-e de Outubro, em que V,-
mo remate á segurança do vasto
ro acerescentou aos seos muitos , .
frito* uin mais. nunca assaz louvado; o dia doze regasse dous moios
£ Outubro , ei qne o Brasil, proclamando sua . tar a Escuna com agoa aberta, mastros quebra-
inrlonendeniia reconheceo por seo Primeiro Impe*, tios, e bem .desbaratada. „
2Ív MI o^ia doze de Outubro em Íim A noticia, que acabamos de transcrever «ira.

50 iüàtameiite 
''«aplaudido 

por todas as Provincias re-nos algumas considerações ;e parece que a Pro-

^^i^&Tfoi^.Benhor-, por todos videncia. se. esmera em nos pa entear por meios

Oi
com

habitantes da Província do Espirito Santo, e nao ordinários os projectos hostis,. que o Congres-
Habitantes na r.ov ^ ^ ^ f^__ __ ^^ ^ àe Lisboa com tanta cautela nos recata. Quem

Js- refleetir sobre a natureza e miudeza das pergun-
íeT^Twi" 

"e7a 
hõnrT 1, pôr na tas tei.as ao Pratico _ de Santos não poderá du-

Presença AüUstade V. M. I. os sinceros testemu- vidar que a Escuna tinha por objecto tomar com-

nlosde seo" amor, e respeito á Sagrada Pessoa pleto conhecimento daquellas costas; e o seo ar-

íe V M I e á Santa Causa do Brasil me.cons- mamento dá indícios de que ella era ao mesmo

tituio seo Órgão, e he por isto que rogo á V." M. tempo talvez destinada a hostil.sar o commercio

1 Se digne arceitar suas sinceras, e cordeaes feli- do Brasil. Como acreditaremos nos de outra soro

citações por tiio insto motivo. Elle, Senhor, he que se arme uma embarcação com nove peças do

hice.sa-.te eni íMviu ao Ceo as suas supplkas pe- calibre 18 , em ôccasrao mm Portugal nao tem

Ia con^vaVãóf^ vida de V. M. I., e'ae toda guerra declarada, para defender dous moios de

ln.ajoiial Familia. para hoi»ra, gloria, e felicidade sal? He verdade que alguém d.ra que nesse caso
íii.pciidi raiii.ii., pa, a^' j, r ___. R _._ a Escuna não entraria em Santos. Estamos bem

certos nisso , se acaso a summa necessidade a nâq
obrigasse , e se não parecesse mais fácil ao Sinort
Portuguez illudir com seos dolos o Governador de
Santos \ do que escapar ao naufrágio. A' vista dis-
to julgue-se do credito que merecem aquelles que
affiih.ám estar o Congresso de Lisboa resolvido a.
mandai- Commissarios que tratem fraternalmente

tkVilía de Santos acaba de chegar circuns; con. o Brasil sobre as_bases da União do Impe-

lanciada "exposição do que ali aconteceo con, uma rio com o Remo de PortugaL
Espana Portuguesa-,, que entrou naquelle Porto. ^^^^
O facto parece-nos digno do conhecimento do 1 u- '

¦de 'todos 
os Brasileiros-.-'— Rio, de Janeiro 6 pde De

zembro de 1822.—O Padre Antônio Pinto Ribeiro
Pereira Sampaio. ..."' , .

S. P A U L O.

Villa de Santos.

parece.nos dig
blfco,,: e por isso não nos demoraremos em o trans-
creveí áfliançando aos nossos Leitores a sua vera-
cidade. '-¦'¦

Aí A Escuna Culharinf, antes de entrar esta
barra tomou um Pratico , José Joaquim , mora-

Villa da Laguna,

Para darmos alguma idéa do enthusiasmó conrt
uai,™, «,,«..,.-. — , — ----, , ---,- q«e »a Villá; da Laguna foi celebrado o -sempre
dor na praia do Graiuba. Perguntaram-lhe muito memorável Dia da Feliz Acclamaçao de tsua Ma-

pelos nomes, das praias todas , de que faziam as- gestade Imperial, e do amor quasi religioso que
sento- assim mais dos ribn.es das pontas e barras, aquelles Povos consagram a Sua Augusta Pessoa.
eomòBpiwga; se podiam entrar embarcações, ou basta transcrever a seguinte circunstancia dos tes-
èsCíâetósdrSe S.Vicente', e desta Villa, se podiam, tejos , flue ali se fizeram por tao fausto motivo.
os Itóicos btirdejar até que altura. Desta Escuna Armaram os habitantes um carro triunfante rica-
he Mestre José ela Silva. Pereira; c no Passapor- mente guarnecido ; e no alto delle collocaram a
te diz que hè Proprietário , quando de huma car- Efígie de S. M. I. Foi este carro puxado pelas
ta particular se verifica ser .o Proprietário delia mas publicas pelas Authbi idades Civis, Ecclesias-
Joaquim José Pereira , Presidente de S. Thiago ticas , e Nobreza do Paiz , Wando a seo lado
das Ilhas de Cabo Verde, o mesmo que assignou uma Guarda de honra composta dos Officiaes do
o Passaporte. Traz a Escuna nove peças de cali-
bre ,18, e muitas bailas e pirâmides, 25 armas,
e mais ferros, de abordagem. Dizem que foi Cor-
sario , ápois o feitio assim o indica. Entre yarjas
inda«niça3esopéi'giiritarani ao Pratico pelos, homens riosos". os seos Heroe».
maisMicos dò Paiz, pelo numero de Tropas que
tinha ,ApeÍ'à',distancia para S. Paulo, e se.abun- .,—
dava em mantimentos : se existia O tope dalnde-'
pendência-.''.dò Brasil :..'e disseram que vinham Tro-
pa8 da - Europa. A Escuna vinha despachada para
qualquer Porto do Brasil: o seo principal desti-
lio páril pardos ,' e dali para Portugal. ¦'.

.Trazia a Escuna. um passageiro (|"é se i,;
Fidalgo Cavalleiro da Casa de S. M. ¦':'¦ ¦'¦

e chama-
eal. Este ho-

Batalhão de Caçadores de Milícias , e accompa-
uliado pela Câmara-, entre alas que a Tropa for-
mói. por aquellas ruas. Roma talvez não offere-
cesse especttfculos tão bellos , quando recebia victo-

- ViHa.,de Guaraparim.

sobrinho do General Pamplona ,
tão José Martins Pamplona. ¦ Corte Re

Senhor. — Todo este Senado da Câmara desta
Villa de Guaraparim , Clero , Nobreza, e mai»
Povo beija com toda submissão , e respeito as
Reaes Mãos de Vossa Magestade , Imperial, e Lhe
damos os parabéns' da nova Acclamaçao, que lhe
fizemos nós , o Senado da Câmara , e todo o Povo

em foi de Lisboa.arribado a Cabo Verde com desta Villa no dia 12 do corrente, de Imperador
lestino para a Bahia ; e como por causas arribas- Primeiro do Brasil. , e Seo Perpetuo Defensor, e
e a Pernambuco , não lhe deram passe para aqucl- protestamos por tão justa causa dar o nosso san-

Cidade, onde ia, diz elle , tratar com utn fi- gue , e a própria vida se for possível , e acceita-
o, e por issi .o destinou para esta Villa. mos igualmente, o precioso .titulo de Independência

A' -vistaV aie tauíüs' circunstancia;) dignas ileat- riue. nos he tato útil como necessário.
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Vossa Magestade achará neste Senado ; Clero ,
Nobreza', e rtíais Povo uns fortes guerreiros , e
ilefensçr.es da Real e Augusta Coroa de V. M., a,
Qnem Deos conserve por dilatados annos , no Seo»
ThrQriò, em companhia da Nossa Augusta Impe-
ratriz. ' 

',' "*'
' Áh, Senhor , nós não podemos explicar com

palavras ,o gosto», prazer, e eníliusiasino com que
todo Senado, Clero, e mais Povo desta Villa ou-
vio as palavras.,de,-— Viva a Nossa Santa Religião ,
Viva o'Nosso Imperador Primeiro do Brasil D.
Pedro de. Alcântara, Viva a Nossa Imperatriz , e
a Familia de Bragança Imperante no Brasil, Vi-
va o Povo, Constitucional ao Brasil, Viva a As-
aembléa Geral Legislativa Constituinte do Brasil.
Ao qué todos responderão unanimemente, Viva.

Senado da Câmara da Villa de Guaraparim émi
Auto de Vereança de 16 de Outubro de 1822. —
Mafcellino Pinto Rangel, Manoel João Santiago,
José Pereira . de Almeida , Manoel Pereira Rotlri-
giiGfis, Daniel-da Silva Jorge.

RIO DE JANEIRO.

..O Correio Francês de 17 de Outubro traz as
seguintes reflexões a respeito • do Manifesto de S.
M..I. do 1." de Agosto proximamente findo.

" Certo Jornal, transcrevendo o Manifesto do
Principe Regente do Brasil julgou a propósito sob-
linhar as passagens mais injuriosas ás Cortes à/e
Lisboa. Estas passagens causaram sem duvida gran-
dc prazer ao seo Redactor, e com tudo a peça,
de que sam extracto dá um golpe desmesurado
nos princípios , nas doutrinas, e nas idéas , que ei-
le defende. Este Manifesto, bem que contenha ai-
gumas. contradições, he o aetó & Emancipação do
Brasil; he a expressão da vontade de um Povo ,
que, cansado já de existir, e de trabalhar para
outro Povo, quer' em fim existir, e trabalhar pa-
ra si mesmo , e entrar com passo firme na carrei-
ra , que lhe abriram Columbia , Buenos Ayres , o
México &c, &c. *.'¦''-..'

Para provar as incoherencias, que acima no-
fa , acerescenta o referido Redactor, que S. M; I.
poderia contentar-se de fundar a sua Resolução so-
bre o voto dos Brasileiros, sobre as suas neces-
.-idades, è sobre os seios direito^ ,'senv inculpar as
Cortes de Lisboa de haverem mudado a antiga or-
d«'::i das cousas ; pois que o mesmo Senhor não
podia invocar em abono daquella deliberação ou-
tros princípios senão os mesmos, que serviram de
fcase á eonducta das Cortes 1 ! ! A este paradoxo
anuiu njunta outro maior e he , que, allegando-se
no Manifesto que El-Rci de Portugal se achava
prisioneiro , e nfio podia obrar livremente ; pode-
riam as Cortes usar, talvez com mais verisimilhan-
ça elo mesmo recurso, e pertender mostrar que a
Principe Regente he que se-acha prisioneiro dos
Brasileiros, e, que a sua vontade não ke absoluta-
mente livre! .'/...'

Similhante pois aquelle Redactor a um «los
nossos Périlampos , que ora appresenta um aspe-
cio luminoso, ora n figura d'uma triste mosca,
passa depois a exliOrtar as Cortes sobre o com-
poituiiieiitp , que em tal caso devem ter, e con-
ciue o seo. discurso' da maneira seguinte.

" A vontaile' do Brasil fez-se ouvir: he neces-
sario que as Cortes, pondo de parte os pertendidos
direitos u_que o tempo} a força, e a razão tem
destruído 7 récõnT-ççãra-a'' 

"independência do Brasil,
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da mesma sorte qu« ellas pertenclem que a Éúro'
pa reconheça a liberdade de Portugal., Uma, e ou»
tra sam o frueto das luzes, e da civilisação, a sua
causa he a mesma. Renunciando a pertenções in-
justas , e banindo reciprocamente lembranças d'uma
dominação , e d'uma dependência passada he queos dous Povos poderám estabelecer novas relações
úteis a um, e otitrõ , e que esta conquista da ra-
zão será consUmátlrt d'uma maneira digna dos pren*
cipios , qne lhe servem de base, dos dous Povos
que para ella concorrerem, e do século que a of-J
ferece em espetáculo ao mundo. «

Reflexões dos Redactores.

Quando se publicou em Lisboa o Manifesto éni
questão, não acharam os Escriptores mais dedicados
ao serviço das Cortes , e oppostos aos direitos do
Brasil, ( os Redactores do Diário do Governo )
outra cousa para mostrarem á futilidade das alie-
gações produzidas em abono da Augusta Delibera-
ção de S: M. I. ,: do que sustentarem con. más ra-
zões que a prohibição da vinda d'arn_s para o Bru-
sil não era*um principio d'hosíülidade , como se ex-
pendia iiu referido Manifesto, e que realmente nun-
ca' o ^íoverno tractara cousa alguma èom qual-
quer Potência da Europa sobre a concessão de soe-
corros para o Brasil a troco da desmerribração de
uma porção de território d'este Império; e se uni-
camente estes fundamentos da nossa allegação he
que foram rcpellidos. por aquelles Escriptores, se-»'
¦gue-se que a respeito de todos os mais elles q9
acharam fundados, e não tiveram que retõrcjuir-nos.
Quanto ao primeiro nós já fizemos vèf éni o Üia-
rio N.° 5 a fraqueza das razões , com que-lhes,pàrè-
cia convencer-nos; mas que nós rejeitamos por in—
subsistentes, e por contrarias ao bom censo, e. aa
direito das gentes: è quanta'ao segundo pronwttç-. A
mos em tempo opportuno expendér s«>bre elle--ósf .
motivos , que nos conduziram á aquelle assérto.-

Ora se a parte con, quem contendemos admitte;
as razões, que allegamos em abono da nossa çausá 

*
do nosso direito, e das nossas operações, está bem
visto, que ellas não podem perder o mtwecirnentü iri- _
trinseco, e legal, que tinham só porque o Redactor do
Correio Francês as não acha convincentes; pois não
para convencer aquelle Redactor, mas sim os nossos
adversários he que nós as produzimos; e se èlles as." ¦¦.
admittem he porque as acham bem fundudas, seja.,
qual for o juizo que a seo respeito formem os ou-'
tros homens , cujos pareceres sam ordinariamente
tão diversos, como os indivíduos — tot capita, tot
senttnsice. „ ¦¦'- ,»

Com'isto" unicamente teriamòs de sobejo - rés.»--
pondido ao Redactor do Correio Francez ; mas líós
não queremos só responder, mas sim cohvenctjr
completamente aquelle Escriptor, menos bem in- '¦
formado que os seos collegas das nossas circuns»,-..
tiincias. A não ser isso íOmo se attreveria a affir- '
mar que etecusando as Cortes de haverem mudado a
antiga ordem das cousas não podia S. M. I. invocar
em apoio da sua deliberação outros princípios senão .
aquelles mesmos , que serviram de base á eonducta das
Cortes U! A

Dous homens em Portugal em Janeiro de 1818
sentaram revolucionar os Povos; e no decurso dei ,
perto de dous annos tinham formado'um club que
não excedia a 20 , entrando os Oíiiciaes Militares
que aliciaram a Tropa para se fazer a revolução
que teve logar cm 24 de Acosto de 1820. Gran-
des sommas absorvidas pela tr«,~ , q ie no curt«
espaço de" dou» annos excederam *. de* Bulhões
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A: cruzados. apararam a ir.elha-.r.í.-.-ph,. 33 u.» Mo-
mi-chia. absoluta em Democracia com pouco_ ou
nula dé Monarchico , colido os Povos ao ivre-
g. .t-vct impulso da li.v-1 armada, que ora quem
-irMrt , e quem unicamente podia querer; c com
este impulso tudo se arranjou, segundo o bom pru-
% ¦;• dos Chefes do partido que dietava então a
Lei, o a. dietou depois no Congresso, como to-
dos _-__>-'in.

O Ürasil illudido com boas palavras segwo o
mesmo trilho . luas quando observou que só pala-
vi-as lhe cabiam em partilha, accordou do somno
en quo j izit» . e reclamou seos direitos ; prmci-
;;ia:iüo pela reclamação do Chefe, que lhe fora
ligai men ie outorgado, para manter a sua reunião

política .*é »-o estabelecimento da Constituição. * Nao
•iofisegue seos justos , c racionaveis desejos ; e o
í. angrasso nua' Dor força d' armas tinha subjugado
i voixfede do Povo. ds Portugal, p<"e em praUca
o \&bstítò systéiria para subjugar a vontade dos Pc-
vos ào'JBrriíí.. "EstéS sacodem o jugo oppressor, que
se lltós prepara , te muito de sua espontânea von-
tilde proclamam Seo Defensor o Augusto Regen-
ti», que lhe fora dado, o qual pouco depois foi
investido por voto geral e unanime dos 'Povos na
Suprema Dignidade de Imperador Constitucional
«fo Brasil. Em que consistirá pois a identidade de

principios e desysteiáa, em que se fundam ns ope-
vW-üês do Congresso de Lisboa, e as dos Povos
*, Brasil? Dil-o-ha o Redactor do Correio Fran-
cg; et eril nii/ti magnas Apoio.

Muito rceonitfi eridafce. he por certo a quarta-
dá, quo lembra a favor do Congresso de Lisboa,
asseverando que «ste com mais verisimilhança po-
dia dizer qWá. M. I. estava preso dòs Brasileiros,
d ¦> q,u-, o Senhor D- João VI. dos Lusitanos ! !!
-JSí.Rçii êeí J&rtttgal não . ein authoridade nenhuma;
^"^'-^ijj^^il^fiÈaWuanr: rt* Povos do Brasil
querem que o Irápffl-ador tenha toda a que p_-de
co.tipt.ttiV ii S\ia alta Jerarquia < e consentem que
Elle fa^a qaauto julgar conveniente para manter
seos ditf.f_ós , e promover a sua felicidade, e cum-
pre tâjwitjsaaierite os seos Decretos promulgados

* Tendo Eu em vista não só as rasões de pu-
bJka jttÚhhãe e interesse, mas também ti particular
<'bns>fÍfrqção que merecem estis Mcps feis Vassaflos
<to"0ré}l, ris quaes instam partí que Eu Estabtk-
çi o (jróitrno , que deve rege-los na Minha ausen-
cia, . mquanlo não chiga a Constituição, tk um
modo conveniente ao estado presente de cousas Ser. De-
creio dc 23"de Abril de 1821, que creon a Rtg.-n-
ria tf o Brasil; e isto mesmo foi participado ú lh-
ghria de Lisboa , pura o Innr no conhecimento d s
Corfrs em Aviso de 3 de Abril do mesmo amo ex-

pedido por Silvestre Pinheiro Fm eira.

paia esse Cm. E onde estarí aqui a inculcada ve-
rosimilliaiiça? Confessamos ingenuamente que anão
percebemos. Isto he somente reservado ú ptmetrun.
te a<nit!eza d'aquelie Redactor tão felifc Cm con,-
paraçôes! Muito penico Plutarco qu;; elle mio de,,
tit. «ua penada no paraltéllo, que formou dos ho
merís iliust.es.

O certo he que sem querer elle disse um i.
verdade; mas no sentido contrario ao seo ruodi,
de pensar. O Imperador Constitucional çstíí preso
dos Brasileiros; mas com as cadeias , que gênero-,
vãmente forja a gratidão das Alma!; Sublimes ás
demonstrações do altccto o mais puro, e do res-
peito o mais submisso, que todos elles professam
â Augusta Pessoa dc S. M. I. Sc pelo contrario o
Senhor D. João VI. está ou nâo captivo em Por-
tugal, coino elle se acha nas mesmas circum.ti.n-
cias, em que está Elftei de Hespanha, para se
formar um juizo practico a seo respeito transcreve,
reinos aqui uma pas, agem do Finas de 5 da
Outubro, que encontramos iiò mesmb Correio Fran-
ces de 9 do mesmo mez. " Hespanha está pou-
" co mais ou menos na mesma posição, em qw;
" se achava a Franca no principio da revolução.
" Um Rei »em poder, um Assembiéa Legislativa
" sem contrapezo, um Rei T>risi_meif o no meio do
" seo Povo, uma Assemblca obrando segundo os
" mesmos principios d'As_embléa Nacional de Fran-
" ça, e tendo a mesma lingoagem , que ella tinha
" para com Luiz 16; um tal estado de cousas
" tem todos os governos, e todos os outros Po-
" vqs em um estado d'agi tação, que lhes impede
" gosar d'uma paz real, e d'um solido repouso.
" Hespanha não teria sido preservada d'uma rèvo-
" hição senão para offerecer o espantoso exemplo
" d'outra revolução ? O seo governo (dir-nos-ham)
" he um Governo Real. Logo o Rei deve ter ai-
""güma auctorldade. E pòr ventura elle a tem?
" Acaso as Cortes acham alguma repressão na exe-
" cução de seos projectos ? 0 Rei ne livre ? Tem
" elle por ventura alguma vontade, alguma esco-
u lha no que se faz . Ousa elle ir d'u__ a outro
" logar , segundo lhe ápraz ? Onde está pois a
" sua independência ? _

Tal he a liberdade de que gosa o El-Rei dg
Portugal: e só quem não conhece o que se pas-
sa em Lisboa p.de asseverar que S. M. he mais
livre n'i do qu? Seo Augusto Filho o Imperador
Constitucion.l io Brasil. Ao Pirrttonico que n—
gava a existência do movimento provou ò Plnlo-
sopho que o havia , não argumentamio, mas pas-
seaiido d'um para outro logar ; a estes Sccpticos-
que duvidam, do que se passa no Brasil deseja-
riamos nós convencer pão com argumento. . mas
com a própria expeviencia, seahida-não pozessein
em duvida aquillo mesmo , que vissem , e exper:-
mciitasscm ! I

NOTICIAS M A R I T I M A S.

ENTRADA S.

Dia 14 do corrente — Rio Grande,- 1(5 (Ma ;
S. Felicidade, M. Victorinno José Pereira, equip -
gom 9, carga carne, .couros e chifres a JoT.o J -
sé da Cunha : p.i. _ageiro hum pr'üo remettitío á
Corrciç.'o do Crime. — Laguna ; 11 dias- «. Bra
Sorte, M. João Thomaz de Oliveira, eqi.i_j.33._1 9,

carga peisc e farinha a Jo"é desOliveira 'Tavares.--
Ro de S. Francisco ifo Sul,- 9 dia. ; li. Amú-n,
M. Marcclmc Alas Rodrífues, equipagem 7. c»i-
ga farinha a João Ferreira Duattti ptiri.ageiro Lttt ¦¦••
(lio José, de Araújo , a mulher d<J Mestre, e doar
escravos.

8 A H I D A S.
Dia 14 ào corrente. —- Nenhuma Sahida.
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DECRETO.

J^ Eiiilo muito essencial á boa administração da
justiça , na distribuição dos prêmios , marcar prin-
cipios certos, que, além do merecimento pessoal,
possam dar direito ás recompensas , estimulai rido o
brio Militar, e. tirar toda a idéa de parcialidade,
e mes nío prevenir damnosos eventos de circunstan-
cias , que sendo favoráveis a uns são todavia pre-
judiciaes a outros: Hei por hera que de ora em
diante as Promoções do Exercito deste Império do
Brasil até o Posto de Coronel jnclusivè sejam ge-
raes em cada uma Provincia e Arma., observan-
do-se paru este elfeito rigorosamente as inclusas
Instrucções , por Mim approvadas , que com este
fcaisam assignadas por João Vieira de Carvalho, do
Meo Conselho de Estado, Ministro e Secretario
de Estado dos Neg-ocios da Guerra ; sem embar-
go dos Regulamentos' , Ordens e pratica em con-
trario. O Conselho Supremo Militar o tenha assim
entendido-'e faça executar com os despachos neces-
sarips. Paço 4 de Dezembro de mil oitocentos e
vinte dous.'—Cm a Rubrica de SUA MAGESTA-
DE O IMPERADOR.—João Vieira de Carvalho.

Instrucções que Sua Magestade Imperial, por De-
creio da data de hoje, Manda'observar na Prowo-
ção do Exercito, seo Estado Maior, e de Praças
c Fortalezas.

1."
As Promoções serám geraes por Arma em ra-

da Guarniçãe até ao posto de Tenente inclusive ;
o em cada Provincia , de Capitão até Coronel tau-
bem inclusive.

S."
Esta generalidade se entenderá em cada uma

das seguintes classes :

Priiheira Classe.

Corpos de Linha.
ligeiros ou Pezados.
Caçadores.
Dragões.,

Estado Maior empregado em Quartéis (iene-
rae^ , 0u às ordens de C-oinmandantes d'Armas.

Deputados, e Assistentes dos Ajudantes Gene-
raes, e Quartéis Mestres Generaes.

Os Majores , e Ajudantes de Milicias , que fo-
rem feitos depois ile 

'postas 
em devida observância

as presentes liistruccões.
Os Ajudantes d'Ordens de pessoa, quando pe-

Ia sna antigüidade obtiverem accesso poderem ser
conservados no exercício das ordens , quando o Go-
vereador eu Coniniai.daiite das Armas assim achar
conveniente.

Segunda Classe.

Corpos Estado Maior de Praças e For-
talezas.

Nesta se comprehendem os Officiaes de Re-

gisto. .
Ditos empregados em Arsenaes , Laboratórios,

e mais Estabelecimentos Militares.
Os Officiaes empregados nas Secretarias Mm-

tares nao entraram em concurrencia com os mais,
e poderám somente ter accesso até ao Posto de Ca-

pitão, quando pela exactidão dos seos seiviços
naquelW empregos, e boas informações dos Ge-
neraes ou Commandante» de Armas se fizerem me-
recedores de serei» attendidos.

3."
Nos principies dos mezes de Janeiro, Abril ,

Julho , e Outubro remetterám todos os Chefes de
Corpos , e de Repartições Militares ; os Governa-
dores de Praças ou Fortalezas , e Directores de
Estabelecimentos Militares , as informações de con-
dueta, e relação de antigüidades ao Governador
ou Commandante das Armas, accompanhadas de
uma relação dos postos vagos, que houverem nos
Corpos , ou Repartições do seo Commando , e jun-
tamente os requerimentos dos Officiaes , Sargentos ,
ou Cadetes, que pedirem Reforma, os quaes de-
verám vir já informados.

Arma de Infantaria e Cavallaria.

I?
A' vista das referidas informações os Gover-

nadores , ou Commandantes de Armas formaram uma
lista geral de cada huma Patente, em cada elas-
se e Arma, e procederam á proposta na fórma
do presente Decreto , tendo attenção ao direito de
antigüidade ; e a remetterám, na Corte á compe-
tente Secretaria de Estado , e nas Províncias ao
respectivo Governo, para este a enviar á referida
Secretaria de Estado com as suas observações.

2."
Precede porém ao direito de antigüidade, por

uma vez somente, todo aquelle que appresentar a
Carta geral do Curso completo da Academia Mi-
litar, com aprovações plena*, e premiado tres an-
nos pelo menos ; com boa ctvdncta civil, e Mili-

á.«



( 5S )

ia- -. otà '«* 
que se houver distinguülo na gud*.:^

pi r as4gnaladas acções de valor ; servintjrj este ti-
lolo «le recpmn.entlação somente até' uo pps;.t,o fe
T r.Giite Coronel; pe.r quanto as àcçõçs jfeiias «os
pe tos aupeiiores tMam uniíi outra paftiejilar jse-
un .«.-ação.... .... -.. - , -. .,.,,5.» . ,

, .. Ke;!'dÊ-^e o, dkeito de -ajitigl«|a*8 ppr p/®.
ciiuucta relaxada, e repelidas feitas dp ser^p ;
r. oOíftcial, qua estiver eta taes cii-curistajiei^ M-
vevá íev proposto para Reforma ou deBjij|}dQ. de-
ci tardo-se especificadamént.e nas relações . de coii-
da ta , que sobirem , A qualidade è niimero de lal-
tas, os ç*tigos que tenha sotftido , e oi* motivos.

1 - !•.,,' Artilhatiat

diiiém nos dbstncfos dtis OofnpanliKtfl, e tiverétit
,p9S8gS e' meios. As Propostas desta Linha couti-
^p.íyríj.™- íl s<*' fritas pelos Chefes.

'âi°
Os Ppjprfes ¦ e Ajudantes dôs Corpos da 2.» Li-

uh* seráfii tirados dos da 1.» , e nella conservaram
ã sjja aníigiíidadc., paj-a gerçm contemplados na
jPíQ||MflÇ30 gepl, voltando com o aceesso que por
aq^íle principio lhes couber, quando pelas infor-
inações constar haverem tido o maior cuidado na
disciplina é aceio dos Corpos, tim que servirem ;
devendo porém serem Reformados, no caso de não
terem satisfeito as suas obrigações.

¦ •.- i

-IA ... .
Tpçlos os Gostos até 0,0 de Major inclusive

'dfe éíiíS'ISr:^ât^5yidtt8 em conseqüência de úp-"è" 
§ãS* cbrifatitíç à Lei de i de Julho de 1764,

TtWi x diferença de qiie nas Províncias subalter-
i-iiis as opposições sejam feitas com a assistência
do Commandante dais ArniaS", ou de üm Official
Superior ppr rdlê aômèadp; è nas Provincias graii-'*?%?,"á<?e'Góvernaâôr dsiii Arnias_, ou dê um Offi-
ciai Gènèíal para esse fini conimiüsionad©; na Cor-¦fírpSt^nPíéríínr as' oppòsiçõès feitas na Academia
Militar, e será organisada a Proposta á vista da
*&\#$t§ de conduetas, e dás infprtnações • que os
Lentes da, Academia lhe devem remetter, deela-

' "?antfo? a 
"suâ 

opiiiiío sobre os éonhècimentos dos
'eiamiiiadosi "

' '""v ¦ ¦ ¦ St"
Não só os Ojficiaes de Artilharia, como ot)

de outra qualquer arma da mesma Provincia, po-
oeYájü' sér "admittidos a fazerem apposiçãd aos Pós-*
tos de Artilharia, tão somente até ad de Primei-
jo Tthen-tc ; ficando pertencendo exclusivamente aos
Cff ciaes de Artilharia eà de; Capitão para cima ;
R.orflo para aquelle fim necessário que os Govèr-
Ipdores ,' ouCommandantes dais Armas façam publi*
ca? na' Oi dçui db Dia quáes òs Postos vago*, nos
<7rpos de Artilharia, para que se apprteseriteiii.,
ç sejam âdmitfidos os que pertenderem fazer op-
posição.

Quando não hajam Officiaes'th eoricos que fa-
çi m oppòsjiçãtí aqs Postos , poderam ser prpmo-,•.'dos errtiix) • os Olllpiaes de simples pratica, seni
vYde ;conV tiido. !se posganl julgar com bom direito
ao aceesso de Officiaes Geheraè?.

Gorpode Engenheiros.

Üjiwarrtrnte o merecimento" sriüiTtifii^y^íj—per--
•Feito líeeenipenRo das cominiSsões de que possam
S r ençàrree-ados os Ojlncia&i deste Corpo , poderá
servir de titulo pura pcrteíiiléroin aceesso; e pmr
fefiiè inotivo" o .Coir,:aarit!ai,te' do Corpo de' Enge-4
iifieíios devo declarar nas informações trimestres,
irjiíaes 'as coiirnsissilps de qlie os Officiaes tem sidri
çtu-iirregados , e a maneira porque as desempe-
nlmiani.

Milkias, '¦¦

1."
Kf-.tnrirlí. j,i. e?tabskcida a regra.para a Pro-

moíriio ilos Postos «' "Víajoi-os e Ajudantes- de taes
Corpos, of «lemr', 7- os serárii prbviaos segunde
o mfoi-irnon' ;-:¦ idade j tendo: prefonelicia
ii<:rí -í'.re«s.';«"- u- ..«rem á tal- titulo- o .rasi-

Os Majores , é Ajudantes , que ora existem ,
steguirám os Posto, nos* mesmos Corpos de Mi-
licias.

Palácio do. Rio de Janeiro 4 de Dezembro de
1882. — João Vieirti de Carvalho.

Ahtigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.'

Manda .S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dós Negócios do Império que o Desembargador do Paço
Juiz da Alfândega degta Cidade faça expedir sem perd*de tempo todos os despachos necessário para a prompts»
sàhida da Lancha, de que he Mestre Manoel de Souza
Gramedo , vindo da Villa do. Rio das Contas, e que tor-
na pa/a o mesmo , ou qualquer outro porto da Provincia
da J3a/it«, com Oijkios cio. Governo. Paço 2 de Janeira
de 1823.—-José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios Estrangeiros.
•e

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado,
dos, Negocis, Estrangeiros que o Desembargador do Paço
Juiz da Alfafidega desta Cidade perrnitta que possam de-
sembarcar livremente da Ooleta Franceza de guerra La
LyOnnaise surta neste,Porto., trez ba.ricas de. farinha, pa-ra uso da sua equipagem. Paço 13 de Janeiro de 1S23. —-
José Bonifácio -de Ãndrada e Silva.

PERNAMBUCO.

AlttTIGO pJOlTICIO.

—JIL"1?. js^ExjW Senhor. — Temos a honra de
participar íl V. Ex., que um bloqueio, que se di«.
composto da Corveta Adira, uma Galera, e uma
Escuna armadas em guerra , mandado pelo Briga-
deiro Madeira, crusa sobre a. costa desta Provin-
cia, não só embaraçando quanto he possivel o gi-ro do Commercio delia; mas também obstando á ne-
cessaria comnmnicação desta Capital com ewa Cor-
te, o que rios incommoda sobre maficira, tendo si-
do posto rio dia 5, ou (i do coífente", e obrigan-
do desde então as embarcações, q[ue entram, e sai cm
á ir á falia, registáiido-lhes todas} as cofreáponder.-
cias, o que tem motivado' á diuturnid.de do nosso si-
kftcio pelo receio de serem apanhados os Ofíkios qm*dirigimos ao MinisWié , e-potido^nós até nas eixo uo -
tancias de nos ser indispensável vedar a saladai dn
alg.umas e;nb&ícaçõcs, deserte-que teínáo-se sadoin-



(55 y
¦ nisacld rio dia 8'ào''tairtéi_ié neafa Capital, na Ci-
dade de Olinda, c cm: outras. Villas Circisnvisinha.
appliiiisivél Acdamaçio de S.p.flf. I. com aquella
decência:, qué for compatível com a. circunstancias
da Provincia, e cumpri,, dò-nos por tão' glorioso sue-
cesso mandar um Deputado á beijar a Mão ao Me:-;-
mo Augusto Senhor, o rrão temo., feito pela pou-'ca seg-ui-arrrça da 1 iagem , mas o poremos em pra-
tica, logo que as' mesma., circunstancia, da Fio-
vincia experimentem ,-ílguma melhora. Já noticiar-
mos a V. E"_. , (|ue' no dia 27 de Novembro pas-sâdo embarcaram alguns dos Depirtsfdp:. dista Provin.-
cia, c da Pardhiód para nessa Corte se úíiirem'
á Assembléa Consti .líinte- e Legislativa ;' e sendo
provável que tenha:-., com feliz suecesso concluído"
à * sua viagem, do que deantemão noa congratula-
ino s, anci.os .'mente anheltairros oceasião opportuna
jpara ir o festo, vista ,â difficuldade, que agora
se nos antolha no dito bloqueio.'

Chegou no dí§ 21 do corrente á esta Prfcba' ã
Brige Inglês SnisMcre, Capitão Jokri Beckfòrd,
vindo de Falmont/i para _£ Madeira com 20 dias,-
é desta para aqui òom 21, trazendo cinco Deputa-
dos, que se evadirâm do! Congresso de Portugeil pa-ra Inglaterra, sendo da Província da Bahia o Doif-
tor Ctjprieina José. Barata de Almeida, o Doutor Jõ-
si Lino Coutinho, e cr Padre" Érancisco Agostinho
Comes, e de S. Fadto o Padre .Diogo Antonio Fel-

jd, a Antonio Manoel da Siku Buenô, d. quaes se
destinam á essa Corte, tf qlie irão teça lugar na
presente oceasião, pois que esta mesma Junta, co*
nhecendo o perigo , que correm no seo transporte,
c sabendo por noticias vindas da Bahia, que já ali
se esperam mediantes as ordens, que sobre' isto tení
dado o referido Macieira, tem feito todas as deli-

RfOGftANDE DE S. PEMO D QS..]__.

Ari/rj-H.. »'0»Ficro...

S^itliòY. — Se' t. d,'á áòr.é dè Outubro afs. o an*no de mil óitocerítos vfntò o" um tem _ido sempre
para 0 Brasil dia de ventura, dia dc gloria,- depois
qna festejado o AiiniVér. avio Nattdicio' de V. Melle se tornou sem dutid.-. muito mais véntuio. o, £d<i mais frailscedente. glória no presente ãnno «Ã.mil oifo.entoS vinte e dou-s ,. por tet ítáireádó a no

a.
gencias, e conseguido por fim dissuadil-os do pro
jecto, e fazel-os demorar rièsfa Villa, ate que at
circunstancias mudem,' oilí sobre tal objecto se re-
cebam Ordens de S. M. I. Os mesmos inconvenien-
tes acabam tle acconlecer-nos na remessa dos soe-
coitos ultimamente psdido. pelo General Labatut •
porque devendo enviar-thé seis centos homens de
Tropa de Linha, compostos dus difFerentes armas,
em qué entram duzentos vinda da Parabiha, e de-
vendo ir embarcados, uão só para se satisfazer em
tudo ao que nos requisitou o mesmo General, co.
mo também pela cor_íri)..dida(íe da marcha, e con-
ducção de Artilharia, petrechos , dinheiro , e mu-r
nições tauto de guerra, como de boca. nâo . endo
possível, que as erabarcaçiv. s á _r_o destinadas po-dessem passar, sem qtoe fossem Incommodadíts pc~lo bloqueio, nos foi necessário fhzef marchar perterra somente quatro centos homens, os quaes sahi-'
ram daqui no dia. 21 , tendo-se mandado lanchas ,e alvarengas na noite de 22 costeàrido a terra parairem receber esta Tropa om alguns dos pontos, quesc otjerecercm depois de passado ò perigo, e sé"
continuará db ine.mo modo até a conclusão dti re-*
nie.aa. ¦' 1

Temos portanto de rogír a V. Ex., se digno
fazer presente ;. S. M. í. esta narração', para qu.o Mesmo Augusta- Sçnhor Haja porbenv lançar be-
iiign..n-,ei_íe os ofhoa sobre esta .província , t dar
as enérgicas providencias , q-.i/» o ea«. exige.

Deos Guardo a. V. -Ex, muitos, nnrioo Recife de
Pernambuco 2,*. de Tr?7/:mX:ve> dê f'88'â'.

III.?1? -e-í_.v.m Senhor Jo;'; BonifeMo, de Anira-
dmdn è. Siti-a. 

'— 
Áíbná/i 'ifÀIbiiqtféS-qlíS' MatfdWiSio,

Presidente; José Mariatto de 
'•Albuqm.r.jub 'Ctivn!-

cante. Secretario; tfranrisro Pais Barreto; Mü-
aoeí ignacEo' Efe^erra de Mello. ?>'. '

^9 ———¦

i -li  , •'""". l"~" «•'« iiiunriiui. anova, e brilhante época, em que o mesmo Brasil una-in me em senflmeirtos, t- vontade, despedaçando csvis , e pózados ferrei , cóín qu'e o queriam nova-monte agnlhoar , proclamou a sua Indtependencra ,acclamando o Defensor Perpetuo de seos direi-tos Seo Primeiro Imperador Constitucional. Estáalado, Senhor, o único, egrande passo para ano*-ísa salvação ;, já .'cessou a calmaria , que impedia
a nossa itavegaçiío ;•¦ suspendeo-se a ancora, quesustinha a nossa grande Náo Política: ella poder»sem receio dirigir-se ao desejado porto de seo desti*
tiQi aonde ihfalivelmentd eiitrarâ: seirt tocar wc^«chopos, e baixios, qne. a poderiam fazer naufragar.
Nós no. transportamos, Senhor, quaacib considera-
mos que já témoa privativa representação entre as
prirtçipaeí. Naçdeé do Mundcf; que temt_s um Mo-
narelia, que eelóSo vigie sobre a nossa prosperida-de, e segurança, tendo em pleno exercício todas as
áttribuiçõt_s th. Poder Executivo , que pela nossa
Constituição lhe forem dadas. Nós, Senhor, cofno
órgão fiel do Povo da Villa de Porto Alegre, Ca-
pitai dá Província dó Fio Grande do Sul', temo..
á honra de certificar a V. M. , qué aquelle glo-rioso, e sempre memorável dia, qite ficará marca-
ao nos fastos desta Proviniia,- foi de complete. |u-bilo para esta povoarão; que todos os .eòS ftafti-
tantes exultaram deal«.s;ria, vendo que em um me-
mento a liberdade sulfocada appáreceo altiva , pa-ra de um só golpe cortar ós agigantados passos,com "qué" de longe vinha marchando a reais íeros;,
é-cravidão ; qne finalmertfe o mais decisivo epthu-
siasmo se desenvolveo, retiimbando os ares de re-
petidos vivas, que provinham d'uni só jirincipio,
qual o da sua natyral, e jusfa IndepeTideocia, de
que foi V. jVI. o Fundador.

As Copias inclusas,- què temos a satisfação le-
Vàr ao Alto Conhecimento de \T. M., beirf demo?-
tram o qtie fielmente expendemoe: as»tm èômo queratificámos no mesmo glorioso dia a nossa ohe-
diencía á Sagrada Pessoa de V. M. ,- por quem ,
e pela nossa Santa Causi, daremos a uitiiua gotade sangue.

Deo. Gúârde a Sagrada, e Atigusta Pe_sea ¦
de t. M., .orno sé ha mister.

Pôrío Alegre em ^creaçãd Extraordinária dè
17 de Outubro, de, 1828 annos.—.0 Juiz de Fora
Presidente, Cáífano Xavier" Pereira dé Brito; João
Thomar; de Meriezes ;; Custodio d-? A-lnífida Gris-
tro f Marfinhó. J.ósH Aübnço Pereira , Jo. á Anto-
nró ãc &bv.fa Leal;

(Seg?ria-te o Avio da ^/c-f/rj.wnçrTó designada por
gffürtde numero' de pessoas dc tecos oi estados.}

Yilftt Noiet de S. João da LcthaeiraA

Imperial Srnhcr. •*¦- A«i per^erosas razões, querhoteratn o Simulo da Cw-to dú "èo de. Jewclto .
íM dia 12" dó ccíJPílte, a AceiainaT r- Vo-^a Ma*--
g*s-tade' Eniperi!?1 Priraeiro Imperado- G«._is<i'iu«_b-
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m! d? Brasil
iivib liüT-vio

ciu-s colligadas ;
sua

sam extensivas a todo, este j-a-.tU-
e niiiito principalmente^ ;is Provin-

que uio
adberencia á

tend;»
causa

jamais vacillado

robre u íu.i ndWncia 
' causa 

'do 
Brasil, ..So

lhes podia ser indillerente o he.n, que ao mesmo

7WJ resulta de tão acertadas mediuas para cita-
uma só causa todas as fracçoes,

le Ccnstantino José Pinto, «Vereador Joaourn

(-ornes Pereira, o Vereador Jraiicisco 
José da

Silva Moura , o Procurador Antônio Xavier da

silva.

S. PAULO.
lira
que

e reuni
ue 

'compõimi 
o todo Ante vasto, e r.q*Ssmio 1 m-

peno, Mlv-iAs-to-o da irriga , e da divergência pio-
'duitíva 

tias facções; e mais que tudo dosi fcr os

V escravidão , quo nos pevtèudc lançar o Con-

ívrcs.0 de i«&02; Nós fomos testemunhas do en-

?hu.iasinoye do prazer 
'qtie demonstraram os U-

jadãoa coíWregadba do dia'11 nos Paços do Co -

telho dtWVifla, qWo se ilie fez saber do¦ i.c-

cordo tomado por íquello Senado em Vercac» de

17 do mez pLado, e que nos foi V^H0
por Officio datado, na mesma \ ereança : seo, co-

&s exultaram de alegria, o seos unanimeis o-

to-;'foram, dé qa? o Hresmo , o no mesmo d.,,

Sià priticisse nestn. Villa.-Eh-iumernr 
factoa , recordar males, demonstrar

¦rimt-osos 
proiectos, qufe j^quem a lüstiça oa

causa quo «feteÚrleaioa , faz-se to^-^T
he'n-ite-ite a ic:hs as lüza-s o atrmçoado pio.ct..-tio p.iis.-iií. i i»- t mentos doa
meutõ rio coiiírresso i>-s:'0/.i.«í-. .y» „,„„-,.,w,s- ¦
kra»H<ir$* -sam ingênuos, cândidos ^ e 8e"«08^.'
e o ií,™// pri-ci-ava d'hum Chefe, que investido,

de todos V^iribatos do. Pode," Executivo nozes-

èe em desenvolvimento os «mios cie sua de «a

contra lacrõos internas, e snuasaos externos, cum

priu' portanto , qu.
quo júbilo o dize: -.Oh

¦lhe cesse: já o tem , e com
! 

' 
Já o tem em V. M. I. ,

o> ««.empenhando as Alias Funccõe, de Seo De-

Uor Perpetuo, nos assegura 
^penden^a 

e

l/herdade pela Constituição ano fizer a Assen.blci

Cí>n-.ütoitite 'e Legislativa
reunir.

basílica, que se vai

"'"Sim", 
Augusto, c Imperial Senhor nós cré-

nos, e cremes por conhecer o quanto N i"A^x

ie amado, he respeitado dos ve.dadeuos e
•piIos Brasileiros, «ue no tua 12 do con en

liou-
inte foi

V M 
' 

i" Acclamado" enTiodõ o Brasil, ou pelo
™ cm todas as Províncias colliRadas , Primei-

ro Imperador Constitucional do Brasi ; e om nao

ojppos enthuiias-.no , qual demonstrou P.Povo que
íSei.tainoS, ao verif.cav-se nesta Villa a Accla-

E d V. M. I. no referido dia Pi do correu-

Z 
Ç 

c nor tão prospero acconteci mento o Povo

%l-ia Villa, pelo órgão de seos -1™!^,
l.va á sempre Respeitada Presença de V. M. 1.

,-:, rom a Augusta Pessoa de V. M. 1. , c pua
«rmda c-n.a, que defendemos, e protestamos de-

feder á custa'dos nossos bens, e do proj.no san-

pt.e , que o-ostosos verteremos em favor da Lubei-

dade Brusilica. ,, , T7„
Villa Nova de S. João da Cachoeira em 

",'e-

rpanra de 17 de Outubro de 1822.-0 Presiden-

Artigo d'Officio.

' Villa de Paranagoá.

Hl * è Êü ra" Senhor. — Temos a honra , e

grande 
'satisfação 

de participar á V. Ex. que nesta

Villa-, no sempre memorável, e glorioso dia doze

do corrente por unanime vontade do Povo, e lio-

na e com o maior enthusiasmo, e mais vivos

transportes de júbilo e contentamento , foi Accla-

,'nado o Excel», o Immortal Príncipe Real feere-

nissimo Senhor D. Pedro de Alcântara Primeiro

Imperador Constitucional do Brasil, o que assim do

mesmo modo havia accontecer níssa Corte e em to-

das ou quaze todas as partes das Províncias colli-
«adas, por serem os votos de todo o Brasil, e o

Sue necessariamente convinha para sua gloria ,
"imuleza, e prosperidade : e incluso remettemos
nor Certidão o Auto a que se procedeo no relê-

ri-o feliz dia, e a Acta da Sessão , que precede-*;
e he 

"inexplicável- 
o enthusiasmo , prazer, e satie-

farão que geralmente se tem manifestado , e con-

tini» por tao gloriosíssimo motivo : e nesta ocea-

sião nomeia a 
"Câmara 

seo Deputado o Juiz de

Fora desta Villa o Bacharel Anlomo de Azevedo

Mello e Carvalho , de presente existente nessa üor-

te, para que por nós, e por todo o Povo que
representamos Lja de felicitar a Sua Magestade

nosso muito adorado Imperador, pela Sua Eleva-

cão ao ThiojTo; e manifestar ao Mesmo Augusto

Senhor os puros e leaes Votos de nosso amor, res-

peito, e acatamento, de nossa obediência, e ndeli-
. tiade, que de todo o coração temos jurado : o

nue V Es." se dignará de lazer presente a S. 31.

1., que Deos guarde , e a V. Ex.» por d.latados

felizes annos. Villa de P«r«««<ro« em Câmara 17

de Outubro de 1822. .
111 '"o e Ex." Senhor José Bonifácio de An-

rlrada e. Silva, Ministro e Secretario de Estado dos

Negócios do império do Brasil,-- O Ouvidor Jo-
,'é de Azevedo Cabral, o Juiz de Fora pela Lei.
*"edro Rodrigues Nunes , Joaquim Antônio tjiii-

...antes , Bento Antônio da Costa , Antônio José

da Costa, José Luiz Pereira.

V B Em algumas folhas do numero antece-

dente 
'no'artigo 

Rio de Janeiro a pag 49 col 1

linha 17 se acha — Columbia , Monte Vídeo , o Me-

stco $c. — devendo ser Columbia, Buenos Ayres,

o México &•(,'.

N O T I C I A S M AR1T I M A S.

E X T R A D A S. Cabo, e dous Soldados de Milícias que conduzem
dous recrutas.

Dia" 1," do corrente.
d-içã» e S. José, M.

nquipagan 7 , ca. :
Caixa Anlonio •/•os ¦¦¦

— Parati ; 12 dias ; L.
Anlonio BaUhusar de Sou-

apoardente e fumo ao
¦vira : passageiros hum Dia 15

S A Ií I D A S.

do corrente. — Nenhuma Sahida.

J A N E I tt O N A IMPRENSA N A C I O N AL. 1823.
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DECRETOS.

>
Or quanto, depois dos opprevsivo» e in'trto;

procedimentos (lc Portugal contra o Brasil . oue
motivaram a sua Indtipimdeniia Política, e ab-soln-
ta r.ep.araçíío, seria coutrádictoi ia com os piiiu-i; ios
pr-scIitnadoB, indecorosa, e aí,'; arriscada n mlinie-
são' iVa.-.ca elos Subditos de Portugal e-ni um Paiz ,
con: d _\v:J. aquelle Reino se acha cm guerra : Do-
vendo pois não s,'> acautelar todns as causas de
ele:sasoc;.'go o discoidin , mas tambem manter a licr.-
ra, e dignidade do brioso Povo , que se tom cons-
fitaido em Nação Livre,, c Independente : Hei por
bem .Determinar : 1." Que d'ora em diante tt,:'o e

•íaiqttor Sokiito ile Portugal, que checas* n i\l-
puni dos Portos elo Império com o intuito de ro

ricllo temporariamente, não possa ser ndmií-
tido sem prestar previamente ftanra idonc.i do seo
coropòrtante.ito psrante o Juiz territorial : ficando
então reputado Subdiío do Império , durante a sva
residência, ruas sem gos-tr cie fiiroa de Ci.h\.:';o
Brasileiro : i." Que se acaso vier com intenção de
so estabelecer pncilicainentc neste Paiz . dever.! á
sua chegada em qualquer Porlo HDpresení.ir-se 11:1
Câmara respectiva , e prestar soleinne jtir;;ir.,-i.ic
de fidelidade á cama tio Brasil, c.ao ÍSco Impe-
r.-idor ; sem o crie nfio será nrbnitlido a residi'.*,
r,om <;osará dos foros de Cidadão do Império. Jo-
sé Bonifácio de A mirada e Silva , ile» !Meo (..diis.iho
dc Estado, jVlinirstro e Secretario de Enfado das
Ae voc-ros do. Império e Estrangeiros , o tenha, ns-
srn entendido, e faça executar com o- desparlios
li-cessarios. Paço em l-í de Janeiro de 111 jl oite-
centos e vitile tres , segundo da Indopendoitcia e
do In-,'i,ci'io. — Com a liiibrUa dc tíVA MAC.ES-
TalDE IMPERIAL. -José Bonifácio de Ar.tira-

r-süüar da imniediata falta de algumas delia» , iras
ta.ilbem extirpar os abusos , e destruir os ohstacu-
!ics , que tolheram o livre giro, e circulação 11101'-
cantil, pondo de uma ve:/, ttírnio ao-syítenta prohi-
bitivo até o presente segiiídtr, qne implicava iiianifes-
(a ContradirOão com cs luninoses princirisos da Li*
berdn e tranque; do Commercio Brasileiro: ile

Seair.üte. Primo : quô todopor bem Ortt.
rape Estrangeiro se-ja adi.iiít.ido a despacho na» Al-
f..!>degf.i dos P-irtoa deste liitpt':*io , parido tw
direitos de vinte e. q.wívo por cento , e-iceptuBiKb
p:rém algum de indust.ia Inglcza, que possa im-
ver, o qual pagará quinze por cento na cor.for-
ini.latie do Tractado de des.-nove de Fevereiro de
mil oitocentoti e dez. Secundo: Que todos-os ge-
neros , ou mercadorias da producçãò , peserria ,
mantituctuíí., cü industria Portugueza, imporíados
em Navio?, o por conta de Estrangeiros,_ paguem
vinte e quatro por cento
cada ceie todus as
OS £'-';íCi'03 cos.Vndos
tíioíbiidus, como Vinhas,
Azeites , Vinnsrre» , sejmi obrigados a pagar rios
Portos desta império somente os direito» de Im-

portarão estabelecidos pela Tabeliã , qne baixa jor-
U (tíiu esti. assi-nada por Murthn FrancfstO llir
btlro d<- Amiradn," do Meo Cc.rtsallio de Estado ,

Secretario d'Estado dos .se<í.ecs
Presidente do Tliesouvo Pr.bltce.

ííyvcni.lo Portugal pela cruenta , e injusta gnei-.'u, ejne- i,i7 ,U) }{,,,¦,;> rermpiilo os ;inti.»¦(»>, Eros de
nitiiisaile, ip«e t-ivipi-ocaii.c itr presidiam isinbos os
csUi.dos , (. por conseguinte perdido o direito á,
C' ¦.itinutyção de favores mais que» gnc!uso» , o por.¦iÇ>-i;ço tempo feilc.s em beneficio do «co Conur.fr--
"', e m.tcin prrj;;b:o do destv Impero , e dn*.P rrntla publica , como tem sido o ;::. pvuiiibi-<e ¦« tiircctu ; 011 indivectn (V enfia dn dr críos ,<.'.•-'uio.í, ce. mei'i'?,r:i,;iio,i Estrangcii';^ , e i.Tivltn^iite
o de direitos ímú (!iii-,iiu<*.;s , cu d,.¦ ise.;,:.'.".•.. a-b^o-"!<n r;os? mutilo» , cri.'.ced'ií;i ás n.e-reedeii ir. '¦'¦ erro-,'lie ,/s Porltigm wr ;. e desejando E« , lia-, '''-'rc-

ú seuielhança do -prati-
Nações. Tertio e ultimo: Que

In dcnonirnarTio viile;ar depeli
ardente», Licores ,

Me listro c
f :*.zen--;a ,

O reieriíi
faca exe.

-Ho isíro a
om 0= desea

o te
clios

.Ha eiitor.d:f.<5 .

Ciõ
mu

Janeiro em trinta «lc
necr

!r-
ssiuíos. Pais-
Dezembro de

üivi ,K-enter-i o vinte
pontieiifin , e do 1.«perio. — <'mii a
MAGESTADE IMPERIAL.— Marti
liirdro de Ândrudn.

Ctiinpia-s
Janeiro de 111
d'Am!-radi'.

ri:n«wo da Iiièe-
Ituh-íca '-'e St! A

Francisco

c re;Ti-.e-se
oitoecutoo

Rio tl-Jui
e liiiíc tre

¦O o'iic> rir»
— Ribii.o

Iodes. e .;'(..' ."-quer eniliar^ins,

Tala l/a n:s dinUr.s, nitr Srr M'.'gest:r-'c o Lapa/:
fã,;, fi , ,,,-.- /'.., 1 .-.,- n'¦;¦'-/•.' .-'a-' l"a!os, Asm-s
crdfti.-es- ,' //-.'itts, r V.rugrcs . fe 

ei f-'>:- <<1r--

da ev.-iCMV-'' JrsA!ftmi>gai Jolmp:tto u.e lírusd.

Vi lio í!iito Ce. (r.'-i";q-:2i- dcrir.Tlr.jrfi:,, f'*.T
'Paiz, 

por p!p-' dee-nto e eiírrrn c:erl,-I
,h-, , mrd,.!!;» «io !'r'f.. ,-irJa-lt:ri-. e sr;run- >l'-:Ou)

' et-;'-,''.-, ,--ía r.-.T-.-.re á« nas t.iur>? Ailan- •
m\'a;.......1.:.!..: J ""

D!l3t'>"'K-'inco du ijuaUpi-'. dcnc:r,iüV:ic l.--'-lJ ^ __
P:-,":;-, , ser, 01.V doer. per p.tpi '* ..t?e,-^v^
lv;-y I; : , ".'¦, !i'« ii:-. .'.,.'!::w  - ¦ ¦ )

r. f¦i
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Àieite por pipa, na fôrma aeima........ 7:500 nha, Houve por bem cem tudo Manda.• 
çreor 

um' B«a.

ViWenoròma na fórma acima ' 2:500 lhão de «eis companhias , conforme o Plano , que ora seVinagre por p.pa, nd íouua aui-i.». . 
qfi.nnn remette cor Copia, ato em attenção a intima eonvicçüo

Agoas ardentes por pipa, na forma acima 36:000 ~e 
^á kV. 1. dos motivosPsincero., e p.triotiC08'

Licor por pipa , na forma acima......... aü.ijyu n(_u_iram í0 Güvern0 a entrar nas attribuiçoes do P0"
Vinho tinto vindo era garrafas , por dúzia :40ü <£_ 

^ uti
Dito branco, vindo em garrafas , por dúzia :SUU Q^ ^m 0rdena s. m. I. que o Governo remetta '
Licor, ou Agoa ardente, vindo em garra- Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra a lista. <je

> fes por dúzia  1:200 todos o» Officiaes , que nomeou para aquelles Corpos, „
Nos direitos acima mencionados não se comprelien- fim de que •_¦_ M_ _, Approvando os que julgar neccssa-

dem os que costumam pagar as garrafas, e por _.-__: pcssa mandar dar destinos aos que restarem ; pro.
isso continuaram a pagal-os como antes. cedendo logo o Governo ao recrutamento necessário de

Palácio de Rio de Janeiro em 30 do Deaem- maneira tal, que não impeça o andamento da agncultu.
bro de 1822. — Martim Francisco de Andrada. ra . e criação dos gados tão útil a essa como as mais

ProvtHeias do Império. ¦
________ Ordena também o Imperador, que o Governo faça

distribuir pelos Corpos da Provincia as Clavinas e mais

AETIGOS D'OFFICIO. gêneros que do Arsenal do Exercito desta Corte lhe _>
A s u *-*"--- _Tan_ 

remettidos, dando conta do que mais for preciso.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Requerimento cia, podendo o Governo empregar nc^ 
^"umando 

o«

de Josí de Miranda Ramalho e Companhia, e outros cria- em outro exercício , que lulgar 
Çonvemente 

ul«k

dore» e conduetoret de gados, etíque pediram certas Coronel Gaspar fra»« 
f ^1?d, CS c

providencias para o caso de não" se ajustarem os Boiadei- tenda neçe ssano augment ar » <J»™£°£ Capitalcon-

ros com os marchante» sobre o.preço do» mesmos gados: sente o Imperador , que o mesmo Govern faça «b,r

Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impe- Sua Imperial Presença o Plano para a «K»">*°>

rio , participar á 11L— Camar» desta Cidade que Ha por Corpo de Guaranis , e a. Propostas nao .6 dos Oitoa

bom que no referido caso de falta de ajuste entre os Mar- para este Corpo, como para os mais de Milícia, da Pro-

ehanfes e os Boiadeiros, possam estes matar os gados por vincia. n-rm-rnó «
tua conta. Palácio do Rio de Janeiro em 11 de Janeiro Por est» oceas.ao lembra o>!»£"!« ao Governo »

de 1323.- J*d Bonifácio de Andrada e Silva. necessidade de manter com o Govenador d..Arma»
melhor harmonia , poniue nisto o serviço ganha, e os

Subditos com o bom exemplo da união das Anthondadei
"" constituídas se firmam 

"nos sentimento» , do devido respei-
.__,..-,. to, e obedecem com vontade, da qual tem ji dado tia"íeparlicao dos Negócios Estrangeiros. decididas 

provas que S. M. I. encarrega ao Governo de

Manda S. Mo Imperador pela Secretaria de Esta- 
^^"rZ^T,^^^^^ *£&

do do. Ma-M,iBr^ageiro. remetter ao Ministro e Se- * ™»™ p, enc'ia 
VoJTca ,- recebendo também .

cretari. de Estado do» Nogocos da Fazenda a nota m- "^ ao 
^ m_did!)Sj

clusado Cônsul dos .Estados un.dos da America do Nor- '«'™ a, 
PJ ^ 0^correr.cia_ biicas.

te, datado de hoe cm que solicta providencia, sobe o 1™ tem a Janeiro de l«-.3.-*
methodo adoptado na Alfândega desta Capital relativa- V j.r.,'»//,«
mento i medição da tonelagem das embarcações Ameri- J°*> Vmra d* Canal/io. 

____________
canos , que entram neste Porto , para que pela Repartição
dà Fazenda te communiquem a referida Secretaria de Es- S. P A U L O.
tado os dados necessários para resolução da citada Nota.
Paço 8 de Janeiro de Í822. — José Bonifácio de Audra- ARTIGOS b'0íHC10.
«ia e Silva.

Villa de Paranagoá.

Repartição dos Negócios da Fazenda. Senhor. - A Câmara, Clero, Corpo Militar,

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado Nobreza, e Povo desta Villa de Parem*goá , p-
dos Negocies da Fazenda, que o Ministro c Secretario netrados do maior amor, respeito, e acatamento,
d'Estado dos Negócios do Império remetta ao Thesouro tem a honra , egrar.de satisfação de 

felicitarem 
a

Publico uma Lista des Deputados década Proviucia, V. M. pela elevação ao Throno do Império_.»*"*•
nomeados para à Assembléa Geral Constituinte e Legisla- sileiro ; e de manifestarei**, sua excessiva alegria , t
tiva , a fim de por ella proceder-se a fartura das Folhas exuberante rego.ijo por tão gloriosíssimo motivo,
pelas quaes hão de ser pagos das suas diárias. Paço em bem certos , e convencidos da necessidade de tao
11 de Janeiro de J823 — Martim Francisco Ribcir» de fe]_z accontecimento para salvação, grandeza, «
Andrada. completa prosperidade do Brasil.

¦o» E ainda que a Câmara tenha já nomeado De-

putado para fazer presentí a V. M. I. , por fil.
Repartição dos Negócios da Guerra. e 

p0r <ofj0 0 povo que representa cs seos puros,
..,__, e leaes votos de obediência , e fidelidade , que de

Para o Governo Provisório da Provmsia de S. Pedro. todo Q cürat;-_0 se tem jurat]0; entendeo que tam-

Te.dc sido presente . S. M. I. o. Officios dirigidos be,n. devia di*fir*f ?Íno Mi^tír Nobreza'" Po-
pela Junta Provkoria do Governo da Província do* ir* c°-d° com o Cloro , Corpo Mihtar 

JJ«"J
Grande de S. Pedr, , Manda em resposta, pela Secreta- vo, roga.mo a \. M. que se Digne accer^ar nc«a.

ria de Estado dos Negocio, da Guerra, participar ao mes- sinceras, e humildes homenagens, e firmes pio
mo Governo, que não julgando co.veniente approvar no testos de cordeal amor, proiuntlo respeito, e

todo o Plano d» CiÃçíò de Corpos novos de Milícias apé mais inviolável hdelidade. _

por. ter medida -oppri-s.iva á população da Provincia, quais- Deos Guarde n V. M. por muitos, e leim»
-*io tem d? foíRscw Recrutas aos Corpos da 1.» e 2.a Li- annos como Lavemos mister.
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Villa íYPuranagóá ei* Cansará de 19 de Outubro
de 1822. —- O Ouvidor , ipsé de Azevedo Cabral ;
o Juiz de Fora pela L.eii Pedro Rodrigues Nu-
nes; Miguel Gonçalves dS Miranda.'( 

Seguiam-se mais 45 assignaturas. )

Villa de S. Carlos.

Senhor. — A Câmara da Villa de S. Carlos,
Provincia de S. Paulo , como órgão de seos ha-
bitantes, tem a distincta honra de apparecer pe-
rante o Throno Augusto de Vossa Magestade Im-
perial, offerecendo os cordeaes, e ardentes votos
do seo amor , gratidão, e respeito.

¦Esta Câmara tendo sempre dado todas as pro-
vas do seo zelo , e esforços a bem da grande cau-
sa do Brasili e Sço Perpetuo Defensor , exultou,
Senhor , contente, vendo chegar o momento feliz
de sua çonsplidnção ,. e ultimo sello. Ella, cheia
do'maior júbilo, teve a ventura de fazer a Accla-
maçãò gloriosa do Primeiro Imperador Constitucio-
nal do Brasil, entre- enérgicos Vivas de toda a sua
população , como se vé da Acta junta. Ella em fim
tomando o Ceo por testemunha tem a confiança de
reiterar os protestos de sua inabalável obediência,
e fidelidade a V. M, I., Seo Perpetuo Defensor,
Seo ídolo.

A' nwito preciosa vida de V. M. I. Deos guar-
de por muitos , longos , e dilatados annos , como
nos he mister. S. Carlos 20 de Outubro de 1822,
— Senhor , Subditos reverentes , e gratos. — lia}-
mundo Alvares dos Santos Prado Leme , Anseio
Custodio Teixeira Nogueira , Joaquim da Silva
Leme, Joüé de Souza , Campos.
*'" (Seguiu-se a Acla qiie acçompanhava este Officio.)

Villa da Constituição.

Senhor. — A Câmara da Villa da Constituição,
Provincia de S. Paulo , por si e em nome do Po-
vo que representa, tem a honra de ir beijar a Real
JVIão de V. M. I., e cuniprimenta-Lo congratulan-
do-se pela Pessoa de seo encarregado Francisco de
Paulo Souza e Mello, significando a V. M. o seo
inesplicavel prazer de o ver collocado no eminente
Logar do Primeiro Imperador do Império do Bra-
sil ¦, Logar cie que á muito se tinha feito credor,
e tjue por todos os princípios Lhe pertencia tanto
na qualidade de Defensor Perpetuo deste Império,
corno pelos sacrifícios feitos em beneficio de seos
lieis Subditos Brasileiros.

E porque faltam as expressões em assumpto tão
sublimado , só nos resta certificar, que V. -M. Rei-
liará sobre os corações de Subditos fieis , que cor-
dialinonte o adoram , e que protestam não poupartudo quanto lhes he mais precioso para conservação
da dignidade de V. M., jurando firme adhesão a
V. M. , e a Causa do Brasil que tanto prezamos ,

Deos Guarde a Sagrada Pessoa de V. M. I..
por mui felizes, e dilatados annos. Villa da Cons-
tjtuição em Veicaião Extraordinária de 19 de Outu-
oro de 1822.

Senhor, de V. M. I. seos mais leaes, gratos, e
reconhecidos .-Subditos. — João José du Silva; Xis-
to de Quadras Aranhas ; Miguel Antônio Gonçal-
ws; Garcia Rodrigues Bueno; Pedro Leme de
Oliveira.

Nesta mesma data e sentido Qfficiou a Gamara
ai

da Villa de S. Miguel das Áreas remettendo a Arta
da feliz Acclamação de S. M. I. naquella Yiliá.

BRASIL.

PROVÍNCIA DE GOIAZ.

Aos 4 de Setembro de 1822 na Cidade Capital
de Goiaz sahio eleito pela apuração dos votos Pro-
curador Geral da Provincia para o Conselho d*Es-
tado de S. M. I. o Reverendo Manoel Rodrigues
Jardim ; e se ficava procedendo nas Eleições dos
referidos Deputados para á Assembléa Geral.

Correspondência.

Senhor Redactor,

Recebi esta narração dos festejos, qui fize-
ram os habitantes da Freguezia de S. Francisco de
Paula com a desejada Acclamação de S. M. I.
que tanto tem enchido de prazer os corações dos
leaes Brasileiro, para mandar copiar em sua folha ,
pois aquelles generosos Brasileiros desejam fazer
sciente ao Publico os seos verdadeiros sentimen-
tos pela Causa Santa do Brasil, pelo que rogo-lhe
o favor de p«»r no Diário a narração junta : sou de
V.. o mais attento e respeitador. — Rodrigo José de
Figuercdo Moreira.

Os leaes, e genorosos habitantes da Freguezia
de S. Francisco de Paula Gommarca do Rio Gram.
de dç S. Pedro do Sul, sabendo por Officio do Ss-
nado da Câmara daquella Villa, que no fausto dia
li de Outubro do corrente anno. de 1822 se devia
celebrar a feliz e gloriosa Acclamação , do N osso-
Amado, e Inimortal Imperador Constitucional do
Brasil o Senhor D. Pedro de Alcântara, dezeiosps
de mostrar sua intima , espontânea , e bem digna
adhenão á causa, e. resolução tão justa , e necessa-
ria trancionaram praticar a mesma augusta cerimo-
nia na sua Paroquia naquelle dia ; más não sen-
do possível servir a mesma e única musica do jRjo
Grande n'um só dia em dous logares a distancia de
dez legoas, concordaram em transferi-la para } dia
27, principiando antecipadamente a ter parte na
plegria, que depois manifestaram: por quanto to-
dos os que não foram embaraçados por inevitáveis
obstáculos, compareceram na Villa de Rio Grande
no dia 12, entre tanto, que toda a Povoação es-
pontancameiite se illuminou nos dias 12, 13, e lé
com a possível magnificência , deixando-se ver em
todos a impaciência com que anhelavam a aproxi-
maçào do dia 27. Então de vespora principiaram
os públicos , e geraes regosiios , sendo na noite
de Sabbado £6 iíluniinada toda a Povoação , e com
especialit1i.de a Tribuna formada na Praça, e des-
tinada para a annunciação dos Vivas, a-qual-es--
tava ornada de emblemas allusivos ao Augusto!
Obiecto, que possuía todos os corações, e rica-
mente illun.im.da de lustres, lampiões , e mangas
de vidro com velas de cera. Os continuados re^t-

quês de sinos, e fogos doar faziam a noute af>ra-
cível a todos os moradores , que unmdo-se em
uma só familia se davam os parabéns. "

No dia 27 ao despontar da Aurora uma sal-
va de artilharia annunciou as deposições festivaes.
Pelas onze horas da manha jitntaiido-ae no largo,

da Praia todo o Povo, que compõe aquella Fie-
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¦ «trízia na maior decência de yesluario ,' e com a
eur»a insígnia da Independência., subiram á Tri-
buna as pessoas mai» qualificadas , e duhi ao signal
de muitas girandolns» ue fogo do ar annunciaram-
se os •seguintes Vivas — Viva a Nossa Santa Re-
iigiuo, Viva o Imperador Constitucional do Bra-
sil o Senhor D. Pedro I., Viva a Augusta Impe-
ratriz do Brusil, e a Dynastia de Bragança Im-
perante no Brasil, Viva a Assembléa Geral Cons-
tituinte , e Legislativa do Brasil, Viva o Povo

, Constitucional do Brasil — que foram repetidos por
..todos , do» quaes muitos não podendo conter em

»eos corações o exuberante prazer , de que esta-
, vam possuídos , e se deixava ver pelo ondular dos
lenços, derramavam lagrimas de verdadeira e ex-
trema alegria, tinalisando este primeiro acto com
uma salva de 101 tiros de artilharia ; depois do
que immediata.nente se dirigiram á Igreja Paro-
chiai, que se achava ricamente adornada , para as-
sietir á Missa Solemne, que celebrou o lleveren-
do Parotho , recitando urna excellente Oração o
Reverendo José Rodrigues dAsstimpção, reconhe-
«ido pelo Orador de melhor conseito da Província ,

• e um dos verdadeiros enthusiasta do Brasil. Se-
guio-se.«in solemne Te Deum em acção de gra-
ças ao Eterno Despensador dos Impérios, e dos
aceptros.

A uoute foi entretida com fogo artificial, to-
cota» M musica, e illuniinaçao , o <iue tudo se
repetio ainda na seguinte.

Esta, simples narração, não pôde fazer conhe-
•cer o verdadeiro, e santo enthusiasmo daquellá
porção escolhida de Brasileiros , ainda mesmo quem
as mais perto observasse a profusão , e liberaiidade
com que venceram obstáculos, que pareciam insu-

pevaveis, nao poderia com tudo explicar dignarei,.
te a expansão de alegria, em que nadavam tod.nV
os corações, sem alguma odiosa ou pueril reserva.

HESPANHA.

Pelas ultimas folhas de Madrid até 5 de Ou-
tubro vê-se que se elegeram o Presidente e Viça
Presidente das Cortes, e que o Rei havia de com-
parecer na Assembléia no dia 7 para abrir a Se».
são em pessoa. Dizem que San Martin, o ultimo
Chefe Político de Madrid foi prezo um dia s$ntes.
Os Realistas da Catalunha e Navarro tem sido bem
suecedidos segundo as apparencias. As noticias de
Madrid referem que depois da derrota de Mina os
revolucionários estam em completo estupor. Os des-
aimisaeios estam enraivecidos pelos suecessos do ini-
migo , e não perdem oceasiao de desufog&v a sua
cólera contra o Embaixador Francez. ( The New
Times 14 «íe; Outubro.

ÁUSTRIA.

Os Imperadores Alexandre e Francisco còm.aa
suas respectivas comitiva sahiram de Vicnnu para
Verona u dous de Outubro. Affirma-se que o Du-
que de Wtllinglon não sahirá d' aquella Capital
enquanto não voltar um Correio de Londres, que
e le* despedio de Munich, e que espera-.se a 14 ou.
1j de Outubro.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia lé> do corrente. — Moçambique ; íò dias ;
O. Fio'-de Siniret, M. Diogo Cândido Martins , équi-
pagem.-SO, erga 192 escravos, destes morreram 52
ro M. : passageiros os Deputados de Goa, JBer-
nurdo Pires dei Silva , Constcmdno Roque dei Costa ,
e quatro criados. — Boche forte ; 66 dias ; C. de
guerra Franc. La Diligente , Com. Guuticer. — Qui-
/interne; 48 dias ; B. Zephiro , M. José d''Albuquer-
que JÇetvier Monteiro, equipagem 29, carga 41G es-
cravos , distes morreram 9 a Consiantino Dias Pi-
nlitiro : passageiro o Capitão de Infantaria Francis-
co José. Ferreira. — Bcnguell.it,- .'.2 dias ; B. Desen-
g-ipo, M. FrtiiK-isco Manoel Vieira , equipagem '2b ,
euga cera, en solar e 400 escravos, destes mor-
raram 11 a Joaquim Antônio Ferreira: passageiros
João Pedro , c Joaquim Vicente. — Lima,- òb dias ;
B. Amer. Barriet , M. Kelly, equipagem 14, car-
ga quina ao Mestre.— Baltimor ; 5\ dias ; B. Amer.
PMiopia , M. Thomaz Boyle , equipagem )S , car-
g'X""farinha a Bareket : passageiros 1 Amer. eom I
irmã e três filhos. — llheos; 9 dias; L. Bom Je-
sus da Felicidade , M. Manoel tf Oliveira , e|,.i pagem
9, em lastro: passageiros o Coronel Joa.,111111 Pi-
res dc Carvalho c Albuquerque com Ofrkios , Miguel

Joaquim Cezar de Mello em Co nmissãa do Governo
da Cachoeira , 1 Sargente , e 5 criados. ¦— Ctxnanéa ;
2.5 dias ; S. Piedade, M. Francisco Anlonio Pacheco,
equipagem 10, carga arroz a Viuva Travassos.:, pas-
sageiros o Padre Joaquim Mariario dei Trindade ,
e 1 Hespanhol. — Itapemcrim; 5 dias ; 1*. Senhora
d'Assumpção , M. João Josc dt'Almeida , equipagem
5, carga nisucar a vários. — Campos • 10 dias ; L.
Santo Anlonio, M. Manoel Coelho , equipagem 7 ,
carg» madeira a Manoel Douiinguts, passageiros 1
Furriel, e 6' Soldados tle Milicias, que conduzem
18 recrutas, 14 prezos remettidos ás justiças, dee-
tts 10 sam siganos com 19 pessoa de suas famílias.
— Cato frio ; 3 dias ; L. Sunta Cruz , M. João Dins
Pinto , equipagem 7, carga milho agoardente e as-
sitcar ao M. — Dito; S dias; L. S.João Baptista,
M. José d'Oliveira, equipagem 5, carga feijão e ini-
llio uo M. —- CnraviHas,- íi dias; L. Rimto F.ngci-
lado, M. Manoel Nunes, eqnipagein 8, carga fart-
nha no Caixa: passageiros o Vigário Manai Alves
de Menezes , o Barão Bussichi Alle-nuto, Roberto Mon-
triro , Manoel Alces , e 1 Si/isso.

S A II I D A S.

Dia 1G do corrente.—Nenhuma Sabida-

AVISO.
Nu loja do Diário do Governo, na rua da-. Quitanda , se acham as obras aefsjptej»: Bonnin

Boclrine sociate, 1 vol. e.n 8.^_ gr. Ocuvres ile Benjamin Constant, em 4." , e em 8 wjj. Treité de ?<¦¦
g slution de. B'
I.fgí.ilulkes

Uno,
Ai

vol. Toe rie de<,e rie. de pehies et re-eompr v.m, pcir dito, 2 Vol. TtUs.-iue,. è*s Ahtfinblcc»
Direito do Cidadão- por- Methly , 1 vo!.

J A N E IR O n a i M PâEjNdA N A C í ON A .L. rifêS.
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O IMPERADOR aos Brasileiros residentes fóra da
Pátria.

B¦ J Raeileiros ! Apenas resoou por todo este gran-
dbso Império o brado da Independência Brasilica ,
e apenas os puros votos , e amor geral dos brio-

sos Brasileiros Me collocaram no Throno Const.tu-

cional da America Austral, veio a ser um dever

sagrado para todos os filhos da Pátria, espalhados

pelo Mundo, abandonarem o território dos nossos

inimigos , unirem-se a seos Irmãos do Brasil, e to-

inarem parte em suas fadigas, e na gloria , nue

lhes resultará de generalisarem e cimentarem a In-

dependência Americana.
O Vosso Imperador, Vosso Perpetuo Deten-
\J V \fzinKJ Ainu*-»»"«« • ""-— r

ser e Vosso Amigo não deve duvidar um so mo-

mento da vossa honra, e patriotismo. Está certo

oue vireis sem perda de tempo rodear o Seo lhro-

no Constitucional, que he o garante da perpetui-
dade da vossa Independência.

Espero ver-vos chegar á porfia para empregar-
des vosso patriotismo, talentos, e virtudes no ser-

viço do Império, e bem da nossa chara Pátria.
Todavia não desconheço que alguns motivos pon-
¦derosos , e difficuldades suscitadas acintemente por
nossos implacáveis inimigos , poderám obstar vossos
desejos, e retardai- vossa chegada.

Não vos assustem quaesquer sacrifícios, e in-

conimodos , pois a Pátria, e a gloria vos merecem
indo. Eu vos assigno portanto o prazo de seis me-
zcs para regressardes aos vossos lares. Vinde tra-
baihar com vossos Concidadãos na grande Oura da

Nossa Regeneração Politica. O Brasil assim o exi-

ge , e o vosso imperador vol-o manda.
Se todavia, no fim do prescripto prazo, hou-

ver algnm Brasileiro, tão degenerado, ou ílludido

(o que Deos «áo permitia) que espontaneamente
se deixe ficar entre nossos injustos inimigos , de-
verá então ser reputado por indigno de formar par-
te da Grande Familia Brasileira, será immediata-
mente considerado , como Subdito do Governo .ror-
tugitez ; perderá pnra sempre os foros de Cidadão
«io Império ; e suas propriedades ficaram sujeitas
á pena connninada no Meo Imperial Decreto de
onze de Dezembro próximo passado.

Brasileiros ! Estou certo porém que a vossa re-
solução será o que dieta a Honra, e Brio Nacio-
nal. Eu em vós Confio. .

Palácio do Rio de. Janeiro oito de Janeiro de
mil oitocentos e vintra tres , segundo da Indepen-
dencia, e do Império. n„nIMPERADOR.

,1

Artigos »'Officio.

Repartição dos Negócios d» Império.

Hvendo participado o actual Juiz de Fóra da Vib>

Ia de 5. Salvador dos Campos a pmão de certoJ™

de Ciganos , que infestavam aquelle districto, comme t«v

do roubos ;aqSs-aSsin',os, e achareiu-se ^«"eM*
as mulheres, filhos, e. escravos dos mesmos Caganose

postos os seos bens em deposito , sobre .qoe se achava

procedendo a suraoiario , pedindo detenn.nação a en*

Lt.no, que deve, ter os bem,j£h «riidos Ha 
^

do lato igual participado o Oov«rno 
^™ éosVilla: acercsc.ent.ando terem ja sido «eiwas o

lntendencia da Policia, e expondo os mães que se

guiri-m, se. por alguma ™s£*j£^% 
Ç ? Impe-

culp, fossem postos em I.b^de Manda 
£ 

» 
^

rador pela Secretaria «/Estado dos Negóciosa i-

communicar o referido ao Ministro • Se«tano o

dos Negócios da Justiça, para sua mte1.gene a. P

que por aquella Repartição se tomem as cautem

«rias,, expedindo-se as convenientes ordsoí a.W*

Policii, e ás Justiças ; conservando- 
^« uéo

posito Legal os mencionados bens »|fMM

ST Rio di Janeiro em 11 «le Jane.ro de 1623.

nifacio.de Andradu e Silva,

Pela Repartição dos Negocws da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , P^^teÍdÍd"
do dos Negócios da Guerra que a «^f àti

Arsenaes do Exercito fabricas ei -jL,mento, que se
^imediatamente ao concerto de todo o araraento, q 

^
acha nos depósitos , e que estiver en ««^rf 

de fó*
certado , ficando aathonsad. P«a «t 

LeThe será logd,-tado , ficando authonsaüa para c »u , d
ra, e para formar a feria competente^ ^ 

,.

fàfai ^^ttr^drcZuiko.'ele Janeiro de LBió.—J"«a

Pela Repartição dos Negócios do Marinha.

Tewío subido , Presença *^^£í

tz,rs„s,'rs'í:v -*Ê*rs#
eé Manoel de ÍJ-« - ' 

^ £atrlot,smo se offere^
Ia Villa. movidos do mais appre,

ciam a fabnear an Br, u «^ Offieio 
, e Dignan-

sentavam, e vinham ™s, 
dc Acceitar UB) tão ge-

do-Sc o Mesmo Aogusto Senhor 
^^

neroso offercc,«.»to d^^ • 
a JJ feridd

ria dc Estado do. Ncgocu» 
seo ^ Agradec,men-

Brigadeiro lnes lavâ c 
,"" ,0.ihes ao niestno tempo que

to por «-te motivo , te^vàoj** conítraido com as
convém que o Bn£* em H«;^ mMns visto q»e o*

proporc,5c* o.cassanat p«a ^ dimençÕBS ptMr
riscos-oppi^e^09-" 

se-
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'etiplas pela ircVitectura para por ell"« sc construir «m
Brigue de Guerra — Por esta oceasiao Ordena ...S.>M. I.
outro sim qne o mesmo Brigadeiro faça remetter para *s-
ta Corte com a brevidade possível as madeiras constantes
da relação junta, as quaes sam necessárias para a cous-
trucido d« uma Corveta de trinta Canhões', que deverá
po>'-se no Estaleiro rio Arsenal tendo a denominação de

. Cèrpetct Cftmpista. Palácio rio Rio ele Janeiro en», 19 de
Storemti» d.,1822. — íttis da Cunha Moreira,

BRASIL.

iZto 17 de Janeiro.

S. M. I. veio do Palácio da Boa Vista para o
•%» Cidade pelas 9 horas da manhã. Concluidii a
audiência ordinária, foram introduzidos o Desem-
bargador José Teixeira . da Malta fiaeelkr, Depu»
tado e Membro do Governo do Rio Grande , e o
Doutor Joaquim Bernarilino.de Senna Ribeiro dei
Costa, Deputado pelas Câmaras de Porto Alegre,
e Rio Pardo. Os Deputados foram accoinpanhados
pelo Senado du Câmara desta Corte com a ceri-
ytiòvAk costumada, e recebidos por S. M. I. com
•aquella bondade, que he própria de Seo Augusto
Coração. Eis-aqui o Discurso, que perante o Mes-
mo Augusto Senhor recitou então o Deputado pelo
Governo do Rio Grande , reservando para outro"JN.° o que na mesma oceasiãa também recitou o
o Deputado pelas referidas Câmaras.

Senhor. — Quando o Brasil em 1808 teve a
jionra do receber em seo seio a V. M. I., a quem
imperiosos motivos obrigaram passar o Atlântico ,
e a deixar as plagas do antigo Portugal, não dei-
xòtl de então prever , cora a maior satisfação , e
contentamento , em- V. M. I. o Fundador de um
novo Império. Já a triste condição de Colônia, cm
que outróra jazia o melhor Paiz do Mundo , ha-
via clesappareeielo: Graças ao Senhor D. João VI.
Augusto Pai de V. M. L, que reconhecendo , pe-
Ia própria experiência , a grandeza do Brasil tan-
to, quanto a fraqueza do velho , e acanhado Por-
tugal, onde não pôde sustentar a sua Coroa, e Digni-
dade Real, assaltada pelo Invasor da Europa, ele-
vou este vasto Continente á Caflicgoria de Reino.
Desde, essa época principiou o Brasil a tomar a
magestosâ. aetitude, que lhe competia : Elle com
admiração progredia, a despeito do vdho systema
de atrazamento em todos os ramos de industria, só
por seos immsnsos recursos, incomparavel fèrtili-
dade, o -abundantes riquezas qua a natureza lhe
tem prodigaiisario ; mas ainda não era chegado o
tempo do seo ultimo desenvolvimento, sõ reservado
para os, dias de V. M. I. Declara-ss a revolução
em Portugal, e proclama-se ali a Constituição a
exemplo ria de Hespanha. Os Povos do Brasil mais
sinceros e generosos do que convinhn, respeitando
por linbito a Mae Pátria, e querendo imite-la,
jvío duvidaram jurar a Constituição t.il qual se fi-
#ntso em Portugal pelas Cortes, sempre sübeníen-
dieta a condição de que tal jtiramenxo nunca po-*.'*!. envolver a approvitç.o a própria ruína. Fun-
«!a'!os nu disposição rio artigo SI rias Ba ps dessa
famigerada Constituirão , (íescançaram nos braços
«'os spos irrnlos Europeos , a quem se entrorrii-am,
contando infullivelmente fun o spo fiel cumprimento.

,.Ainoa n'io aiit«*V!arn os Brasileiros a traição, qttfs-' ihes prep-iyavi, qmndo se apressavam em en-
v -ir os seos ).':¦¦ •yfti"¦'•>. ao Congresso de Lisboa,
ri..' qiir-Ti ner'.'iín -o:il recr':iv:iti], e todo o bem es-
peiavaia, ..,,.-(.,,» de que a Lcgiüiüçúo se nfio fã-

ria conimutvi ao Brasil sem assistência de tortos 09
seos Representantes : tal era a boa fé , em que
estava o Brasil para com Portugal, Mas, qual não
foi , Real Senhor, a sua surpreza, quando vio os
fetaes Decretos de 29 dc Setembro de 18iil 1 Não
podia aquelle Congresso era um tão curto espa-
ço «le tempo exasperai- , e indispor mais o Bra-
sil contra si. Ordenar-lhe a desorganisação dos
Governos das suas Províncias , com- a separa»
ção, e independência das Authoridades entre si,
e só sujeitas ao mesmo Congresso, introduzin-
do assim o despotismo dos governantes, e vexame
dos Povos : envia-lhe a abolição de todos os Tri-

. bunaes ria Corte do Rio de Janeiro , a pretexto
de desnecessários', ficando ate agora em «eo vigor
os de Lisboa , para que os Povos do Brasil tivos-
sem de ir mendigar a duas mil legoas de distan-
cia o. seos recursos: ém fim, para maior cumu-
Io da nossa desgraça Ordena, qüe V. M. I. , uni-
co Apoio , que nos restava , sc retire do Brasil
para viajar Reinos Estrangeiros. He então, quo
os Brasileiros conheceram o erro da precipitação
em que cahiram ; e que o Congresso Lisbonense,
seauro já com a posse do Senhor D. João VI.,
que por fatalidade deixou a hospitaleira terra, que
O recebeo, se não encaminhava a outro fim mais
tTo que ao de recolonisar , e escravisar o Brasil,
e em tempo , oh desgraça I , em que o mesmo Con-
grosso proclamava a Libsrriade, e os direitos do
homem!! Nesta crise açode a Divina Providencia,
que proteje a nossa causa, a ju-ta causa do Bra-
sil: não consente, que V. M. I., Herdeiro da Co-
roa , e o único remédio da salvação do Brasil, o
desampare: inspira crti V. M. a_energia, a força,
e a sabedoria precisas para. o livrar do grande, e
imminente mal da anarchia , que os nossos inimi-
gos lhe preparavam. V. M. I. Promette, e não
falta , ficar entre nós : o Brasil merece, que V.
M. I. Se Declare Seo Defensor Perpetuo : Ah! Qua
doce Nome soa a meos ouvidos ! V. M. I. não se
satisfaz: Quer ainda dar aos seos Subditos as ul-
limas prova3 do Seo Amor Paternal, cortando de
nm golpe as esperanças dos demagogos, que ten-
taram recolonisal-o. Promulga em fim , a requeri-
monto dos Povos, o Decreto de 3 de Junho de
1822, que veio trazer o Brasil o paládio da sua
conservação , e Independência : com elle V. M. I.
desarmou os mortíferos braços, que já iam alçar
o penrião tia discórdia do Brasil, e animou os seios
fieis Subditos , que assustados oscilavam som de-
liberação. V. M. I. Fez mais, que o grande Ale-
¦xtmdre. ria Afnceifonia , oa Cezn-res de Roma , o
fTíinde Pedro ria Rússia , e todos os mais , que
pelos seos altos feitos se tem iminortalisado. Gra-
ças, Senhor , Vos Sejam darias por tantos be-
npfido.. Mas ainda não edava completada a Gran-
de Obra. O Congresso de Lisboa, cujas vistas hos-
tis contra o Brasil já »am patentes a todo o Mim-
do, náo podia encarar, que elle se rnnunripnsw,
e proclamasse a sua Independência : conhecerdo cjik;
já se adia no estado de verilidade, e tem em si
todos os meios para conservar, e augmentar a su.i-
«ft-andoza , independente daquelle pequeno torrão
ria Evrorm , lhe procun por isso lançar os ferros ,
ha n.t.ito tempo forjados, eiiviando-lbe Tropas , e-
Genrraes rias Armas rio seo partido para o sub-
jnirir; sriilo por este motivo, que o mesmo Con-
frre>-c:n fechando os ouvidos a todas ns justas rocia-
rr;-iç<~fs rios Deputados rio Prdsil, quando advri^atn
a s"i Can<-a, se sorve unicamente ria ap parou te Au-
thorw'ntle do Senhor D. João VI. , cuja vontade
lie ali coacía, para enviar Ordens assoiadcias cein-
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tra o Brasil, sem se lembrar, qae ama tal poliíi-
<a, de que a Europa jamais se salão bem, nada va-
Je .contra uma Nação , que quer ser livre.

Restava por tanto, para se realisarem as sabias
-providencias do Decrsto de 3 de Jtalho, que V.
jVl. 1. tosse com efleito investido da Suprema Au-
thoridade, que compete ao Chefe do Poder Exe-
cutivo independente do de Portugal. Os Povos da

-Província tio Pio Grande de S. Pedro do Sul, as-
eim como os demais de outras Províncias do Bra"

. sil ,< conhecendo esta necessidade tanto como a de
uma nova Assembléa Legislativa Brasilka, una-
juroemente Acclamaram em toda a Provincia a V.

,"M. Primeiro Imperador Constitucional deste vasto
e rico Império do Brasil no sempre memorável dia

.12 de Outubro próximo passado; dia feliz , e para
sempre remarcavel na historia do futuro, por ser o

.do Anniversario de V. M. I., c o da fundação do
¦ Novo Império, que talvez venha a ser o quinto
universal pronosticado pelos antigos, e admirado
pelos vindouros. A mesma Piovincia, Senhor, sempre

fiel em cumprir as Ordens de V. M, 1., e a primeira,
c única do Brasil, em que a divergência de par-
tidos não tem podido abrir brecha, acaba dc dar
o ultimo passo de adliesão a Sagrada Causa do
Brasil, e de amor, e fidelidade á Augusta Pessoa
de V. M. I. O Governo Provisório iTclla , de que
tenho a honra ser Deputado , me envia aos Pés
do Throno de V. M. I. manifestar a alegria, que

,jnila em seos corações pela Independ. ncia do bra-
sil, e pelo regosijo , e nunca , até então , visto
enthusiasmo , que os Povos da réft riria Provin-
cia mostraram no Acto da Acclamição de Vos-
sa Magestade Imperial. O mesmo Governo pene*
trado das maiores sensações de júbilo , e de pra-
zer, desejava, se possivel fosse, identificar-se com

. o Povo inteiro da Provincia , vir pessoalmente ,
depois de dar os parabéns á sua fortuna, congra-
tular a V. M. I., e prestar a obediência, respei-
to, e veneração devida ao Maior dos Imperadores,

ao.Heroe dos nossos tempos, e ao Anjo Tutelar
c'o Brasil, cuja memória será gravada em caracte-

Ms de-ouro no Templo da Immortalidade ; mas já
que taes desejos se não podem realisar , Digne-
te V. M. I. Aceitar pelo fraco órgão cia minha

voz os seos puros, e sinceros votos, que sam os
tle todos os habitantes da Província do Iiio Gran-

rie , os quaes antes querem perder a própria vi-
dn, rio que faltar por um.momento no dever tia
gratidão, e amor, qne consagram ú Sagrada eAu-

¦gr.sía Pc-soo de V. M. I.
Eis , Real Senhor . os

V. Ex. o júbilo , e alegria , que transbordara erír
meo coração por tão sublime accontecimento.

Terei poi» particular satisfação , que em épo*
ca tão gloriosa os meos esforços Militares, e o de-
serapenho das minhas obrigações sejam sempre un»
testemtfnho daquelle amor", de obediência, e dc
adhesão á Causa do império, que me caraeterisem.

Deos Guarde a \. Ez. por dilatados aanos.
Villa Rica 31 de Dezembro de 1822.

111.1"6 e Ex.mo Senhor João Vieira de Canalha,
«-*- José da Silva Brandão , Coronel.

verdadeiros sentimen-
,toa, «ue animam a um Povo brieso , a
leaí, e a. um Povo, em cujos corações tem V. M.
J. firmado mais o Seo Throno, o Throno da In-
dependência do Brasil. — José Teixeira da Malta Ba-
ciliar.

M I N A S G EEAES.

VUla Pica.
.ll.""> e Ex.™ íreiilior. — A Imperial Coroação

r'o Nosso Muito Amado Imperador o Senhor 7.).
Pi di o J. e Defensor Perpetuo do Brasil, comnlc-
tou o quadro mais brilhante, *¦ magestnso, em que
¦re \/è rstnbeleciilo o Iiaperio- do Bresif ea feiiz
uni-io de S. M. I. aos desejos, e soliritu-des nos seos
Povos : eete seguro apuio. da felicidades dos Brasi-
¦/tiros , que ;i por fia fazem resoar os seos repetidas
¦Vivas , e Acflamsções . excitando os meos senti-
mentos de amor , e lealdade , quo consagro á Sun
Attfc.t-.ta Pcrsoa; me làz levar ao conlàeçiroan-o. de
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Èecl Villa de Queluz.

Èx.,n*' Senhor. — Penetrados da mais exuberam»
te, e patriótica alegria appresentamos a V. Ex.*,
çue no dia èO de Setembro do corrente por deli--
bernção unanime desta Câmara, e Bons do Povo.,
para salvar o Reino do Brasil de imuiifientes ma*
les, visto estar o Senhor D. João f'J. sem libei**
dade, e as Cortes de Portugal inimigas, além de
outras ponderosas circunstancias, que nos sam pa--
tentes, accordaram que no dia 12 tle Outubro ,
anniversario JSatalicio do Perpetuo Defensor do
Brasil, fazendo-se festivas illummações, castellos
de fogos, Missa Solemne, Te Deum Laudamus ,
com a maior pompa, sólemnidade, e apparato ne-
cessarão á felicidade publica, e no conturso"mais
luzido se fizesse a Acclamaçãd sempre memorável
do nosso Imperador Constitucional ao Brasil o Se-
nhor D. Pedro 1.: o que consta exactamente cum-
prido no Termo de Vereança, que vai púr Certi-
dão, e também a Vereança de.13.

Esperamos de V. Es. haja de rogar ao Mes-
nio Senhor, a que condescWda com 68 lesM sen-
timentos dos seo3 Povos, por quem «""'a Cama»,
ra tem a honra de beijar-Lhe as Mácu. j3>3Q3 guar»
de a V. Es. por mtJitos. .

Real Villa de Queluz tia Provincia átt M:na$
Geraes em Vereança de 21 tle Ctitubro de 18**-".

111.'"° e Ex."310 Senhor Ministro d'Estado dos
Negócios do Brasil. — De V. Ex. reverer.Jles Siib.
ditos. — Juiz Ordinário , Januário Marcial de Al*-
meida ; Vereador , Manoel Dutra Gonçalves de
Resende-, Vereador, José línacio Gomes Barbo-
za : o Procurador da Cartir.ra , Joaquim Ferreiro".
<la Silva ; o Escrivão da Câmara, Manoel Albir.*
de Almeida.

Villa do Sabará,
Senhor. _ Cheio do mais profundo , e nel ae-

catameuío ha do com esta apparecer na Respeitável
Presença de V. M. I. o Sargento Mór M«nret .*>
Freitas Pacheco , actual Membro desta Córpora--
rão, dirigido unicamente a render a V. M. 1. as
devidas felicitações pela fírustissima elevação ao Im-
jperifii Throno óo_ Brasil. . __ __

Disne-Se V. M. 1., por sua bem ten'. eeioS
bejiignidaae acceitar os éordiaes. e sincé)*-. vetos
da Câmara, Clero, Tropa , Nclíraza, e Pfcvo da
Villa, e Termo dr, Saltara, de quem temos a hon--
ra ser Representantes.

Deos Guarde a V. M. I. paTTnuv frlíe»s, e £>---
tndos annos, como ncr, lie mister, eBe.e*?jW a Bv.v*

¦ ta Causa do Império do Br-asíf. S. bará cru-taniara de'
?] de Outubro de !'*??. —O Juiz pel» I..?i_, M,,;'-.,!,
de- Freitas Pacheco; o Vereador', 'FrariCisco .!./•<'•
dos Símios límx-ado ; O Verer.cW , AWiiW'W
Gonçalves drA.k'e<j ; o pj-çcütadjr, -5«,*< Íhüw*»»'
cio Penai».



(62)

Villa de S. Bento do Tamandoá.
Senhor. — A Câmara da Villa de S. Bento de

Tamandoá, da Comarca do Rio das Mortes, na
Provincia de Minas Geraes, em seo nome , e de
todo o Povo , que representa, apparece ante os Pés
do Throno de Vossa Magestade Imperial por meio
de seo enviado o Capitão José Joaquim de Olivei-
ra, tendo por objecto felicitar a V. M. 1. pela
sua Acclamação, como Primeiro Imperador Cons-
titucional do vasto e rico Império Brasilico.

As transcendentes qualidades, que ornão a Pes-
soa de V. M. I., a impavidez , com que tem ar-
rostado as mais penosas fadigas, voando , como
Pai , ao seio de seos filhos, para trazer-lhes a
tranquillidade, e a união , quando se via impen-
•dente a sua desgraça movida pelo espirito desor-
ganisador, e faccioso; e por outro lado o amor,
que os Povos do Brasil consagram á Pessoa de
V. Ma I., como o mais seguro sustentaculo de sua
liberdade, tem de tal modo desenvolvido o pátrio-
tismo dos Tamanduenses, que elles protestam dian-
te do Ceo defender, com as armas na mão , á
custa de suas fazendas , e derramando a ultima go-
ta de seo sangue, a V. M. I. sobre o Throno,
que acabam de levantar os honrados Brasileiros.NOTICIAS

E N T RADAS.

Deos Guarde a V. M. I., como nos lie mis-
ter. Tamandoá em Vereança de 22 de Outubro de
1822. — Antônio Martins de Souza, Manoel Jo»é
de Araújo e Oliveira, Antônio Domingues Ferrei-
ra de Souza, Antônio José da Costa.

• Gefte por Gotliemburgo y
M. A'

Dia 17 do corrente.
G8 dias ; G. Suec. Guilhermina, M. Noretus, equi
pagem 16, carga ferro e madeira a Westin. — liar-
thangel; 118 dias; B. Hamb. Johannes , M. J. J.
Westephalen, equipagem 12 , carga trigo ao M. —
Bahia ; 5 dias ; B. lng. Christopher , M. Thomaz
Doyle , equipagem 11 , em lastro : passageiros o
Conselheiro Balthasar du Silva Lisboa _ o Desembar-
gador João Anlomo Rodrigues com sua familia, o Co-
i-onel de Engenheiros Salvador José Maciel com sua
familia, José Alves do Amaral , Ricardo Magrath,
Joaquim Pessoa da Silva, Jeronimo da Costa Dnn-
Ias, João Pinto Ferraz , Cypriano Alves, D. Carlota
Maria Nabuco com 3 filhos, jD. Maria de Freitas
Nabuco, 1 Italiano, e 2 Inglezes. Referem que no
dia 7 do corrente foi huma expedição de 23 embar-
cações inclusos 2 Brigue», e 1 Escuna attacar Ta-
parica, aonde saltando em terra a Tropa e mari-
nheiros foram repellidos com grande perda, e se
r*»tiraram á Bahia no dia 10 , que nesse dia sahio
o Brigue D. Sebastião com ordens ás Corvetas que
bloqueavam Pernambuco para se retirarem. — Cabo
da Boa Esperança; 30 dias; E. Amer. Harriet, M.
¦Baker , equipagem 9 , carga farinha a Barlcet. —Lis-
boa; 57 dias; S. S. João Baptista, M. José da Cos-
ta, equipagem 15, carga sal a Francisco Xavier Pi-
res. — Cabo frio ; 2 dias; L. Conceição de Maria, M.
Manoel Caetano deJBareeJlos ; equipagem 4 , carga
milho ao M. — Parati; 5 dias; L. Senhora do Car-
mo, M. Manoel Correia Pinto, equiparem C, car-
ga agoardente e cafte a varios -. passageiro 1 escra-
vo. — Macahé ; 2 dias ; L. Senhora do Cabo , M.
José da Rom Ramos, equipagem 6, carga madei-
ra a José Carneiro: passageiros 1 Soldado de Caça-
dores desertor remettido prezo ao Quartel General.

Dito ; dito , L. Penha, M. Francisco de Paula ,
equipagem 7, carga madeira, agoardente e assucar

111.""° e Ex.'"° Senhor. —¦ A Câmara da Villà de
S. Bento do Tamanduá, com toda a satisfação tem
a honra de levar á presença de V. Ex. o seo en-
viado o Capitão José Joaquim de Oliveira, em seo
nome e dos Povos que ella representa, vai beijar
a Mão!e render vassalagevn ao Nosso Idolatrado
Imperador.

V. Ex. por nos obsequiar o queria appresen-
tar ao Mesmo Senhor.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos. Vil-
Ia de S. Bento do Tamanduá em Sessão de 22 de
Outubro de 1822.

111."'° e Ex.'™ Senhor José Bonifácio de Andra-
da e Silva Ministro e Secretario d' Estado do Im-
perio Brasileiro. — Antônio Martins de Souza, Ma-
noel José <TAraújo e Oliveira, Antônio Domingue.
Ferreira de Souza, Antônio José da Costa.
MARÍTIMAS.

a Francisco Manoel de. Figueiredo. — Dito; dito, L.
Conceição e S. Francisco, JVL João Antônio dos San-
ios, equipagem 6, carga assucar, caffé e madeira
a Antônio José de Brito: passageiro José Luix 4t
Souza.

Dia 18 dito. — Guernczey ; 47 dias ; B. lng-
Blosson, M. Peter Tal Ia , equipagem 10, carga
«queijos e trigo a Miller. — Macahé; 2 dias ; S.
Calana, M. Antônio Rodrigues da Roza, e«juipag.ritt
7, carga madeira, e assucar a João Ferreira: pas-
sageiros dois prezos remettidos á Correição dò Cri-
me.—Dito; dito, L. Esperança, M.José Teiscei-
ra da Conceição , equipagem 5 , carga madeira e
agoardente a' Antônio José de Brito. — Caravellas ;
11 dia»; L. Santa Thereza, M. Manoel Gomes Ter-
ra, equipagem 6 , carga farinha ao M.

Dia 19 dito.— Capitania; 3 dias ; L. Santa The-
reza, M. Francisco Antônio, equipagem 10 , carga
agoardente, segue para Caravellas : passageiros Pe-
dro de Araújo Lagos, e o Major Luí:í da França Pin-
to Gnrcei com Officios do General Labatut de cujo
Quartel General sahio em 28 de Dezembro.- relê-
rem que o Commandante Militar da Capitania Fer-
nando Teiles da Silva sahio no dia 13 ou 14 do cor-
rente com 400 homens para S. Malheos. — Rio Grau-
de; 20 dias; S. Oliveira , M. Manoel da Cunha Bit-
tancourt do Rio Grande, equipagem 9 , carga carne,
couros e sebo a Miguel Ferreira Gomes : passagei-
ros Zeferino Vieira Rodrigues , Francisco Luiz Gon-
çalves com sua mulher e 5 escravos.— Ubatuba; 15
dias; Canoa Santo Antônio Brilhante, M. Manoel
Antônio, equipagem 5 , carga callo ao M. : passa-
geiros Antônio Gomes Pereira, e Manoel Gonçalves.
Dito ; 16 dias ; Canoa Freigatinha, M. Diogo An-
tonio Pereira, equipagem 13 , carga caffé ao M. :
passageiro João Rodrig:;es Vianna.

S A II IDA S.
Dias 17 18 e 19 do corrente. — Nenhuma SahiJa.

AVISO.
No dia 23 do corrente se ha de rematar na praça de Conservatória dos Moeáeiroíi metade

da casa N.° 22 da rua Direita, avalliada toda a casa em 7:000,000 de réis , na execução do Co
ronel- Ffrenciseo Xavier Pires contra ¦ o Sargento Mór Joaquim Moreira da Cosia. — O Esarivão Cnntalke.
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D.ÉC RETO.

, *. ,.?¦¦**> eisnsideraçâo ao. distinetov sefviço» , que prati-" cífu'Tr.i Fernando Borges, Capellãu da Fragata União' tíi occasiío do levantamento, q„e houve abordo da mesma
Fragata; Hei por bem eônceder-lhe 6 Soldo de desoito
mu reis por mm. ainda estendo desembarcado, pae-os pelaP^ndorra da Marinha, quando se pagar aos 0,T,ciaes da
Áaa-m Nacional, «Imperial. Luiz da Cunha Moreira , do¦ JÍ_o Conselho d'Estado, Ministro e Secretario dè Estadodos Negocio, da Marinha , o tenha aSsim entendido, e-o faça executar: Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Dr-.ezembro de 1822 primeiro da Independência, e do Impe-. no.-r Com a Rubrica, de S. M. 1.— Luiz da Cunha Mo-reira.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Inteirado S- M. I. do conteúdo no Officio N.» 31 doGoverno Provisório da Província de Santa Catharina, não'sí, sobre o que se tem praticado eom os seis contos dereis remetidos da Corte com o único fim de serem dis-
pendidos em obras de fortificação; ma. tambem sobre anecessidade de se occorrer ás despezas indispensáveis daPiovincia , que se augmentaram ; e Havendo o MesmoAugusto Senhor dado já as piovidencias para" que se pro-curem nesta Corte Letras a favor da Junta da Fazendada mesma Província, as quaes possam effectivamente preen-clier a somma da .consignação , qne lhe he mensalmenteappucada; Manda portanto H. M. o Imperador pela Se-creur» de Estado do» Ne-jooios da Guerra assim partici-par ao referido Governo 'Provisório , para sua intellig.n-ia, e a fini de q„e facilite pela sua parte a verificaçãoie taes 'saques sobre O Thesouro Publico, quando ai.i se-io achem nos Jeir.pos devidos as indicadas Letias.-Palácio do Ria de Janeiro em 10 de Janeiro de 1823— Juua Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.
Tendo sido ultimamente empregado no serviço dôPor-'"¦?"* o Cirurgião Jonquim da Rocha Mazarrm; MandaK M. I. pela SeeteUria de Estado do» Negócios da Ma-Wlia qne assim »e communique so Físico Mór InspectorGeral dos Hbsph^e» Militares Francisco Mane*! de Paula

para que fi$H- fiS(;al- qualquer assento de Kmprego ,• ouvencimento, e,|uc haja ..io Hospital Militar, e da-Marinha«esta Gortc ,'irçl-jtjvo uqnvlle Cirurgião. Palácio do Rio deJaneiro em 3 de Ja.it.io de J823. — __«,_• da, Cunha Ms-reira.

3 4

Repartição des Negociei da Marinha.

Manda S. M. I. pelo Secretaria de Estado dos lio-
goc». da .Marinha que oCaesYde Esquadra l.BSpeetor doArsenal da Marinha faça riafcar qualquer assento'que,ba-

ja na sua Repartição, íetaíivo;,ap: íjegündo Tenente', Mes-
tre das Officinas dè Csnieiro» froBsÇrideireiroi do mesmo
Arsenal Elesiario Franeànio Franco ? poí isso que existiu-
do elle actualmente ciç Portugal deve ser considerada.-.ço»-.
mo completamente desligado do serviço deste imperiáL Pâ»
loeio do Rio de Jaifcito em 3 de Jar.eiro de 1825. -_-tiiW_s--
da Cunha Moreira.

BÉÀSIL

RIO DE JANEIRO.

Tendo nós publicado cm o N.° airtteeaáeds*-/^.
Discurso què a 8. M. I. dirigio o Deputado p*!»Governo ao Rio Grande, damos agora ã In*.» «oe*
na mesma oceasião réciteti o Doutor Jcuqurm B*r-
nardino de Se.nna Ribeiro (ta Costa , Deputado pela.Câmaras de Porto Alegre, tfe Rio Pardo, como no
referido N.° prometteinos.

Senhor. — As Câmaras de Porto Alegre, e Rio
Pardo da Provincia de S. Pedro do Rio firande do
Sul, me encarregaram de appresentar a Vtósa MaL"
gestade Imperial as súás mais sinceras-, e r.esfvir.
tosa. felicitações-, pela muito plausível occasiilq da
Exalt,>çiio dé V. M. I. áo\ Throno, é da J^cgiiJ.- -
ma, e Gloriosa Acclamaçuó , qiie vos Povoa , queellas representam de cotnmuni accordo com os . de-.
toda a Província , c com o Senado, e Povo ,de%- ¦
ta -Corte soleninerfiente fizeram c!e V. M... 1» para -
Prinieiror ^mperádõr Constitucional, e Defensor
Perpetuo do vastíssimo Império do Brasil, no faus-
tiss.imo Dia 12 de Outubro próximo passado, quesendo já muito memorável, por ser o do Anniver-
sario * Natiiiicio de V. M. I., d'ora em ciMíe, fi-
cará muito mais calebre por este duplicado meti-
vo, verdadeiramente grande, e digno dc perpetuamemória, que fará para sempre a mais remarca-
vel, e importante época da irlistoria do Império
Brosi/iense.

En* des-empenho pois de tão honorífica Coo>misnão, Muito Alto e Poderuso genlior, ca te-
nho a distiJiçta honra de beijar pelas referidas CaLmaras, „c am nome de todos os habitantes ios-ms^
respectivos Distiielõss a Augusta Mio de V. M. jr.,..em deico^gtritóão da fidelidade, prcítò, . hómertâ-'
geax, -que qxd-a, tjm ã'el!es teve a {jostos ti***»
çáo. de jurar em acto soiemne de Gaicaia' •~e1_-çi_..

na
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fíuiiibrc . com tão ¦ran- D-cio-oado glorioso dd,- VI cot ,
eiithusiiismo , quo lio i«q,it. litcil <:.o o.,

pousar, tio *•"•¦¦ »»'''"¦»¦¦ «¦».•-> .ui'ai»*t>Jito Kítora ni- A»?de júbilo ,
* rrar , «i.jo ji

uanta no .! cor-
Religião , c fiv-
oi prestado , cio

«do tjin- J

íeiico , com «auto Maior prazer ,
tcza , q»e tenho tio sincei-it.f-x.ie. ,
mc-za do caracter , cem quo '-'-''-

que fui testemunha ocular.
Ha muitos annos , c-ue a emancipação

si! havia sido prevista , c prognosticada- pelos maio
res políticos da Europa; nms talvc ' __ 
les pensou , que cila se efleituasse lap_ rapicia

gloriosamente
liei no

iiuttin.o..-, , q«C 
'br.starra a proíeíção e e:\r--í'en-

tu: "V. ]''•• i- tio Bic.ril para i/r.-mos livros ,•¦ fe.
v, enquanto não chesra.te a final deliberação

íííis Cortes sobre as representações,_ que sc lhes di-
í-ifi-iram , a íí'.-. --1' !-e i''.anU.-rt.-L-5i i'jecas , o cia ro-
cipfcca 

"«up.5dr.tk. nossas j-verogativas , foros, edi.
rei loa ;' porém uma centinuads , '

per.idin
iíuidade

retirar-se cora a lieai raiimia par
onde convencido por experiência própria

Sua
18

nenhum d'ci-
e

como se verificou. Á invasão do
lie Portugal pelos Exercitoe liwict-is nu

obrigou o Augusto Pai de \\M.1.
líeal Família para o lhasíl,

de que
havendo" eíie chegado a'um perfeito 

"estado 
de v:--

riiidade , era vindo o tempo de se cumprir o va-
ticinio tfaquclles sábios , o elevou pela taria í.c
L--i de 16 de Daserabro de 1815 a Cathugeria , e
dignidade de Reino , unindo^ com este bem me-
recido titulo aos de Portugal, e Jlgaiws ;. mas a
Sabia Providencia , de cuja Poderosa Mao depeti-
de a elevação, e decadência dos Impérios, tinha
reservado rios.seos Eternos Juízos para V. M. 1.
a incoraparavel ventura de ser o seo verdadeiro
Fundador , e o Primeiro Imperador Conslitucio
nal e Defensor Perpetuo de Império do braril.'Por 

duas vezes se Decreto a a retirada de V.
M. I. para a Cos te de Lisboa , a primeira por
Majestade Fidelissima pelo Real Decreto de
de 

"Fevereiro 
de lf-sl , com as paternaes , e be-

neficas intenções de conservar a união e traiquii-
lidade Publica dos ires Reinos, que enlão formavam a
Monarquia Portuguesa , e a segunda^ peles capei o-
sos e affectados pretextos , que as Cortes de Lis-
boa 

'declamam 
no seo Decreto de 29 de Sete., bro

do meemo amo, u.ando de niaclmneiica política,
para arrancarem d'entre nós a V. M. I. com as Acckmam Primeiro Impeiadt

¦ambiciosas e sinistros v.=*ps de reduzirem o Remo
do Brasil aoantíf/o estado de Colônia; porém una
e outra tentativa se frustrou , a primeira pela nc-
va e mal aconselhada resolução, que S. M. F. to
inou, e poz em execução de voltar para Portugal, ii.teriomp.üu , d.,soe o ir.
e a outra pela justíssima e solemne Reclamação ,
que a V. M. I.'fizeram o Senado, c Povo desta
Corte no sempre memorável dia 9 de Janeiro dc
1822, a que V. M. I- Se Dignou dar em respos-
ta as seguintes iinmoríaes palavras, que todes es
Brasileiros devem ter gravadas om seos corações,

para eterno monumento do seo reconhecimento e
exatidão - Como he para bem de todos , diga ao
Povo que Fico. .
A Provincia de S F_dro elo Rio -Grande teve

então o «rrande prazer de ver encorporado~_em Uõ
honrada Corporação um seo benemérito Cidadão

uma centinuat!;.- , e desagradável ¦ex-

eriencra brevemente nos fez mudar <ie coact-itp ,
«.leseugiir.ou , poia não interron fida serie de aijüs-
tiças ,'c dc 

'factos 
publicis, «.'contestáveis , que a

todas as lupes den.: listra.am , qi.a o Congresso de
.Lisboa com o maior Ofc.n-dalo , fea ingratidão »

esforçava por despejar o Brasil ca Di-
Catiu-goria dc Reino , a quo havia si-

cio ekv.-.do , e como tal rcconbacido por todas -is
Potências , 

' 
até com grandes elogios e louvores í

adia si bedória , ir.deieclível jus.iça , e iiiuminada
política d'1-.Mlei Fideiiwsiroo o í-enhor D. Joêio VL'.Neste estado d'opressao, c vexame , e e>n tão
arriscada crise , que parüdo tomariam os Brnsilei-
,o ? Kiles não tinham a optar se não entre a Li-
bordado , ou a escravidão: a resolução do probíe-
ma mio he difficil : elles proclamam a índependen-
cia, ou a Morte: e assumindo cs inauferivèis di-
natob , qne poo da Natureza, Publico, e das
Uctitc** «-(....petem a todas as Nações, r.epellera a
faça, c vi :-;eiH-ia , com a força, e violência , e
a- r. s-ani o venturoso momento, em que elejam
um teub-.-raiio, que os defenda, o governe, dpbai-
xo «ia fôrma d'iun Governo Monnrchico Constitu-
cio; ai , o mais conforme , e adaptado á magnitu-
de, fertilidade, e riqueza desta-a todos os respei-
tos a n.eiíior parte do Novo Mundo. Os Brnsilei.
res pois l,-.nçar.ct.-se nos Paternaes Braço? de -V.
IV:. 1. , nciíes depositam suas vidas, fortunas, e
nais caros, c apreciáveis destinos; e muilo livra,
e esaontuücaa.eiiíe com o Senado , e Povo desta
Corle, em um mesmo dia, e com nrn prito geral

Cónstitubional, o
Defensor Perpetuo do vas-tisi-imo império do-iJrtr-
sil a V. ?-í. 1. , Credor de tão Exceda , e Stibli-
ire Dignitl :de , por Suas Eminentes Virtudes, ;.*s-
!-Uí„íil.ui.. s b-iseikios, conferidos por r.ma serie i.íío

dia 26 de F-eve-m.oravel
re.ro «e 1.821 : e predipiosos Serviços, com tan-
(*-•«, e tão peuiveis sacrifícios presiados á nova Pa-
tria ; q:ig O Adoptou ; restando-U-.es o grande pe-
i.ur At íiáo poderem investir a V. M. I. na posse
(o Império de iodo o Mundo , para mais decidida
1 rova cia sua gratidão :,e como V. M. I. Aeceilou
1 oiermion.eiiío iáo justa, e bem : fundada rtsoluçáo,
be evidente, que" o novo Império do Brasil foi
!. giíiiiiar ente fundado febre as bases inabaláveis

ral vontade dos Brasileiras , con-
lrini_i|ireito de se oppor.

gora V. l\LTT71T5-s^i|ça--aIgtHr)á_
ci usa em abono da verdade , e tio meo agradeci*:

aforíunaíJá Provincia, e
aos servi o cargo de Ou-

ratificou sòlemnemente no neto da instalação do vit.or, e outros Empregos ir.ípprtantes, pelo lon-
seo Governo Provisório, e o mesmo fizeram todas go e-paçõ de oito annos, para que V. M. I. Jut
as Câmaras , reconhecendo , como sempre haviam gue o que pôde esperar <!'aquella , e confiar

tia unar.ii-

Permitta-uie

que em nome delia igualmente suppiieou a V. Al.
I. que Houvesse por. bem de permanecer no Bra- n < nto para com aquella
/il a que a mesima Provincia pouco tempo depois íiiis Poioí, entre os qua

reconliecido a V. M. I. por Príncipe Regente , e
Logar Tenente de S. M. F. o Senhor D. João VI.

Em justa retribuição da üenignidade e Pater-
nal amor, com que V. M. I. Se Dignou annuir
a tão justificada representação, e para maior se-

gurança Pubfca , e bem geral do Reino do Bra-
sil, passou o Senado com o Povo desta Capital
a ofirrecer o V,-M.-!. no.dia 13 de Maio dé 18ÜÜ
o Glorioso Titulo de'Defensor Perpetuo do Bra-
sil; c Dignaiído-Se V-:M:-k Acceital-o y todos nos

A Provincia de S. jPr-r,'iro
lestes.

tio Pio Grande dó
Sul por sua .vastíssima extensão, fertilidade, é
abiiijí,anciã de suas produções ce.reaes, tem adqui-
rido por excellencia o cpitlielo de Celeiro d» Bra-
sil : mas coia o andar . do tempo , virá a ser a
Princesa (ias Provincias deste Grande lmpeno, <•
a mais brilhante estrella das que adornam o escu-
do (ias Imperiaes Armas; jor qunnto por i-na si-
tuariio topoqraiica , que sc comprehende toda de-
baixo da Zona temperada do" meio dia . eíta pio*
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' duz a um tempo os gêneros, qi.;c nos vem de Por-

tvs>'câ , como o vinho , azeite, linlio,, o toda a
qualidade de frutas d'Europa ; e us priucipncB pro-
duecòes do Brasil, como a mandioca, canna' de
assucar , tabaco , algodão , c ca ile ; he cortada
rie muitos rios caudaiosos, e navegáveis até de
Embarcações de barra fora em distancia mais; cie
sessenta legoas pelo seo interípr , o que muito l',:-
citita a cxtiucção, e tn perfaça o de sutis produc-
cões , eiii beneficio do Commercio ; tem abundante*
uiattas de madeiras preciosas , e iPoutras próprias
cara construcção de Navios; e muitas proporções
p.ira o estabelecimento de Fabricas de diversas qua-
lidados , havendo já na estância d:. Doa Vista uma
muito grande, e bem' estabelecida de cortutne de
êoIíi , e atanados , marroquim, bezerros, e toda a
sovtí das melhores pelicas.

Os seos habitantes saiu pela maior parte Agri-
cultores e Pastores, que ainda conservam a puro-
za , e singeleza dc.s antigos costumes , próprios das
suas oecupações ; muito robustos, e valentes, e' tão fieis aos seos Angustos Soberanos , e subordt-' 
nados aos seos superiores , que a estas excellentes
qualidades, bravura, e coragem nao só ae deve á
coiiservaçãa d.i Província, mas tambem o seo pro-
d.igioso augmento de território; de sorte que estes' Povos semelhantes aos primeiros Romanos suste»-
tam alternaclamcnte com a mesma mão a espada,
c o arado ; finalmente elles tem por timbre c cli-
ri^a a íidelidade e lealdade, podeiulo-se dizer d'el-
les com verdade , por me servir ás. frase d'um dos
«ais sábios Escriptores Portuguezes do Século de-
cimo quintos Lealdade e fidelidade não sam qua-
lidades per tempo , e por costume nelles adquiri-
das ; mas por nascimento, de seos maiores quasiherdades, e por natureza em todos quasi impres-'rasai sendo por isso uma tal Provincia, sempre
Augusto Senhor , e seos fieis habitantes dignos da'particular contemplação de V. M. I.

Pi aza portanto ao Ceo, que a gloria do Au-
gusío Nume de V. M. I. chegue até os confins da
terra; que o seo Reinado seja muito dilatado, e
«vortunadii; que o Scepíro do Brasil permaneça pa-
ra sempre na Angustiseima Casa e Dynastia de'V.
31. !., e que a Sua Preciosissima Vida e Saude
í e conserve por muitos e felicíssimos annos , paraceie V. M. í. possa elevar este nascente Império
no auge de grandeza e opulencia, de que he sus-
ceptivel. Taes saia os fervorosos votos das Cama-
ras c. Povos , de que nesta oceasião tenho a hon-
ra de -cr. órgão. — Joaquim Bernardino de Soma Ri-
íciro da Costa.

í
Rio 18 de Janeiro.

JJrgindo o Serviço da Pátria a prompta or-
tmjs:,r;;to^(l(r~nT5M±-it^!wo-ex^ mandou

S. M. !. reunir na Praça da Acelainuçáo os Corpos
âe Infantaria dn 1> Linha rlíi'Capital, e o 4.° Re-
mento de Infantaria de Milícias 

*, 
c tendo ali ap-

parecido o Mesmo Senhor pelas ,r, horas , toda
aquella Tropa possuiria dos mais patrióticos senti-
nientos se oílereceo unanimemente a qualquer ser-
viço ; o que movoo' S. M. I. a escolher 718 pra-Vp , que logo ficaram organisadus em um novo
Batalhão, que lie geralmente intitulado—- Batalhão
do Imperador. , . . . . , •

No dia seguinte peias mesmas hora-, veio S.
M. I. outra vez á dita Praça , onde jsí se achava
o novo Batalhão., que ecn. Presença tlò Mesmo Au-
S'«sto Senhor executou dillerentes evoluções debai-
xo da melhor disciplina.

pei Ia.
No dia 20 desec-tam SS. MM. II. á súa Ca-

onde assisti rum a uma Missa solemne , ee-
.(¦brada pelo Ex."" e R.""-3 Bispo Capellão Mór,
com excellente musica cemposta e regida pelo in-
sigue Picfc-ee-or Marcos; assistindo em Corpo áquel-
Ia Koierr.riirirtde o 111.""¦" Senado da Câmara desta Ci-
d»âc-. O Reverendo Padre Mestre Fr. Manoel Rai-
nha dos Anjos tomando por thema estas palavras
lio Evangelho Nolitc tintere cos , qui oceidunt cor-
pus iíyc,, recitou uma eloqüentíssima Oração, ter-
minada com uma apostrophe aos Militares , pro-
pondollics para modoilo a condueta do Santo, eu-
ja festividade se celebrava. A' tarde appareceo no-
vãmente S. M. o Imperador no Praça da Acclama-
ção , onde se repetiram os exercícios Militares do
lha antecedente, executados pela mesma Tropa.

Resumo do Balanço du Receita e Despesa do Thcsou-
ro publico desta Capital em todo o mez dc

Outubro de 1822.

Receita .... 593:279^)353 Despeza .... 387:696^)249
Saldo que pas-
sa para o mez
de Novembro 5:583^)104

393:279^353 393:279#353

Rio de Janeiro 19 de De-semhro de 1822.
(Assigiiado.) Josí Caetano Gomes.

S. PAULO.

Villa Anlonina.

levar á Augusta Presença" de V.
os puros, e sinceros votos de sua gratidão,

Sonbor. — Quando a Câmara , e homens bons
da Governança desta Villa Antonina se propunhamreverentemente. ' '
M. I.
e reconhecitrento pela feliz viagem a esta Provin-
cia de S. Paulo , cotngratulantlo-se pelos vantajo-
sos elTeiíos das sabias , e Paternaes providencias ,com que tanto se empenha e desvella a promovera felicidade de seos Subditos, espalhando entre el-
les innumeraveis ben«, sendo primaz a paz, união,
e a traüquüiidade : então foi que tivemos em vis-
ta o Edital do Senado da Câmara dessa Corte de
21 de Setembro passado tão conforme ús nossas es-
peranças, innundando os nossos corações, e de to-
tio este Povo do maior júbilo, e da mais profun-da alegria, annunciando a todas as Províncias col-
ligadas a feliz Acciainaçáo do dia 12 de Outubro
deste anno, e com e.fteito neste mesmo felicíssimo
dia para o Brasil , e nos dous seguintes , que se
fez celebrar Missa Solemne, e que se deo a Deos
as devidas graças com Te Dtuni Solemne por tão
assignalado benelicio, foi assás admirável o enthu-
siasmo de todo este Povo , Clero , e Tropa , queá nossa face davam os mais altos vivas, existindo
nos transportes do mais sincero júbilo, e nas claras
demostrações do seo prazer pelas vantagens , quenos resultam da prosperidade da Causa do Brasil,
e do glorioso acerto , com que se dirigio a grande
obra da sua Independência.

Nós todos temos a honra de ir pelo modo r
que nrs he possivel, beijar as Mãos, a V. M. I.,
g render as graças pelo duplicado beneficio, quetodo o Brasil teve a fortuna , e gloria de ser pos-suidor, e este Povo tão leal protesta derramai- o

3Í
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si coligaram contra Bo/ioparte, tomaram entre $
certas obrigações, a fim de obstürem para o fufy
ro »a propjjgaçiio «los princípios revolucionários, ^
Europa foi reconstituiria, a pa/ consolidada sobr
certas bases , c debaixo de certos principio:». Acik,
conformou-se iv Hcsprmha com estes princípios ?

Não se nos diga que isto he unia simples In,
ta entre dous partidos. Não chamaram abertiiincii.
te traidor ao Rei t Foi punido ou mesmo repro
henditlo este crime de lesa magestade í Fôrma n
Rei um ramo independente no Estado ? Nio li?
isto hoje uina democracia debaixo da fôrma i 11 uso".
ria de Monarquia? Não será amanhã uma Mimar.
quia sem essa fôrma vã ? Nío lie pois evidente
que o Congresso deve adopfar alguma resolução
e offereeer alguma mediação ? A França muito a

O-Correio Franeez tradlizio do Courier, jornal propósito largou o título de cordão sanitário, com
Ministerial Inglez, mim carta dirigida ao Redactor qne designava o seo exercito, e deo-lbe oulro mais
«leste ultimo Periódico , na qual se lem os paragra- voranil e mais franco , exercito tle observação. „
í;s seguintes. "A Hespanha acha-se actualmente Para contrastar com quelles árticos, apprcsen.

da França ta o Correio de Fiança outro extraindo do Times

pe,- 9.inj'tir- pol.i defesa do seo Ailgustc, 8 de to-
rija a s-i.t Pirii-ia. Deos prospere «iilaliidos annos a
\ . M., e Su.i Real Familia paru honra e satisfa-
çiio rie tão fieis Subditos.

Villa Antmiina em Câmara de '20 de Outubra
do 1S.S2.—João Baj tistii Cardoso Paris, Presi-
dente; João Dias H.rb >za, Vereador; Francisco
Cardoso dos Santos, Vereador; José Ferreira de
Ars.ntes , Vereador; Ignacio ile Castro , Procu-
raclor.

(" Seguiram-se mais 21) assignaturas. )

F R A N Ç A.

com pouca difterença, no mesmo estado
no principio- da Revolução. Um Rei sem poder
uma Assembléa Le;
prisioneiro no mei

no qual este Redactor diz que os inimigos da no-

•que existem os Pores ? Ile livre o Rei ? Tem von
tade ou escolha emquanto se faz ? Ousa por ven-
i\\ri ir de um para outro logar a seo arbítrio ?
Poda ir de Madrid pura qualquer das suas resi-
dencias ? Onde está pois a Independência do Rei. „Mas , dirão , intervir em os negocio» interio-
res . de urna Potência independente ! Recordemos
«pia! era então o estado d;i Europa, e qual lie
hoje. Todo o continente foi victima dos princípiosrevolucionários. Formou-se uma liga para lhes re-
íiistir: esta resistência foi feliz¦$ e por fim a tran-
quiilidade restiluida á Europa. As Potências que

novações perigosas , e p«V os negócios do Est:.í!o
naquella ordem que convém, e he capaz de as-

NOTICIAS MARÍTIMA S.
E N T R A D A S.

Dia 20 do corrente. — Moçambique ; 76 dias;
Navio Príncipe Regente, M. Manoel de Carvalho Pt'-droza, equipugem 18, carga tartaruga, e733 escru-
vos , desí.-s 'morreram U a Francisco José, dos San-
tes: passageiros Antônio José dc Lima Leilão Depu-
tado por Goa para as Cortes de Lisboa , o Padre

AVISOS
Dia 20 do corrente. — Nenhuma Saindo.

gisiativa sem contra pezo, um Rei va ordem de cousas preferiram ver a suprestiçiio o
o ^do seo Povo, uma Assembléa o despotismo enthronisado ainda com o soecorro das

«jue segue o* mesmos princípios que a Assembléa baionetas estrangeiras , do que fazar progresso na
Nacional d? Franca e usa da mesma lingoagem que Península a liberdade de pensar , e de obrar ; co-
esta pe.ra co-n Luiz XVI. Similhante estado de cou- mo se entre a completa democracia da Constitui*
nas tem posto todos os Povos e Governos em tal ção Ilespunhola , e o despotismo do Grão Senhor
agitação, qm os priva de uma paz real, e de uma não houvesse meio termo, e não fosse este meio
tranquillidade soiiiia. Todas as Potências tem direi- termo o objecto, ao menos ostensivo , da applica-
to de intervir; e este d.reito he mais claro e mais ção des reformadores.' O Tintes conclui» o seo ar-
determinado no caso presente; porque a Hespanha tigo dizendo, depois de varias cousas que nem
reclamou o soecorro de todas as Nações para náo levemente tocam , e menos destroem a carta do
íier victima da ambição de Bonapartc. As Nações a Courier, que aquelles que imitarem a conducta de Nu-
salvaram : devem porém frustrar-se as suas espe- polcão , e invadirem a Hespanha , terão a mesma snr-
ranças e tornarem-se vãos os ssos esforços ? Seria te que elle. Onde ^existe a identidade de princi pios
preservada a Hespanha de uma revolução; para of- para se retirar a estupenda conclusão de que Im-
fereeer o exemplo- de outra ? Oppoem-nos que o seo ja de ser o mesmo o resultado de uma expedi-
Governo he Real : logo o Rei deve ter authorida- ção que atraiçoadameníe se assenhoreia de qual-•de. Tem elle com eíieito alguma r Tem as Cortes quer jmiz y e o de ontra que vai com o fim
um freio? Se; ellas formam os cotrimuns, onde he restituir-lhe ò socego'interno, atropellado por

segurar a felicidade dos Povos ?

Parte da Divisão da Policia.

Pela Parte do «lia 18 consta que naquella noí-
te fora achado morío o Soldado na 1." Companhia
de Infantaria daquelle Corpo, cora uma facada no
pesxaço dada por um marinheiro no pé da venda
que íica no canto do Trapiche do Cleto.

José Rodrigues Barreto, Francisco de Sousa Nunes,
e Antônio Tcmires da SAi.ri.-~Fi/rrdclphin; 54 dias;
K. Amei. Loura, M. Olivtr AÍ'\uo, oquipngen» fi.
carga farinha «» licores ao Sobrecarga.

S A II I D A S.

AcW.o-se estabelecido o Diário do Goveno e convindo fazer este jornal quanto mai* '"
cessante ao Publico, rogam «¦ «-ep-ram os seos Redictores, que as diflerentes 

'Authoridtiries hajam ii §¦iiescouimumear todo o seo principal expediente, a fim dc que desta sorte o mc-smo jornal «Ulisfeç* l! I
rublica exr-p,-rí.ção e interesse.

RIO nu JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1*23.
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Artigos _'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

>r% UA Majestade o Imperador Attendendo ao que Lhe
representou o Coronel _«._o Joaquim de Vasconcellos
Pinto , .estabelecido na Provincia de Matto Grosso sobre a
imposição , que lhe foz o Governo da mesma Província a
Soa pertenção de. sahir delia co.n a sua família , e fon-
dos, contra a libeidade pessoal, que a todos os Cidadãos
abanam a-; Leis , e o systema Constitucional: Manda pe-
la í?ccrr_ria d'Pis tado dos Negócios rio Império, que o
mencionado Governo não ponha embaraço algum a sabi-
da do supplicante; e no caso de occorrerem motivos pa-
ra o contrario, os declare, iuformando pela mesma Se-
cretaria rie Estado. Palácio rio Rio de Janeiro em iS de
Dezembro de 1822. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Em »regados delia , de se alistarem em um Corpo Militar

paia pi est irem seos serviços na ausência da Tropa de Li*
ma e Milícias; Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem
authorisar que se forma um Corpo Civico , para manter ã
segurança do Districto Diamantino; podendo ser admittidos
todos os empregados Publico.. Palácio do Rio de Janeiro
em U de Janeiro de 1823. — Jouo Vieira ie Carvalho.

Manda S. M. o Imparador psla Secretaria de Estadr»
dos Negocio* da Guerra participar ao Governo Provisório
da Província rie Goiaz em resposta ao seo Officio "N. ° i9
relativo ao perdão concedido «m Seo Augusto Nome ao
Cabo de Esquadra ds Dragões José Joaquim Marques , e
ao Soldado de Pedestres Antônio JsUqum, prezos por gra-
ves culpas , que Ha o Mesmo Senhor por bem confirmar
aquella Graça feita por occasitlo da Sua Faustiss.ma Accia-
maçuo, Esperando com tudo que se nao repitam est»s
actos , por serem privativamente rias attribuiqões do Poder
Magestatico. Palácio do Rio de Janeir» era 13 de Janeí-
ro de 1S2J.—João Vieira de Carvalho,

Rc_e presente a S. M. o Imperador dous Requeri-
m-ota-i dus Sfnriicos do Seminário de S. Joaquim em que
pediram licença para despedirem os aluirmos cujes Paes
te tleunr.iviim non pagamentos das respectivas penções a
a demissão rio seo emprego , e ouvindo o Desembargador
José da Silva Lisboa , Inspector Geral do3 estabelecimen-
tos litterarios : Manda pela Secretaria de Estado dos- Ne-
gocios do Império participar ao Reitor do mesmo Seminar
tio que. mio sendo conveniente nem justo despedir alum-
nos só pelva razão apontada , cem precederem novas deli-
gearias , ou constar que realmente os Paes não pagam ,
porque njo qnerem, n . Houve por bem conceder a pe-
riida licença ; mas que deferindo favoravelmente a suppli-
ci <',os ditos Syndico. sobre a sua demissão, Ordena que
o Reitor convoque, a Junta dos Beuifeitores do Semina-
rio para se proceder á eleição de novos Syndico. , sendo
estes entregues , por inventario tle tudo o que pertencer
ao Seminário, e dando os riemittidos as necessárias con-
tas i Junta; e como os referidos Syndicos se queixam da
falta de restituição de uma ambula que servira na festi-
vitlade da Senhora do Soccorro, Determina 3. M. I., que
o mesmo Heitor informe sobre o objecto desta queixa. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em li de Janeiro dê 1823. — José
Bonifácio de Andraia e Silva.

Repartição dus Negócios da fâarinka.

Sendo presente a S. M. I. o oferecimento , que fei
José Luiz _ Cosia , do Districto de Macahé , de quatro
dúzias de Taboas de Tapinhoi de forro primeira sorte pos*
tas no porto de embarque da Barra do Rio de S.João:
Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria d'Estado
dos Nogocios da Marinha louvar muito ao referido Jese
Luiz da Costa o seo patriotismo, de que deo decisiva pro-
va com o meucior_o oferecimento a favor da Armada
Nacional , dc que este Império tanto carece para sua de-
fesa; e participar-lhe que ao Capitão de Mar e Guerra en-
carregado do corte das Madeiras ds Cabo Frio se expe-
de ordem para nomear pessoa que receba a dite Madeira
no cifro indicado do Rh de S. João. Palácio do Rio de

Jaiviro em 12 de Dezembro de 1822 -Luiz da Cunha
Moreira. ... , „__

JV. B. Na mesma conformidade e data se escreveo
igual Portaria e louvor a Francisco Vieira de Souza, que
ofereceu a mesma porção rie Taboado posta no Porto de

embarque do Rio das Ostras.

Reparlição dos Negócios da Guerra.
Manda S. M. I. pela Secretaria d Estado dos Nego»

Cios da Marinha, que o Intendente da Marinha fuça ris.

car quaesquer assentos de Empregos, ou v_.ii.a_o. ,

, 
MandaS. M. o Imperador pela Secretaria *VE_do que 

^ £»**£* \ ttg\SX^Zdos Negócios ,1a Guerra, participar á Junta Administrai.- quim da Rocha 
£*""*>*.£ | est£S dous indivi-

va da Extracção dos Diamantes da Provincia de Minas ziarvo tmneuoo Lja™o,yo> '^ X . 
. .

Gew«', que «ndo-Lhe presente:' os patricticos dessjos dos dues se acham desligados do aerv _o ,
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existindo''-actualmente cm TtrtugtsL Palácio do Rio ' dt
Janeiro em 3 de Janeiro de 1823. — Luiz rdiCuitftà
Moreira.

Errata.
Nó Dítiriò N.* 12 de 10 de. Janeiro no artigw

da Repartição dos Negócios "cía Fazeidda, em lo-
gar de Cônsul da Rússia , cotno por inftdvfeftènci*
se escrevera , leia-se Cônsul da Prússia SeC.

irrevogáveis Decreto», c quo jamais deixaram dnser executadas com aquelle respeito , com nm-pll

firdntidão, 
V pontualidade, que só fazem ii |j'lr.aha do Oflicial' obediente, e submisso. '"

Deos Guqrde a V. Ex. Quartel da Viiia &,S. Sahadtir 2 de Janeiro de 1823. — II!.»» e 
*E.v«

Senhor Lkh Aa Cunha Moreira. —José Manott: \kMoraes,

B RAS I L.

Artigos o'OFFicto.

ESPIRITO SANTO.

Villa de S. Salvador.
BI.™ e Ex.m" Senhor. — A honrosa Portaria de

V-. Ex. -de 19 de Dezembro próximo passado , pe-
Ia qual Sua Magestade Imperiul Dignando-Se de
Acceitar o oíTerecimento dos Campistas , lhe Manda
íàzer eon-'tar o Seo Imperial Agradecimento ; pro-duzio tal eff.'ito , que me encarregaram de por ei-
les brijar a Sua Bem&aeja- Mão por tão alto fa-
vpr j.,íie,vendo eu assegurar a V. Ex., que asma-
iuras nèdidas "na Relação, qué vinha junto á ci-
iaca Portaria, para a construcção da Corveta Cam*
pista, jú se ficam tirando , e aprontando, e que se-
lá reinettida em uma Embarcação nova própria pa-
ra taes transportes, qiíé se achava no estaleiro da
Viiia de S. João da Barra, quasi a concluir-se. na
sua construção, e que por elles fica comprada pa-rrjfcqijelleJijjr.* çiúa, Embarcação ficará desde,lo-
go pertencendo ao Estado,. e á disposição de S.
M. L j . para. por este meio se poupar á Fazenda
Publica os grandes fretes, que , tinha a pagar dq
fiin.iíhautes eonducções ; ficando V. Ex. certo de queemquanto se aprontam-as madeiras, acaba-se a obra
da Embarcação, e tudo se concluirá ao mesmo
tempo, u

. Além do que fica dito, os Campistas ainda
querem fazer mais , pertciidem qne se construa aqui
outra Embarcarão além da que tenho mencionado;
por quanto fazèndo-se o calculo do que importaria
O Brigue de Guerra , que ©flereceram , achou-se ,se não exacta , ao menos aproximadamente, queaquella importância dá para a compra da matlei-ra, que S. M. Manda que se remetta para a cons-tiucção da Corveta Càmpisla, para pagar a em-burcaçiío que se comprou , para o seo transporte,
e ainda para se construir outra de maior lote quebrevemente irá ao estaleiro , e que será igualmen-te empregada no mesmo ministério; e ainda maistftnam era honra de S. M. I. , em utilidade daNação, e a bem da Santa Causa, se as suas for-«fa;-. actuàês Ihesripermutissem dar maiores provasdo seo patriotismo ; o que faráin de certo quandoás snas circunstancias se lhes tornarem mais favo-níveis, por q ue quem na época da baixa de seos
generoí • se ' 

porta pur _ este modo, fará muito mais
quando PÜos subam de preço o que esperamos ,quo-iiooiítora em breve. Espero portanto, que V.
Ex.. levando tolo o deduzido á Augusta Presença
de¦ S. M., o Mesmo Augusto Senhor Haja de Aco-lher, f? Acceitar Benigno os nossos votos, Apro-Viimlo no i.tesmo tempo todo este nosso procedi-nmnto. A este respeito nada mais tenho a dizer
a'V. Ex.-se não. que a? Ordens do S. M. I., quea Sua Imperial Vontade, saiu sempre para mim

Ul>> eEx.">* Sr. — A Junta Provisória deGo.
Vcrnõ da'Provinfcia do Espirito Snntn tem a hon-
ra tle enviar ao conhecimento de V. Ex. pira st>«
píèSentes a SS. MM. II. as copias inclusas ,-!,;
actas feitas nelas Câmaras desta Provincia no iau^
tissimo dia. doze do corrente, em que todas con
o maior prazer , e satisfação proclamaram a Inile.
pendência desto grande Irfiperio, acciamando seo
Primeiro Imperador ao Senhor D. Pedro.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Villa d.
Vicloria 23 de Outubro de 1822.

111.-0 e Ex.mJ Sr. José Bonifácio de Anârada e
Silva. — José Nunes da Silva Pires, Luiz dn Sil-
va Alves d'Azainbuja Susat.o, José Ribeiro Pin-
to, Sebastião Vieira Machado.

Senhor, — Nunca amanhecerá hum dia mais ven-
turoso para os Brasileiros, que o dia doze de Ou-
tubro ; dia sempre memorável, que enebeo os nos-
sos fieis corações de sunimo prazer pela bein me-
recida Acclamação de V. M. L He por isso que o
Clero da Villa da Vicloria , possuído do maior en-
thusiasmo , e todo respeitoso vai pelo seo Procii*
rador o Padre Antônio Pinto Ribeiro Pereira Stirn-
paio beijar a Mão á V. M. I., e protestar toda a
sua obediência, e respeito. Se em nossos braços te-
mos por divisa a legenda — Indepeudencia, ou Mor-
te—Em nosso corações fieis serám gravados çra
caracteres indeléveis amor , constância, valor obe-
diencia, e fidelidade, á V. M. I.

Deos Guarde, e prospere a Preciosa vida de
V. M. I. por annos dilatados para felicidade deste
riquíssimo , c vasto Império , como liam mister to-
dos os Brasileiros.

Villa da Victoria 25 de Outubro de 1822. —O
Padre Torqua/o de Araújo Vigário da Vara.

C Seguiram-se mais 12 assignaturas. )

9. PAULO.

S. João do Ipanema.

Senhor. — Os Empregados da Fabrica de fer-
ro dsS.João do Ipanema tendo applaudido nomenio-
ravel dia doze de Outubro deste anno com extraor-
dinario júbilo e energia a Augusta Acclamação de
V. M. 1. expendendo com a maior publicidade o»
transportes de regosijo, que caracterizam os ver-
dadoiros Brasileiros se congratulam fazendo subir á
Soberana Presença de Vossa Magestade Imperial a
lealdade e pureza de suas felicitações t>or tão ju"to
motivo; protestando ante o Imperial Throno ae. V.
M. os nossos Constituciomies sentimentos de firme*
za e adhesão á sagrada Csusa do Brasil, respeita
e obediência sem hesitação á Adorada Pessoa oe ^'
M- I., que tem penhorado os coraçõos dos fieiuz''-*
habitantes deste rico e venturqso Império , o qua'alçará sua frente entre as Nücões debaiito àa

sam sempre para nrnn Auspícios de V. M. I. '
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•rjeos GuiWfile a Preciosa vida de V. M. I.,

cotín, he mister ao vasto e tlorente Império do Bra-
-'l que tem recebido sua politica e brilhante exis-
téncia da Überalidade e Baniticencia de V. M.
1 Fabrica de fsrrft de S. João do Ipanema vinte
de Outubro de 1822. — Rufino José Felisardo e
Costa; Joaquim Rodrigues de Oliveira; José Mar-
tina da Coata Páâsos.

Taubalé.
Senhor. Passaram-se esses tempo» rnelatico-

licos passaram-se esses tempos desgraçados , em
«ue o Brasil oíTerecia o medonho quadro de hu-
ma revolução, cujo tim era de temer, á vista «los
inimigos externou e interno» que o atraiçoavam.
Graças ao Supremo Regulador doa Impérios , e
Nações! Raiou no Horisonte Brasilico o festivo, e
p?ra sempre memorável dia, em que a Naçuo Bra-
Siteira, bem como se fora piada por divina ins-
T.iraçáo, oppoz, a seos inimigos uma inexpugnável
barreira, Acclamando para seo Imperador equeile
Mesmo Joven Hero© , que havendo , desempenhado
o alto titulo de Regente, e Perpetuo Defensor co
Brasil já o tinha salvado da arribada crize, em
que o haviam posto ás hostis caballas do Congresso
lis nene, e as facções internas conspiradas cum
aquelle Congresso. Senhor , tudo» estes motives,
c mais que tudo as Altas, e Sublimes Vitudes de
V. M. I., o Precioso, e Adoradu Sangue de Bra-
gança, que circula as nobres veias de V. M. ha-
vinm plantado nos corações Brasileiros ura amor
» mais terno, e exaltado para com V. M. E»te
mesmo amor crescendo cada vez mais á medida dos
amplos benefícios, que V. M. incessantemente re-
parte pela familia Brasileira, já nào . podendo con-
tor os impulsos de sua gratidão , finalmente no
sempre memorável, e fausto dia de 12 de Outubro
manifestou-se com pleno enthusiasmo fazendo o Bra-
sil proromper nesta liarmonioaóa voz : Viva, e seja
nosso Imperador o Muito Alto, e Poderoso f-e-
nhor D. Pedro de Alcântara l E-ta mesma voz frra
dc duvida inspirada pelo Ceo também fez retumbar
com soo sonoro e agradável ecco as Praças publicas
da Villa de Taubatê, proferida e immensas vezes re-
peticiu pelo Senado e Povo Tabnleuno com toda a
energia nascida decorações, aonde r-xiste terno amor,
profundo respeito, e constante fidelidade para com
adorada Penso» «le V. M.

Eis aqui, Senhor, um eterno padrão levanta-
do á imniorta! gloria de V. M. ! Eis aqui Senhor,
um verdadeiro triunfo conseguido por V. M., nno
eom armas ensangüentadas, como os ambicioson.
*>. falsos heroei, mas só á força de amor, e com-
provado i, cro>'mento ; e por isso mesmo o nome
de V. M. lie tanto mais glorioso, e atravessara neui-
pre immortal , e grande até á maifi remota idade,
«sua gloria cresce , e crescerá a par da ventura e
prosperidade da Nação Brasileira. .........—^*- -- ¦-¦ M.-A.Wn <*m» r-iri--

A franca communicação, que o liberalismo de Os Escrip ores h;S.d o 
^l.hde«,« 

rj« , <ym

V. M. tem aberto entre o Throno e «Nação, nos do não h^a dinheiro ha ouro e p ata is í 
£

«uima a levarmos com o devido acatamento nossa *- -~ » "*¦*»• - e üa-dr"e n troi,a
sincera gratulação pela fausta Acclnmaçao de V.
M.; e também a copia das netas com que celebra-
Mos tão Augu«to , e importante objecto.

Digno-se V. M. de acceitar benigno os puros
«Titi-.ticntos «le amor, respoífo , e fidelidade detli-
«ados por este Senado , e Povo á snffruHü Pessoa
de V. M. , cuja existência o Coo dilui», e encha
de prosperidade, como dezeja o Brasil inteiro, e
*"*tes fio>is Subditos que reveif-nt-rfinentc beijam as
Wiaftcas, e Imperiaes Mios de V. M.

Deos Guaríe a V. V-. Tcuhoü ern Csrímrâ àe
25 do Outubro de 1822: Beijam a? Mãos de V. M,
I. os i-eoa fieis e venturose: &,-ibdittí«.':*— «ioaquin.
Xavier d'Assis , Claudiano José dc Andrade, -íosó
Luiz de Sousa, Manoel Jogé Telles.

BAHIA.

Da párfe da Foríalessri publicada em Ô N." 15
deste Diitrio, e de varias ràrtas particulares cons»
ta o valor com que fbním recebidos tsg gfterréi-ros da Península no attnque que dirigiram contra
Ilaparica , sendo esta a dudrta.rek qüè feirar: de-
sangrados pelo ferro dnquélleà homens iiiüisíiplí-
nados, a quem elles, por despeso, appelidam -.>
Ceroulas.—Etnqiiantc- rtfíò clié^ítif, íiotkías otucíaes
dos acontecimentos do dia 8 do' 'Corrente'',' onere»
Cemos ao Publico ,o seguinte, estraefo" do tnna Car-
ta fidedigna daquclíiV Cidade ," datada do dia 12.
" Creio que o mesmo .fifrr.amento se tem irritado
contra estes mònsíróS Tos' Lusitanos), e que Déc»
que protege a iiiriocenria , conhecendo o direito
que assiste aos Brasileiros, tem voltado as conta»
a estas víboras inferaaes, e por isso todas as suas
tentativas terrestres e aavaés tem sido mSlloftra-'
das , e tem voltado a esta Cidade cheios de tor-
mentos e dores, como aconteceo no dia 29 de De-'
zpmbro próximo passado, dia de tanto regesijo

Íiara 
os Constitncionaçs, que Madtira saio do C<il->

egio com perturbação , sem ver o rrjsto da c.er;~!
memia; e ã sita tropa voltou vergonhosamente de.
todos 09 pontos, e bo um miserável Soldado £rt-
sileiro , por ser temerário, perdeo a vida, e foi
conduzido com ignomínia, afrastrado até & Jôftá
da C-.ipeí'a de A". S. da Lapa, e o toais Le afie->
aquelles de quem se de-ia esperar alguma emjiwi-
ção, mostraram o maior barbarismp, como foi ó
Tenente Coronal Senão do 1." Batalhão Lusitano j
conhecido pelo nome de Ruivo, passou duas VezeS
por cima do cadáver montado a cavallo, é" cs Sol-1
dados lhes deram duas descargas. Eis-aqui c como;
somos tratados nesta infeliz Cidade.

Ora porque todo» os partidários tem (íado pia-
nos a Joiío Fe/is para a reconquista de Ilaparica,
determinou este no dia 7 do presente rrez ir atta-
car a Ilha; e de facto na véspera fez sair desta
Bahia o Brigue Audaz , Brigue Infante D. Stlws*
tião , e lanchas com tropa e marúja, para se reu-
nirem ao Brigue Promptidão, Escuna Emilia, ê
barcas canhoneiras já estacionadas naquelle ponto,
fazendo o numero de vasos de 20 a 20, com 1500
homens; e de facto na manhã do dia 8 , q.tanoo
a maré os favoreceu , quizornm desembarcar : mas
com qual prazer annur.cio a V.... o resultado ! Os
Itaparicaaos ae defenderam
quem seja o Cominaudan'
r.uer aue he merece todo

como her«,es. Nito s«íi
daquella Ilha ; quem

o elogio , e ficar eiii
lembrança de S. 1,1. I-

jas para se cunhar, e pagar-se u tropa
ruja! Etamos propinqiiiw a uma fome dcv-.ra-.ott»
ra ; a farinha de mandioca vende-^e hoje a S-.WO
réis o alqueire : arro2 e miHio mo htt, o. frijilo

muito Pou\o. O, gue ^^^^tt^V
e n«',s ontr
sofremos saqu. -.,,^-* -
perador se nSo condoer da nossa mísera fttflar/..^.,,
V 

Ã JJade de Ouro , defe^bra áa P^Pf^M'
sitant, confira em *\„:'3 deste _J^g*J>

os'que náí» teino* poffslbilidadc.pam Saif,.
saque on fome, se o noss-i mnavrl Ira-
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um insulso conto , a raiva que o devora quando
vê triunfar a Santa Causa da nossa Independência.
« Na Cidade de (Joa (diz elle copiando certo IJia-

havia uma casa que tornava mlcli-
vam. Houve em fim um

oi morar nella (porque já ninguém a
rio de' Lisboa)
ze» todos qua 

"nella mora
homem que
qu
Ia

ria alugar) , e ct.srmando sobre a causa daquel-
_ morrinha , que infelicitava todos os moradores ,

.ntrou a cavar na casa, para ver si: achava a Igu-
ma panella de feitiço. Vai senão quando achou a

caveira de ura burro, que se tinha enterrado a!.
desde tempo immeraoravei. Lançou a caveira para
fora de casa , e dali em diante não foram mais in-
fülize- or, moradores da casa. Daqui nasceo o ri-
fio na índia de caveira de burro , que quer dizer
máo fado. Esta historieta vem inserida n'iiin Diário
de Lisboa do anno passado ; e talvez que se pos-
sa appliéar bem a muitas cousas, que nesta Li-
dade tem acontecido, desde que principiou a re-
volução. Parece que em toda aparte ha ea-ctira de
burro' enterrada. Não ha dinheiro, com-', consta
aos officios abaixo copiados, caveira de buiro. Gri-
ta-se contra os facciosos, e pede-se justiça , cavt i-
ra de burro. Trata-se de saltar no Cabrito para a
expidição do. Pirajâ , cavara de burro. Irai.-re
de tomar Itaparica (que foi tomada aos /__./. -
dezes , e que tem muitos sítios onde se p»'ide .
tar) caveira de burro. Ora pois esta historia
Diário foi escripta por um Officis.1 de M-ini

q
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a
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o
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oe Lisboa, que se queixa da infelicidade da i
Corporação. Appliquem-nu agora os Leitores c.
Mies" parecer; mas saibam que Itaparica ha d- o
eai breve debaixo da nossa espada; e <i cem ira
burro ha do ser desenterrada. Nada de cs;.._re_ r
com a caveira de burro.

. Do mesmo; li.° da Jd.ct.de tf Ouro vê-se as ju -
tas querpis, que fez o Commandaite da Esqu dra
João Felis Pereira de Campes, par não and.um
tão promptos os pagamentos da sua gente, miro
os cia tropa. A continuação de sem-,í,antes queixas
não deixará de dividir os ânimos ; o que parece»
tanto mais infal.ivcl , quanto menores sain o» meios
que a Junía da Fazenda daquella Cidade tem pa-
ra destruir as causas que as motivam. O Edital
daquella Janta , tran.cripto em o N.° 2 i'e.ie Dia-
rio, convidando a que ali entregassem os seos ca-
pita.es quaesquer pessoas que quisessem trartsferil-os
para Portugal, e recebessem letras sobre o The-
souro de Lisboa, nenhum effeito prodnzio, e ape-
nas se appresentou para aquelle fim o Doutor João
Ramos de Araujo , que pertendeo negociar uma le-
tra de 1:850,000 reis. Aquelle Edital foi renovado
em _ do corrente . prornettendo aos que entrarem
com quaesquer sommas , os interesses e convenien-
.ias que mais compatíveis forem não só com os
dos Cofres (da Thcsouraria Geral da Provincia),
como também com os das partes. Que fará Por-
tugal vendo , que a guerra da Bahia se prolongainfruetuosamente para elle, e que ha de ser porforça mantida á custa do Thesouro Publico de
Lisboa ?

HESPANHA.

O Governo acaba, de aceitar as condições offe-
recidas pela ca-a Ardouin para o empréstimo de
SOO milhões de reales.

No 1." de Outubro reunio-se a Justa Prena.
ratoria das Cortes , e procedeo-se á nomeação *da

Coinmissáo doa Poderes. A escolha recahio sobre
patriotas exaltados, Daqui póde-se já inferir para
que lado ha de pender a maio-iia.

O Coronel Freire d' Anãreida , encarregado de
negócios de Lisboa, chegou a Madrid. Din-se que
está encarregado de fazer um tratado de alliança
entre Portugal e Hespanha.

Falla-se muito tle um insulto feito ao Núncio
Apostólico. Quatro homens armados perseguirau
nm lacaio de Í3. Ex. até ao Paço da Nunciauira,
para o obrigarem a gritar viva a Constituição: su-
biran. e foram até ao quarto do Nuucio, quo se
apressa logo em fechar a porít. Nu dia seguinte
o Núncio enviou uma nota ao Ministro d-__ Ne.
p-ocios Estrangeiros , queixand(,-se da violação da
sua casa ; c nào teve ainda resposta delia. Diz-se
quo o Corpo Diplomático tomou parto na queixa
do Núncio para obter uma resposta. (Cor. iranc.)

BUEM/s AYRES.
Curtas de Buenos Ayres relata... ac.ar-se ali

o Ex-Procurad;>r do Rio de Janeiro , Joaquim fe.
'-alves Lido, morando em casa de um certo Braga
vm comp .nhia do intitulado Redactor do Correio
«/or.o Soa,es Lisboa. Ltdo , no dia 30 de Outubro
pasmado , vendo s-eos planos conhecidos , e tsndo
inteiramente decaído da opinião publica, e mordi-
rio pela sua consciência, implorou ao Imperador
licença de se retirar para Inglaterra, a qual lhe
foi benignamente concedida por Portaria de 6 de
Novembro. Pa.sados dias abusa Ledo da Bondade
de S. M. 1. , e pede que o seo Passaporte em lu-
gar de ser para Inglaterra , como requererá , fosse
om geral pura outro qualquer porto da F.rrcfíi.
Ile llie também concedido; todavia Ledo c!e.apa>
rec.- fitríivãmente , surge em Buenos Ayres -em
passaporte, e por conseguinte fugido, e vai reunir-
se ao exaltado demagogo anti-Brasilico Lisboa nas
vieinhaiiças do Brasil!

O- planos quo conduziram Leão a Buenos A;j-
nes . hão de ser tão baldados , como os prisieiroJ
que a sim ambição forjara. O nosso Gcverao co-
nh.ee o que devo á 'ua dignidade , e á trauquil-
lidade oa h nra cio Povo que governa , pnra dei-
xar de ter em visfa aquelle máo Cidadão , que il-
ludindo o Povo e o Monarca, vai por fira coroar
seos delidos pondo-se em um paiz vssinho paramelhor infestar o 1'rasil com suas correspondências,
e pnra em fim pór-se ei., eonnivencia artiva com
o club de Mutile Vídeo contra os inimigos da sua
Pátria ! O actual Governo de Buenos Ayres he
também mui político e honrado, para presentear
longo tempo cm inação as manobras pérfidas t-.e
foragidos, que folgam em campromette. Governos
amigos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia SI do corrente. — Macahé ; 3 dias ; L.

Boa-União , M. José Tavares Pacheco, equipagem
5, _ar_ca. madeira a. vários : passageiros 1 Cabo e
J Soldado de Milieias, que conduzem 4 recrutas

renifUidos ao Quartel General. — Ilha Grande ; 
'í

dias ; L, «?. João Evangelista, M. Antônio da Costa
Guiai te , equipagem 5, 

'carga 
caffé ao M.

S A II I D A S.
Dia 21 do corrente. — Nenhuma Sabida.
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DECRETO.

' 
Vjr Üerendo dar íi Provincia da J5«7/,/a mais umá
prova do tjuanto tenho em consideração proporeio-nar os meio» de a tornar livre da oppressâo, com
que as Tropas Lusitanas pertendom dar-lhe a Lei
pela força, e abafar seos patrióticos sintimohtos,
declarados francamente pela Sagrada Causa Ao Bra-
sit; e Julgando portanto que muito convirá en-
viar-lhe um reforço de Tropas escolhidas _ Com-
mandadas por Officiaes, cujo prestiino e mais boas
qualidades sejam do Meo Imniediato Conhecimento:
Hei por bem crear para aquelle fim , e para cóti*
tinuar a fazer parte do Exercito deste Império,
um Batalhão de Caçadores, que será denominado
Batalhão do Imperador, e composto de Officiaes, e mais
Praças escolhidas nos outro» corpos desta Guarni-
ção; na conformidade do Plnno, que baixa com este
assigintdo, por João Vieira de Carvalho, do Meo
Conselho de Estado , Ministro, e Seeretario de Es-
tado dos Negócios da Guerra. O Conselho Supremo
Militar _ o tenha assim entendido « expeça em con-
Miqiicncia os despachos necessários. Paço em 18 de
Janeiro.de 1823, segundo da Independência e do
í?iVe"°- ~ Com a Ridntca de SUA MAGESTA*
DL IMPERIAL. — João Vieira de Carvalho.

Plano Je orgamsttçno do Batalhão do Imperador ,.mandado crear por Decreto datado dé hoje.

Este Batalhão será composto de um EstndoMaior, e de seis Companhias da fôrma seguinte.

Esíado Maior.

Tenente Coronel, ou Coronel Commandante
JVtajòr
A jitdante
Quartel Mestre..........
S-ftícretario \
Capellão  ...... 1Cirnrgitío Mór .......................... 1
Caut-giõefi Ajudantes ...!.....! 2
Sargento Ajudante l
Sara-ento Quertel Mestre '.. 1
Porta Bandeira 1
C'-ttiela Mí,i- _,' 

* 
iCoionheiro \

Espinsardeiro 1
|lIu»icos ....... 24

SS

Força de cada Companhia.

Capitão ......
Tenente
Alferes.......
1." Sargento ..
2."' Sargentos.
Furriel ......
Cabos........

1
.." 1

2............. í
a. . ..  2

1
  6

Cometa» 2
Anspeçadas e Soldados.,,......',,......,,... 100

Recapiíulação.
116

Estado Maior ............................... «.9
Seis Companhias a 116 praças cada uma...a. GSXJ

Força total do Corpo ........ 735
Paço em 18 de Janeiro de 1823, — Joãa Viéu

ra de Carvalho.

Artigos íVOfficio.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Nctrocics do Império , participar ao Governo Provisc-
rio da Província das Altttjoas q„e Lhe foi presente, o. $eo.
Officio de 20 de Setembro do anno passado, em que re-
mette o requerimento do Almoxarife da Provincia Manoel
eh Nascimento Pontes, que pede a serventia vitalícia do
sobredito logar; e Ha por bem que elle continue a sei--
vir interinamente , ate que a .Assembléa Geral Constitui,--
te e Lef-islativa do Brasil delibere o qne julgar come-
nieiite sobre os ramos da Administração Publica das P,o-
vincias. Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro da
1 èJ23. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios Estrangeiros.

Tendo Thomaz A. Borjd, Mestre da Galera Ameri-
cana Tea Pluttt -arribado em Outubro próximo findo a es-
te Porto para fabricar , obtendo consegnintemente pen.us-
sao de depositar o seo carreçan.eato a bordo (lo navio
Robusto , debaixo da iospecção da Alfândega , emquanto
fab, icasse; e querendo agora o dito Mestre reforma do
praro de trez mezes que a Lei prescreve para lae» depo-
sitos por uão lhe ter sido posiivcl concluir o concerto, e—,
con><ec_uencia de se acharem todo» «a» Carapinteiro» e Civ
liifatas oecupado» nas Embarcações de guerra ,- Manda "-
M. o Im orador pela ije.retssria rie Êstataii, du» Ncgoeio.
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Estrangeiras que o Desembargador do Paço Juiz da Alíun-
dega', 

"a 
quem mandara ouvir sobre o objecto , c com o

parecer do qual Ha por bem confirmar-Se conceda ao re-
ferido Mastre mais trinta dias úteis , para o fabrico do seo
navio , attentas us circunstancias imprevistas . que o tem
retardado. Paip 15 de janeiro de 1823. — José Bonifácio
de Andrade* c Silva.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Havendo o Imperador Mandado remetter para a de-
fesa e armamento das Tropas da Província do Rio .Grau-
de de S. Pedro vários supprimentos de artigos bellioos ,
a fim de estar melhor habilitada , paia reppellir qualquer
aggressão externa , a Tropa de uma Provineia , que alrim
da bravura e disciplina , que lhe he natural , tem hoje a
sorte de ser eominandada por um Official tao experimerc-
tado na arte da Guerra qual 0 Marechal de Campo José
de Abreu , cujos serviços sara bem reconhecidos ; todavia
conhece o Imperador que a prudência dos Chefes , e a
melhor boa intelligencia delles com as Authoridades cons-
tituid.as não he menos apreciável nas actuaes circunstnn-
Cias , em que «ma só vontade , e um só espirito os de-

,ve animar : por isso , e pelas decididas provas que o
mesmo Marechal Governador das Armas da Provinci*. tem
dado da sua inabalável fidelidade , e firme adhesão á
Causa Sagrada do Brasil, Manda pela Secretaria d'Es-
tado dos Negócios da Guerra recommen<lar-lhe a melhor
harmonia , e accordo com a Junta do Governo pais. que
unanimei! empreguem níi segurança publica e defesa da
Provineia as luzes, prestimo, e patriotismo, que o distingue ,"e mesmo porque além do andamento do serviço , o espi-"rito 

publico se fórma, e se consolida com o bom exemplo
de reciproca união entre os superiores , a cujo cargo eslá

-a direcção superior dos negócios públicos. Palácio do Kio
ide Janeiro-, cm 4 de Janeiro de 1823. — João Vieira de
Carvalho.. .

Tendo levado immediatamente ao conhecimento de S.
M.'o Imperador o generoso e patriótico ofierecimento que
acaba de fazer o criado Particular do Mesmo Angusto Se-
nhor , Plácido Antônio Pereira de Abreu pela sua Carta
datada de hoje , da importância do vencimento do Soldo
de um mez para 600 Soldados do Bathalltào do Impera-
dor, que S. M. I. Mandou organisar, com o justo e digno
fim de ir em soecorro da Província da Bahia, para ajudar
a libcrta!-a da. oppressão das Tiopas Lusitanas: Manda o
Imperador , pela Secretaria d' Estado dus Negócios da
CiHíStra .louvar , e agradecer muito ao referido Plácido A,-'o.).io este rasgo do seo exaltado patriotismo., e adhesão
á sagrada Causa do .Brasil , de que por mais de uma
vez tem dado nào equivocas provas: podendo em conse-
qnencia fazer entrega da quantia oíferecida no Thesouro
publico, a cuja estação ficão expedidas as convenientes
ordens para tal recebimento. Paço em 2-2 de Janeiro da
1823 — João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Justiça.. X'

Constando por Portaria da aSecretaria d'Estado do.
Negócios da Guerra , ter havido descaminho de uma por-çao de cobre pertencente ao Arsenal do Exercido , e quefoi achado em Caía de um Lacase , morador na rua do
Cano sendo comprehendidos e suspeitos nisso o Paizano
Matheos da Cruz Xavier Pragana, tom Loja de Latoeiro
na rua do Rozario, e um Francez de nome Lapié mora-
dor da rua de S. José-. Manda S. M. I., pela Secretaria
d'Estsdo dos Negociss da Justiça., remetter ao Juiz do
Crime do Bairro de S. José p0r Copia o . \., da referida
Portaria , para que em conformidade delle passe á Devas-
sar do mencionado facto. Palácio do Rio.de Janeiro em
10 de 1823.—¦ Caetano Pinto de Miranda Mcuteneg.ro.

Constando por Portaria da Secretaria d".Est0íl0 i
Negócios «Ia Gue.ra , que o Capitão Mór das Ordenam;0"
da Villa Real da Praia Grande , debaixo e]0 pretexto i
busca de dezertores , arbitraria e violentamente accemett *
ra na '•.'.'¦ Oitava do Natal a Casa de uni velho a uuf"
maltratara por/cifeito de antiga inimizade, fazendo-se rra"
ra esse fim accompa.ih.tr de seos próprios escravos o „'"
mados: Manda S. M. 1. pela Sec.etária d'Es tado -iòn IV*!
gocios da Justiça , remetter ao Juiz de B'£ra da m.-._."
Villa por Copra o § da referida Poi taria , para que en
conformidade delle , passe a Devassar do mcncioiiado fa,.
to. Palácio do Rio dc Janeiro en. 10 de Ja
— Caetano limo de Miranda Monlcr.ecra.

Beiro de ]_23,

BRASIL.

Rio 22 de Janeiro.

O dia '22 de Janeiro , anniversario do ?\"asci.
mento do S. M. a Imperatriz , Que pelas virtudes
que adornam a Sua Augusta Pessoa, pela alia cir-
cunstancia de descender de uma das mais nobres
mais poderosas e antigas Dynastias da Europa e
sobre tudo por ser a Augusta Progenitora , quelia de dar Suecessores ao Throno no Império do
Brasil, tem penhorado o amor e respeito de to
dos : foi celebrado com grande gala na Corte, e
com fervorosos votos, dos Brasileiros , para que dia
tão belio raie sobre nós por espaço de dilatados
annos.

Para festejarem pois aquelle dia as Fortale*
zes, e Esquadra Nacional, e as Embarcações de
guerra Estrangeiras, surtas neste Porto se embati-
deiraram ao som das salvas de artilharia , que fo-
ram repetidas ao meio dia , e á noite quando se
arearam ns bandeiras. SS. MM. II. vieram do Pa-
Ia, io da Boa Vista para o da Cidade com' o appa'
rato cosftinindo em taes oceasiões, sendo além dis-
so festejadas com repiques de sino em muitas das
Igrejas por onde passavam. A' uma hora da tarde
novas salvas de artilharia annunciaram a entrada
da Corte, e da-, pessoas das classes mais distincías;
para beijarem a Mão e felicitarem a SS. MM. II.
per tão plausível motivo; acto este brilhantíssimo
pelo extraordinário numero de concorrentes, e pe-Ia riqueza, com que se appreEr-nlaram, dando a tu-
do maior reaice a svtisfação, que atravez da mages*
fade, reluzia nos Semblantes «ie SS, MM- H.

Emquanto durou.a cerimonia, as Musicas dos
difíerentes Corpos, reunidas no pateo do Palácio ,
entrelinham o Povo com a execução de escolhidas pc*
ças. Findo o acto , voltaram SS. MM. II. ao Pa-
lacio da Bon Vista, e tornaram a apparecer á noi-
te no Theatro de .*,'. João, onde foram recebidos
pelo grande concurso de espectadores, com repeti-
dos vivas.

ArtTiGos. d'Qfticj.0.

Villa de Angra dos Reis da Ilha Grande.

Il].nw c Exr Sr. — A Câmara da Villa de
Angra dos Reis da Ilha Grande tem a honra de
levar ao conhecin-.pisto rle V. Ex. para que V. Ex.
faça chegar ú Augusta Presença de S. M. I. a co-
pia da Acta tia Vereação extraordinária e geral,
cru que o Povo desta Villa reclamou e declarou
pelos actos mais públicos, e solenines a nullidade d*
absurda cláusula, que se inserio na iicta da Accla-
inação, a qual foi inserida na mencionada acta cm
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conseqüência das instrueções, que foram enviadas ibzem o numero de cento e setenta e quatro. — Es-
dentro de um Officio do Senado, do Km dc Jane-i- tá conforme. - Qmdido Martins dos Santos Vianiic

e appresentado por um emi.sa.no que a mes
'» 

mandou nesta Vilia, encarregado de promove:
Filho.

a Acclamação, e também tem a honra de reniet-
ter inclusa a copia das instrueções; igualmente ro-
eu a V. Ex. que queira pôr na Presença de S.
M I. os inabaláveis sentimentos de submissão ,
uáior,' eadhesão, que a mesma consagra á Augusta
Pessoa de S. M. 1. Deos Guarde a V. Ex. mui-
tos annos. Villa da Ilha Grande em Câmara de 8
d,? Janeiro de 1823.

lü.mo e Ex.™ Sr. José tíomfaeio ae Andrada e
Silva , Ministro e Secretario d'Estado dos Nego-
«tos do Império.-—O Juiz de Fora Presidente, Jo-
sé Maria Monteiro de Barros ; o primeiro Verea-
dor , Antônio Rodrigues Coelho ; o segundo Ve-
reador Antônio Joaquim Justiniano da Assumpção;
o terceiro Vereador Carlos Ferreira da Souza; o
Procurador , José Pereira Peixoto.

«?

Termo dc Vereação Extraordinária e conjunta.

Aos cinco dias do mez de Janeiro de mil oi-
tocentos e vinte e trez, nesta Villa de N. S. da

•¦ Conceição de Angra dos Reis da Ilha Grande , em os
Paços «lo Conselho em Vereação extraordn ária e
conjunta, em que se achava o Doutor Ji.iz de
Fóra Presidente, Vereadores, e Procurador da so-

¦bredita Villa, e os homens bons, que tem andado
na sua «-overnança, e o Povo da mesma Villa,
¦«stando em acto de Vereação evpoz o Juiz de
Fora Presidente a necessidade, que havia de se
reclamar e declarar pelos actos mais solemnes , e
públicos a nullidade da absurda cláusula do pre-
vio juramento, que se inserio inconsideradaiiieute
na àc'.n ila Acclamação; o que praticou a Câmara
desta Villa insinuada pelo formulário, que lhe foi
enviado pelo Senado do Fio de Janeiro , e- que
¦não podia haver maior indi-cripção do que exigir-
se qiie S. M. I. prestasse o juramento a uma Lei
-antes qne cila existisse , e da qual não te •¦ 9 ve-
rosimelhança alguma , quando pôde aconte or que
ella não seja favorável ao Throno, e aos Pcvos,

«e desta maneira não convém aos bons Brasileiros,
os quaes sam amantisaimos do seo Imperador , e
qne se empenharam com os maiores esforço- para
que elle tenha todo o lustre , Dignidade, e deco-
ro , que he próprio de uni Imperador, a quem ac-
chamaram livremente, sendo presentes as suas lu-
zes e virtudes, e reconhecendo-o por Defensor Per-
pettio de seos dir«3Ítos, e que só ab'*a« arán. uma
Constifução, que faça a felicidade do Throno e dos
Povos. Portanto a mencionada cláusula como in-
decorosa ao nosso Amabilissimo Imperador, o qual
nos tem defendido dos horrores dos inales, a que
estávamos expostos, e a quem devemos por forço-
sos motivos muito re-oeita , veneração e amor, e
como também perigosa a segurança publica se de-
ve riscar e tornai- ile nenhum vigor tão absurda ,
o viruientuía clau.-.uln. E logo por totios fui ile-
clamdo qi,<-> era vontade de todo o Povo desta Vil-
Ia e seo Termo, que se tornasse de nenhum ei-
feito tal cláusula como inteiramente alheia de suas
vontades , e para constar mandaram lavrar este Ter-
mo em que ãssi,«;n.íram com o Povo, que concor-
reo; e cu Cândido Martins dos Santos Vianna Fi-
lho que o escrevi.

Seguein-ro as assignaturas da Câmara, do Go-
vernador Militar , rio Capitão Mór e sua Corpora-
ção, do Tenente Coronel Conimapdante do Regi-
mento « seos Officiaes, a do Coadjutor que todas

S. PAULO.

Reunido o Collegio Eleitoral clegeo-se segun-do as imperiaes Ordens, a 9 de-j Janeiro, o novoGoverno Provincial, do qual sahio Presidente oMarechal Cândido Xavier de Almeida,; cessando porconseguinte o Governo interino de 3 Membros queS. M. 1. deixara n'aquella Cidade, quando a visi-
tara o anno passado. Reinava em S. Paulo a maior
tranquillidade e patriotismo ; e na Praça de Santos
e Villas circiimvisinhas continuavam eom vigor os
meios de defesa da costa.

Villa de Ilü.

Senhor. — Transportados do maior jubilio te-
mos a distincta honra de apparecer perante o Thro-
no Aujü.sto da Vossa Magestade Imperial a offe-
recer cs ardentes votos da obediência, amor, e
gratidão do fiel Povo Ituano, de quem somos o
órgão. Em verdade, Senhor, não temos expressões,
que sejam capazes de ennunciar nossos sentimeit-
tos , vendo realisada a Grande Obra da lndepen-
dencia , e Liberdade Brasiliense no sempre memo-
raiei dia 12 de Outubro ! ..

Este Povo, que se compraz não ter perdido
occasião de cooperar para aquella Grande Obra ;
que tem jurado aftbito nunca jamais retrogadar des-
ta linha de condueta, ainda á custa de seo total
extermínio , e aniquilação ; que sente a doce satis-
façáo de ter merecido a attenção da V. M. I.; es-
íe Povo teve a ventura de Acclamar Primeiro Im-
perador Constitucional do Brasil a V. M. I. , já
seo Liberal Regente, seo Perpetuo Defensor, seo>
ídolo : como tudo se vê dos Documentos juntou.
Ah 1 Senhor, Digne-se V. M. I. Acceitar nossos
votos! Digne-se annuir aos ardentes , e sinceros
desejos deste vasto Império! Digne-se Sentar-se
nesse Throno, firmado ein todos corações Brasi-
lienses ! Digne-se empunhar esse Sceptro , que, o
Braiil todo curvado offerece ao Seo Adorado Li-
bertíidor!

Eis nossas supplicas , Senhor , que esperamos
sejam attendidas de V. M. I. , para que veja o
Universo o espectaculo brilhante de uma Nação.li-
vre, tendo á'sua frente um Heroe, e garantida
por uma Constituição liberal, mas judiciosa, e si-
zuda.

Nós reiteramos , Senhor, com toda energia os
protestos de nossa cordeal obediência, e inabalável
fidelidade a V. 51 í. por meio desta , emquanto
não o fazemos por meio do nosso encarregado a
tão alto , e honroso fim, que breve vai partir a
esse destino.

A Augusta Pessoa de V. M. I. Guarde Deos
por muitos'annos para nossa ventura, e estabüida'-
à" do novo Império Brasiliense. ltú em Câmara de
26 de Outubro de 1822. — Senhor, de V. M.. I.
Subditos os mais fieis, amantes, e gratos. —O De-
sembarcador Ouvidor da Comarca João de Medei-
ros Gomes, Bento Dias Pacheco, Carlos José Nar-
di de Vasconcellos, Francisco Homem de Mello -
Lourenço de Almeida Prado, Joaquim José de

(Este Officio mnhaacompanhado'de & Documen'

'il
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n«, sc;«a.fo «w cfc/te o Jíai/o cfa jr^/ís Acciamação de dada r.ão podiam deixar, Augusto Senhor de fee.na , e veneração de um Pcvo t;io agra-
jtieroso ; de uni Povo , a quem temos

S. AI. D

M IN AS G E 11 A E S. ,
Villa dc Minas Novas.

Senhor. — Es<e Senado tendo em mais alta
contemplação a Acciamação de Vossa Imperial Ma-
j.estade Primeiro Imperador do Reino- Brasilico ,
Defensor Perpetuo do mesmo , e único centro de ' 

quim Pires de 
"Carvalho 

e Albuquerque , /para 
"quê

iodos Os poderes , de que emanam a felicidade , por mim , e por toda a Oficialidade delle , revc-
c constante Cathegoria da elevação Brasileira; vai rente beije a Imperial Mão de V. M., a quem õantes, e mais que tudo, beijar as Mãos de V. 1. Qmnipotcnte conserve por muitos, e dilatados au-1VÍ. pelo muito que se ha Dignado em augmento nos para felicidade nossa, e incremento do vasto

reCer a estima
decido, e generoso ; ue uni i-ovo , a quem temos
a honra de pertencer, e cujos sagrados direitos <»attributos juramos manter com as armas n_r> Cus-
po da Gloria : este o motivo que me anima en-
viar ao sub-pedaneo do Augusto Throno de V. M.
I. o Coronel Ajudante General deste Exército Joa-

deste Império, e attributos de nossa esperançada e rico Império Brasileiro, que debaixo da Sua Ta-
ío ha de ser felicíssimo ; e cuh.ventura; e isto tanto per si, como pelos Povos tela, e alta Protecçii

deste Termo ; emquanto não dirigimos melhor re- servará com valor
conhecimento de votos, gloria, e prazer Constitu-
cional ; a que nos apressaremos , sendo ao presen-
te só deprevenida necessidade pedir a V. I. M.
com a mais humiliantc supplica attenda a demora
pelos longes , e falta de cumprimento reconhecente,
e designado no prefixo dia 12 de Outubro, pois
ij.ue. este Senado não tendo ainda participações,
com tudo publicou , e destinou para o dia IO do
corrente um acto que he nascido da vontade dos
Povos; e a quem em tempo se não pròcedeo por
retenção , que de tão importante Officio da Pro-
vincia , fez o Doutor Juiz de Fora Caetano Fer-' í as Pinto,

Hun Ide beija as Mãos a V. M. I., a quem
Deos Guirde. Villa de N. S. do Bom Successo das
Minas Novas em Câmara de 30 de Outubro de 1822.
— O Juiz pela Lei Adrião Ferreira Coelho , Jo-
«é Simões de Miranda Barboza , Antônio José Coe-
lho, Joaquim Rodrigues Ferreira Lares.

e denodo o brilhante Logar
que llie compete na serie n.agestosa das grandes 

'
e ricas Nações do nosso globo.

A Augusta , e bemfazeja Mão de V. M. I.
beija por si , e pelo Exercito Pacificado^do seo
Commando o mais reverente , e humildei* de seos
Subditos. — Pedro Labatut, General. V, '»

Quartel General no Engenho Novo 13 de Dc
zembro de 1822.

BAHIA.

Temos a maior satisfação em annunciar »o
Publico quanto aquella Provincia está empenhada
em sacudir de suas praias o jugo Evropco, dando
noticia dos differentes Corpos que, só no mez de
Dezembro, se or (poisaram rio Recôncavo. Uma Le-
gião de Tropas Ligeiras , composta das trez ar-
mas , denominada Legião de Honra Imperial, de
1719 praças.

Unia Guarda Civica de todos os Cidadãos quenão tinham praça, na Cachoeira.
Um Regimento de Cavallaria Miliciana no dis-<

tricto da Villa de Jacobina.
-., ... . .- , ¦ , , „¦-,..,. .7 Um B»tjaltója-de Caçadores no Termo da Vil-senhor. —A grata nova da Acciamação de Vos- Ia de Iitgumipe.

»a Magestade Imperial no dia 12 de Outubro do Outro Regimento de Cavallaria Miliciana aoscorrente anno, encheo os nossos corações d'aquel- districtos de llcipictirú e Jcrimoabo.
Je doce prazer, c enthusiasmo, que sobre man i- Estabeleceo-se tambem por paradas um Correiora caractensa os honrados Brasileiros, subditos regular para o Rio dc Janeiro por Minas Noras.heis , e finos amadores d' um Soberano , Delicias O Conselho Interino do Governo , apezar deda Seo 1 ovo, e Defensor Perpetuo do diamantino não ter participação alffuma official da AcciamaçãoImpério Brasdiense, que, a tace do Ceo, e da de S. M. I., reconheceo em Sessão Geral ao Mes-terra jurou , e ha de cumprir morrer, ou ser li- mo Augusto Senhor, como Imperador Constitucional
.v*\:,e "-dependente. Nos, Augusto Senhor ape- do Brasil em 12 de Novembro; e immediatamentezar das fadigas inseparáveis de uma campanha, se- dirigio uma Proclamaçfio congratulatoria aos Povos
;r.a.oos taxados de omissos, e ingratos se presus- c expedio uma Circular a todas as Câmaras para

que as respectivas Auctoridades exercitassem a sua
reservando-se os

rosos não voássemos a mostrar, e dar á V. M. I.
u.n publico testemunho da nossa submissa sujeição, jtirisdiccão em o Imperial Noe amor congratulando a V. M., c Sua Augusta festejos'Nacionaes para temi

orne :
¦,_„¦ j tx "-,¦ . .,.. ', —=> ......v..„„ ...ui/iMta para tempos mais tranauillos.
5 P 7 nS' i P . 

n°V^ 
í-'10.' C°^qUe Lo-° re nos seja possivel ,F daremos ao Publico_e,W Obr-.ndou, conhecendo a fundo os Serviços, ci>pia de todes aqttelíes panese miimíavere A4rtud«8^de_ um Príncipe, que, como Tola -. Pr-.,,;..,.;., a r> í-

Pai os Regia, e como P^e^jUr^ J£
io , e manter sua Independência, e Cathegoria. nida a Causa do Brasil, c 

"bedieíe' 
ao GovernoTantos benefícios, tantas demonstrações de bon- Centril oueuienre ao governo

Dia 22 do 
^corrente^lf, &9 

dias , B. lng. ÍS 
'^^S 

íl J?^ 
«* " *

St. John M.Siephèn Bianqiiette , equipagem if, ^PicdaZM"pZ'rio Go^ Ia Sita «KL

Se-who Ic^-HCalJZ oT 
CrUZaí1i£Í".' V.™ Poeira Duarte.- Carajás ; 7 dia7 S. Boaque s.iüo a Corveta Catipso,— (Juiltmane ,- 54 dias Vina-em M j*,i„„-.„ i\/r oi> t ¦-. ., r ,-, •• xt . i ,-r - '"£em, a*- -rtntonto Mara ues. oa uioap'em 8. enraaB. Trajam, i-.-í. bitzebio José da Cunha . eauinas-nm t»tJliUa\> fe„:..i.„ . %.r"J , 2.. 4- VT> ™í ,' q^í-m, carga 517 escravos, destes morrera'mTPaX 2££ 

" **** * M<"">d Ánt°™ d(l C"»,M
:ocl Sabino Correia -. pas«ageiro José lenacio Pinto S A H I D A S

Dias 22 do corrente.-—Nenhutna Sahí.la.

29
t.-oci aaoino Correta: pas«ageiro José Ignacio Pinto
ile BidhÕi s. — P.iratí,- 5 dias ; %,. Born Jesus , M.

E;1.9 "JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL." 1S,S.
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DECRETO.

J^ Endo um dos mais gratos , e principaes deve-'vos' de vim' bom Monarca Honrar e Agraciar nquel-
les Subditos, que mais se ten. distinguirio no Ser-
viço da ISaçio, e do Estado, mui principalmente
nas crises , em quo a victoria parecia muito riuvi-
riosa , como faz hoje um anno aconteceo nesta
Corte, e,.Provincia com -as briosas Tropas Erasi-
ICrus, a quem deve o Brasil o começo da sua glc-
riosa Independência, e a quejji Eu Devo também
ter subido pelu espontaneidade , e g-eral Accíama-
ção destes Povos ao Throno lniperial deste riquis-
simo , e vasto império, apezaf- das infames baio-
netas Europeus , que quizeraiu sustentar então, e
ainda porteiidem , mas em vão, defender em algu-
n.as Províncias o systema riesorganisador dos Cor-
tes rie Lisboa : Hei por bem Conceder aos Corpos
ria Primeira, e Segunda Linha , que pegaram. em.
armas no Campo da Aixlamação, neste memorável
dia, aos que e,c a juntaram na outra. banda , e fi-
nalmcnte aos que rias Província de ¦$. Paulo., e
Minas marcharam ém defesa Minha e deste Impe-
rio, a Insígnia' rios Cavaliciros ria Ordem Imperial
«!o Cntr.eiVo , a qual trtíráni afaria por cima de
smas Bandeiras, cnnservandó-a assim, até que não
exista nestes Corpo.- preço alguma, que tiveíse. pe-.
gíado em armas por esta uccasião. e motivo. Joné
Bon-fiteiii de Andrada c. Silva , do Meo Conselho
«ie Estado, Ministro e Secretario cie Estado rios
Negócios do Império, e Estrangeiros o tenha'as-
sim entendido , ("rzeiiilo a conveniente participa-
ção ao Chanceller da Ordem para seo conhacimen-
to, e execução. Paço eiii neve, de-Janeiro de mil
oicetitos e vinte trez , segundo da Independência,
e rio Império. — Com a Rirhíat. dt¦¦ SUA ítiAOES-
TA DE IMPERIAL. — José Bonifácio de -Andrada
e Silva.

AliTIGOS u'0l'FICI0.

Repartição das Negócios do Império.

' Havendo reur>sentado João Autoria de Lemos, Nego-
ciente "do Termo cla.YJlla ,ria.C(i;»/euK«a dn Princrza , que
desejando ;i!i estabelecer, .urna fabrica ile Cl.apeos dc lã,
donde pede resultar .grande utilidade -. ao Estudo ,. se lhe
faria, necessário um mestre' perito naquella manufactura ,
indicando a A-ntoni» 

' 
franc, seo Machado, Soldado da. '2.a

, (iftBlpnnhin do 3,!*-"liatalíiftó de Ciiçaelórcs desta Corte ,
«fnio o mais lístbil pára aquelle stfíitoV Jsíaafla S. M. *

4»

Imperador pela Secretaria d'E9taícto dos Negócios do Im-
peno participar ao Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Guerra para sua intelligencia , e para que
por aciuelte Repartição se passem as competentes Ordens
que lía por bem conceder licença ao sobredito Soldado „
para ser empregado pelo supplicante na referida fabrica,,
ficando dispençado do serviço , emquanto nella' se conser-
var, sendo o supplicante obrigado a appresentar qnanto an-
tes uma amostr.i rios Chapéos por elle fabricados. Palaeio
do Rio de Janeira era 13 rie Janeiro de IS'23.—José Bo-
nifaíio de Andrada e Silva.

Repartição dot Negócios da Fazenda*

Sendo presente a S. M, o Imperador o Oflício do
Desembargador do Paço Juiz d'Mfundega em data de 18
do corrente mez , relativo ao seqüestro nas propriedades
dosSuÍjditòs Portugwz, residentes em Portugal determina-,
dos etn fon iria de 16 elo dito mez: Manda pela Seere-
taria d'Estado dos Negócios da Fazenda , Approvar tudo
o que fez o referido Juiz em conseqüência de ordens di-
manadas pela Secretarii d'Es!ado rio Império; e que ou-
tra sim todas as mercadorias existentes na Alfândega ,
depois de conheeiekis os seus'consiguata.ro», sejam avalia-
rias, e depois de pagarem os direitos lhes sejam entregues,
ficando obrigados pela sua importância para entregarem
no Thesouro Publico, onde devem ficar em deposito, pre-
cerienelo-se rio mesmo modo quanto ás embarcações; seu-
do porém vendidas em Hasta Publica todas aquellas que ,
não tenham consigoatnrios , e o seo proriucto recolhido ao
mesmo Thesouro. Paço em 20 de Dezembro de 1822. —<;
Martirn fra tasco Ribeire de Andrada,

Repartição dos Negócios da Guerra.

Subindo á presença de S, M. o Imperador o Orlício
N* 81 do Governo Provisório da Província de Minai.
Geraes , cm une dá conta de se achatem promptos quatro
Esquadrões do» Regimentos rie Cavallaria rie Milícias N.»
2 e 3 pan- marcharem em Soccòrru da Província da Ba-
hia, como se ordenara ; mas que nio seguem aquelle'
dostiii* sem nova positiva Ordem em razão rie constar na
Provincia que as Tropas Lnzitaaas se achavam a ponto
de evacuar o terreno occupdu; e Maneia o Mesmo Ah-

gusto Senhor pela Secretaria de Estado dos .Negócios da
Ouena , que o referido Governo Provisório da Província
rie Minas Geraes, faça iminediatamente marchar os hsqua-
elróes apontados , pois que urgem as rircunalancug, e mm-
to convém i todo o lroperio lançar fora da Bahia a lro-

pa de Portugal- Palácio rio Rio de Janeiro um U de- Ja-
neiro de 18.3. ~- João Vieira de Canal/».
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Repartição dos Negócios da Marinha.

Havendo" DeteJriiifiãdo S, M. I. que a Náo Marlirn
th Froitas que se acha quasi renovada; pâs»e a dedomi-
nat-se jPeáro /. Manda o Mesmo Aug-ust» Senhor pela
Secretaria de Estado d(.s Negócios da Marinha que ais-
sim se participe ao Capitão de Mar a Guerra Rodrigo Mar-
tins da Luz para sua intèlligencia e devida execução. Pa-
llicio do Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de llj33. —-
ItuU 'ia Cunha Moreira.

Repartição dos Netpetios da Justiça.

Tendo S, M. o Imperador , em attenÇío a Represen-
tiiçíiò que Lhe ditigio o Mordemo rios prezos, e por efs
feito de Sua Imperial Clemência perdoado a Bernardo Jo-
sé Moreirta a pena de degredo, em que foi condemiiado em
Portugal per toda a vida para Angola , condoído também
d». Estado de segueira, e dezampara em que o mesmo
ee acha em um Paiz estianho; Manda pela Secretria de
listado dos Negócios da Justiça recommendar a piotec-
ção da Meza da Santa Casa da Misericórdia o mesmo
Mipplicante , que pelas suas tristes circunstancias, e impôs-
sibiiidarie ein que se acha de mendigar de parta em por-ta o necassario sustento, se fa« digno de toda a caridade.
Palácio do Rio de Janeiro e.n 15 de Janeiro de 1823.—
Caetano Pinto de Miranda Morltenegro.

fntendexciar. da Marinhei,

Pela intenderam da Aíarinhà se faz saber ás pessoas
que ter» de ser transportadas no Navio Dinamarquez Au-
rora , fretado pelo Governo, para ir a, Li-eboa: que o di-
to Navio deve sahir deste Porto no dia ~2Ü de Fevereiro
próximo futuro, a fim de que nesta intèlligencia piocu-rem na&Jtepartiçõei; competentes asgnkis, que lhe m.uida-
iam passar. Rio de Janeiro 23 de'Janeiro de l8.i3.-^
¦Mie Maria de Almcièx.

BRASIL.

Artigos d'Oificio.

Villa de Parati.

Senhor.—s A Natureza fez o Brasil para ser
independente , e livre, e a Providencia o destinou
pord ser o maior , e mais opulento Império : não
te mister- demonstrações ;-. publicam-no as obras da
.Níatiircza, e os rasgo da Providencia o dizem.

Bra chegado o tempo de se encherem sobís ei-
le os (ins daquella , e de se desenvolverem desta
«n planos : e um Pedro já Maior , do que o gran-do, lhe foi dado paru ser o propugnador, ei oi--
fio dos direitos da primeira, o Executor, e «íbieo
?o dos designo*, da segunda. Adorando o Author de
tinii em suas Leis, o representado pela outra em seos
Decrettts, reconhece o Brasil, e o ha de reconhe*
cer Portugal a si tornado, que os suecessos do faus-
to «lia 12 do mez que corre, o celebrando Outu*
bro foram de Leis da Natureza complemento , ede Decretos da Providencia desempenho. Salve
o , nesse dia lia seis olympiwtas nascido , heróico'
moto de um destes suecessos, e do outro consu-
wiador Augusto : salve, o segundo libertador do
Brasil, âo Brasil Imperador Primeiro. Assim, Pe-
tiro Immortal , o Brasil vos sailria desde o seo dia
por excejlencia : dia,. em que , tendo sido iniciado
por vos eiitíío Seo Príncipe Regente, proclama a
sua Independência.; dia, em 

' 
«jue apoiado em vos,

Perpetuo., as.
de'Rei.

ainda mesmo .agoía, *eb Detefiaor
cende da odiada, c combatida Cathegona
no á delmperio sublimada natural Cathegoii.
zetr , Dignai-Vos de acceitar pela acceitacüo , qu..fizeste do BrasiUco Imperial diadema as homena-
g«ms, e felicitações do Povo Paratiense, cujo pro-cecter, e sentpncntos a tal respeito constam dn me.
nioria, que respeitosos apprcscntamos : e compra-
?:ei-vós de continuar a merecer pela carreira do li-
beralismo , e, Constitucionalidade , que haveis Pri-
nieiro Príncipe trilhado, a apotheote, com que o
lirttril reconhecido , ü Europa atteiita, o Mundo
admirado se preparam com mais razão do que a
cega Roma e-scrava dos seos Ceiares, a consagrar-
vos Divo. No entanto ao Soberano Autor da Na-
tureza, e a sua sempre adorável Providencia, que
Prolongue, felicite, -e abrilhante de V. M. I."os
dias preciosos além dr> remate da sua obra , além
do complemento de seos desígnios instantemente ro»
gamos, incessantemente rogaremos. Villa de N. S,
dos Remédios de Parati, em Vet-eação de SÒ de Ou-
tubro de 1822. — O Vereador Juiz Presidente, João
Luiz Vieira Lima ; Francisco de Souza Barrou;
João Francisco Pacheco Basto; Manoel Gomes dé
Araújo.

Villa dc Resende.

TM.— eEx."» Sr. —O desejado dia 12 do pre-sMite Outubro, que nós e todos os Povos desta
Villa esperávamos, eomo o nosso "-egenorador, não
sô Yttvr ser o Anniversario Natalicio de S. M. I.
e C. Perpetuo Defensor do Brasil, como por ser
felizmente o em que se Acclainava S. M. I. chfe-
gou ern fim. E ao pomper da Aurora, a Câmara
annúnciou com as salvas de 21 tiros t e tendo a
mesma convocado a reunião delia, Povo, e Tio-
pa da 2." Linha, nos Paços do Consiellio, a Uma
hora da tarde , e das duas para as tres se acha-
ram todos reunidos. A Tropa postada no largo dos
Paços do Conselho, e em torno delia numero con-
sideravel de Povo > que esperavam anciosos o rom-
pimento da Real Acclamação. Foi neste momento,
que chegando a uma das janelas, o Interino Pro-
curador da Câmara Bento d Azevedo Maia, leo em
Voz alta» é com assignalado cnthusiasmo o Officio
de 17 de Setembro do corrente anno , que a Ca-
mara da Capital havia dirigido á Câmara «lesta
Villa, lendo seguidamente uma bem organisada falht
ao Povo, e Tropa allusivp a tão Magestoso as-
siimpto, terminado com os vivas seguintes. Viva a
Nossa Santa Religão , Viva o Senhor D. Pedro
i i-imeiro Imperador Constitucional do Brasil, e seu
Defensor Perpetuo, Viva a Imperatriz Constiti.-cioiiul da Brasil, Viva a Independência do Brasil, c
a Dyiiastin de Bragança, ímperante no Brasil, Vivn.a Assembléa Constituinte do Brasil, Viva o Povo
Constitucional do Brasil. Terminando este solemne'
acto com trez descargas que deo a referiria Tio-na, e 21 tiros de salvas, ao mesmo tempo tremo-
lava o Estandarte de uma Outra parte , e o Povode ambos os sexos, que estavam no pateo dos Pa-
ços do Conselho , e petas portas das janellas qu?circulam o dito pateo remontando cada vez mai;
com não interrompidos vivas acompanhado do maiorentnusiasmo. Achavam-se os corações tão dispostor»
que ao repetir os primeiros Vivas, e íipparecciide
então o Retrato de S. M. I., qne o dito Procu-
rador patenteou ao Povo : he impossível , e até
nos faltam expressões para descrevermos cs grandesreçosijoí ,- que se divulga «a aos cirçiitirtantes,



t eff
( a

por isso que ttSo cessavam de dar sigfíaes1 de súa exs
treinosa alegria , acabado este tão nmgestoso acto
se lavrou a acta competente (da qual levamos a co-'
pia á presença de V. Ex.) e reunindo-se tudos eom
a Camai*á dirigiram seos passos a Igreja Matriz on-
«le se cantou a Hymno le JJetim em acçãfi de gra*
ças ao Altíssimo por tão grande beneficio.

A' noite se illuminarani os Paços do ConselhíV tint,
de uma primorosa architéctfira, que dias antes sé
tinha preparado, em cujos pedestaes estavam trans-
criptos vários dísticos análogos a tão assinalado'
objecto , e tanto nesta com o por oito noites conse-
cutivar, estava a Musica tocaiido, e cantando (nos
Paços do Conselho) armoníosos Hymnos da Inde-
pendência do Brasil, oiide sempre se achava a Ca-
mara, e os mais luzidos dos Cidadãos, que repe-
tiam os Vivas que acima transcrevemos , bem co-
mo recitavam versos de difiereiites qualidades nip.s

)
Deos Guarde a V. Ex. muitos anncs. Villa faRezende cm Câmara extraordinária de ÍI de Outu--bro dr. 1825*.
lllust. e Exl. Sr, José Bonifácio de Andrada einh-n. *-*,Manoel Francisco da Silva, Antônio José

tle barros , Ignacio José Ferreira de Souzk , An-
tomo José. fia Cunha Braga, Pafllino José Mar-

MINAS U E 11 A É S.-

Cidade de Marianmu
III.™ e Ex.m° Sr, — Para satisfazermos ao ím-

portnnte dever. secundado pelo impulso do nosso eo*
ração, de felicitar a S. 1VI. ]., e ConstitücioiíflS, eu
antes, felicitar-nos na Sua Augusta Presença , em
conseqüência da Sua elevação ao Throno Brasi/icu ,¦-vamos á presença deV. Ex. , o noeso Rcpresen-

tf's.ímc-todos a usivos^ao moravilhoso objecto. Nas ruas ta-.te ò Doutor Luh José de (iodou Torres, .,,-.-..m-
ina.s publicas _ haviam quatro arcos triunfaes tanw tò Membro deste Senado, e Cidadão recomnicnda-bem com vanos dísticos, dos quaes o Povo, e vel pelo sais decidido aterro á nossa Causa-. e ro-Musica passeavam pelas ruas todas 'Iluminadas 

íe-
potiam os mesmos Vivas , diversos ílyrnno.s de In-
dependência ou morte. No dia 13 sé celebrou ná
mesma Igreja Missa cantada , e sermão com asíiis-
tencia da Câmara èncorporada , e da maior partedos Cidadãos. E no dia 19 oitavario da feliz Acela-
maçüo de S. M. I. , o Cidadão José Rodrigues Nu-
na mandou celebrar Missa cantada , e sermão , aon-
de se achou a Gamara encorpefada , e no,dia 20 e
21 houveram umas lustrosas cavalhadas díis quaes foi
motor o mesmo Cidadão Neves, o que antes não, ti-
verain logar por causadas muitas chuvas, estavão
entro quasi todo circulado^dejjalaiiques, e cnmnro- de dc Marianna-, e seo Termo7 em rasão' das 

"obj-H

gatões do, Govoinp Municipal, a qtíé está ligado,
nao pôde,, como ardentemente desejava , aparecei*'
em corporação na Augusta Presença de V. M. '.._•
a fitíi de obter a incntnparavel honra dé beijar" A
.Beneíira Mão Imperial, e felicitar-se cota o nem*
fadado Povo do Brasil, pela elevação de V.-M. I.

pelo seo uecitiiuo aterro a nossa t_iiiisa: e ro-
gamos a V. Èx. haja por bem dirigi-lo para o
eSacto desempenho de tão relevante .Comniissão.

Deos Guarde a V. Ex. por iniiiíôs armo». Mn-
rianna em Vereação de 2 rie Novembro de 1SS2,

111.» e gx." Sr. José Jienifaiib de Aiidraih
eStka, Ministro, e Secretario d'Estado dos Nege-
cios do Império.— O Presidente, Cândido José"de
Araújo Vianna ; Luiz José dê Godoy Torres; Jo-
sé Lopes da Cruz ; José Caetano Rodrigues Hór-
ta; Ignacio Jo'aé Rodrigues Duarte,

Senhor. -— O Senado da Câmara da leal C,da#

tes, entre os quaes era o da Câmara mais elevado,
e no seutro tio mesmo estava o Retrato de S. M,í
como ponto marcado para os eravalleisos fazerem
reverentes cortejos. Os prêmios que se davam

aos Cavalleiros que faziamNome de S. M. I
srortes eram uma fita verde com os ceracíeres d

os
em
as

ou
ro, da Independência ou Morte. No mesmo curvo ao Throno Constitucional desle-riqujíislmo Imp?rio
appareceram dous cai ros triutifantes, que conduziam
«Ria dança de jardiueiros, e outra do velhos, quedançavam nos intervallo* das escaramuças. Termina-
do cst2 festejo se postaram os Cavalleiros nos Pa-
ços do Conselho, onde, còili a Câmara encorpora-
(ia repetiram cs vivas jã mencionados. Esta deci-
na noiííe de festejo que ainda se achava illnmi-
nada ojferecco ao publico Domingos José da Costa
Silva .um cano triunfante , figurando o Monte Par-
naso , no cume do qual estava Appollo coroado Cidadãos deste Termo , ti qual a sur! a.
rh louro, e mais abaixo as nove muzas , qtíe ao Santa Causa da Independência , e á Sages
t-;om de, sua lira cantavam, e repetiam alternada- s ,a de V. M. 1.
mente versos análogos, c em louvor do nosso ama- Digne-Se V. M, I. Acceííar esta deiMonstraçã >
cio, e adorado Imperador Constitucional do Brasil i da nossa submissão, c confiar lios protestos dê afnôi',.
«sta delicada, e bem ordenada scena se repetia obediência , e respeito, r,ue decoração tribatamoi

por i«so lançando mão do teenrso, que lhe resta ,
preenche dever tão sagrado , tirando de seo seio
Um membro distineto pelo seo ii.contvastr-.vel pa*
triotismo, o primeiro Vereador o Doutor Luiz Jo
sé de Godoy Torres , a queríi autiiorisa para con -
missão1 iãa honrosa. Elle pôde, como ocúlar teste-
munha do exaltado enthusiasmo do Povo no íaus-
tissimo Dia 12 de Outubro, expor na Presença A u-
gusta de V. M. I., quaes sejam os seiítifnerttos dou

dílésrVo á
i.da P.es-

- [M-*
Re ao nosso Pci'-pWineiro defronte aos Pa;os do Conselho na Real a V. M. !., ao nosso Anjo Tutelar

-«/"'."sença da Efigie de S. M. I., que estava no petuo Defensor.
«•.entro da illuminada architectura com a assistência Assim o Supremo Aríhitccto do Universo ò.iiii-
«íi-. Câmara, e todos oa Cidadãos , os quaes repetiram te, e doure os dias de V. M. I., como o Brasil
«üflerentes versos allusivosr a tão grande objecto. As-
fim se fez a Real Acclamaçno nesta Viila. Nós roga*
mosa V. Ex, queira fazer subir esta nossa conta á
Augusta;.Presença de S. M. I. , e as nwas fcii-
«•ilações pela sua elevação ao Throno, e que no
7at-..no Se Digne acolhei' benigno os nos*r,.s sln-
-trt-i-os votos <!e anioi' , pRÍriotiímo , e íideíídiíde,
lançando seos Pateruacs oridaáos. sobre esta pc^ue-
na porção de seos Subditos , que csírrr,, e estaráni
•emrire promptos a sacrificar pela
S. M. í, os seoa bens, é tudo quan

Pati-is . c por
io lhes he mais

«nro.

ha mister.
Mfíríntina em Vereação fíe S de Nctemb,;o dn

1P38, —•() Presidente Cruididrt José de Afàujo Vian-
na , J.uíz José de Godoy Torres, José Lopo<. <!-,.
Cmz, José Cííptaro Rodrigues Horta., Ignacio Jo-
i>t Rodrigues Duarte.

i PROVÍNCIA ClSPLAf I3Ú.

Villa de 8. Mello.

Ili,1""' e Es.n"' Sr. Sindico ProçsiSaiír 6'era.l do

11
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Estado. — Apezar de não ter recobido partir.ipn.cao
«lliy-i-.il, que .podesse instruir-me do acontecimento

que tem decidido da felicklad" d* America lnde-

pendente do Brasil, de que esta Provincia consti-
tue u-.na parte integrante, na feliz inauguração do

primeiro Imperador delia o Senhor D. Pdro de
Alentam; mas apenas uma copia da acta. celebra-
da na Villa de S. José pelai, competentes Authori-
dades, na qual observei que aquelle .pai',' de e-.t.ir,-.
«num accordo com ;» força militar tiveram a honra
de proclamar o referido Soberano Imperador Cons-
titucional , pareceo-me próprio do meo dever , e
-fio ds-empenlio dasíuneções, que me competem em
virtude tio caracter que neste Depnrten.ento exer-
co , convidar todos os habitantes delle por cartas
circulares ; que expedi aos Juizes Commissfionados,
a fin! de que, reunidos nesta Villa, e fuzendo-lhés
ver a vontade ¦espontânea com que o Brasil houve

por bem inaugurar por seo Primeiro Imperador ao
¦Constitucional I). Pedro de Alcântara , da Dinastia
da Casa de Bragança , manifestassem se se decidiam
pilhar debaixo dos' mesmos auspícios, como fez o
dito império. Corresponderam oS Povos aos ineos
desejos ; e esta Viiia foi octupada por inumeráveis
visifthos , que compõem o grande Departamento, de

quem ella ho Capital, e reunidos neste Julgado,

que tenho a honra de presidir, fiz-lhes uma ex-

posição da acta ao mesmo respeito celebrada nu
Villa de S. José, demonstraiido-lhes as inumeráveis
van;.íig-?ns qno se seguiam fie reconhecerem u. a
Authoi-idiidc , de quem deve emanar a felicidade dte
um solo tão precioso como o que habitamos, reto-
!iS..'céii'i<) e proclamando a Authoridade Imperial,

que o Brasil e S. José já tinham sanccionaclo." 
U- r.ie impossível ponderar, Ex.010 Sr., o en-

tinidas::-.o t a unanimidade de sentimentos,_ energia,
e caracter com que estes beneméritos habitantes se
decidiram no mesmo momento a proclamar seo nc-
vo Imperador' o Senhor'/), /"cifro de A /cantara; e
se ein 

'a 
natureza as lagrimas são prova irrefragíivel

dos soai inventos do coração do homem , creia V* ii,x.

que se prodigijlisaraw», e foi este o lancO mais pu-
tetico -e terno, quês até agora se tem visto neste
Paiz. A. acta que vai junta, dará uma prova ine-

gavel de que está Villa , seos honrados visinh-t s,
c beneméritos habitantes sam, sem contra dicção ,
uns dou primeiros que se gloriam de reconhecerem
seo Soberano o Imperador 

'Constitucional 
I). Pedro

ile Ahantera; e os voto,; delles, unidos aos ineos ,
espero «ue V. Ex. os eleve ao Threno do primei-
ro' Monarca Americano , rogando ao mesmo tempo
a V. lv-.. se digne obrar-em tudo segundo o referi-
tio íic-or.lo, .

Duos Guarde a V. Ex. muitos annos. villa de
Melo 51 d- Outubro de 1822. — Manoel Rollano.

( Scgaici-se ti Acta.)
S. .¦»!". 1. foi também solemne e espontânea-

mei.fií Ac.clüi'..ifSo pelas Autliorídades locaes , Ci-
vis, e Miiitarc.ií, e Povo dos logares seguintes: nas
Villas do S. João da Cachoeira, e Sunío Antônio da
Patrulha a 12 de Outubro : a 16 tio mesmo na

Villa 'S.0 S. José: a 19 do mesmo na da N. 8. de
Guadehtpc : a 25 do mgsmo na de Petsstutéu : a 28
do iitesm» na Cidade da Colônia do Scttntmento : a
3 <le Novembro na Villa de S. Fernando da Flori-
da, e ua Povoação da SS. Trindade: a C do mes-
mo na Cidade de S. Ftmando de Maldtmado -. e a
10 na Villa de S. Domingos Soriano, na de N.S.
do Itozario, e na Povoação das Veburas.

Correspondência.

Foi-hos eommunicada a carta seguinte escrita

por utn Brasileiro do Rio Grande do Sul ao Go-
vemador das Armas da Província, que nos ap-

prensamos a coinmiihi.car ao Publico , para que se-

ja geralmente conhecido ò patriotismo daquehe hon-
rado Cidadão.

111.'"° e Ex.""' Sr. — Os sentimentos de pátrio-
tismo, de que assaz provas hei dado já oftorecentío dez
homens fardados, e pagos á minha custa, para
servirem como serviram na pretérita campanha ad-
tlidos ao Regimento de Dragões na Columna da
Direita, já apprescntando pelo mesmo modo outros
50 homens da melhor escolha , «ommandadofi pelo
Capitão Francisbo de Sales Paulino, por motivo da
ultima invasão das Tropas inimigas em a Frontei-
ra de Entre Rios , os quaes sobremameira coope-
raràm para o feliz resultado da interessante acção
de Tuquurimbb : o amor da Pátria , como que se
redobram pelo amor do Principe, que tanto por
nós so tem sacrificado com a justa tlefensão dos
sagrados tiireitos , e Independência Brasileria , bar-
baramente ameaçada por ingratos irmãos da Euro-

pa, cujos interesses foram trahidea pela máxima

parte do seos Representantes no Congresso Lusi-
temo, com a maior insidta tratam de afinco na sei-
suo do Reino Unido : Tyrannos! ! Que nes que-
rem escravisar enviando-nos baionetas ! Estes mes-
nios sentimentos de patriotismo, que nutrirei sem-

pre, fazem com que á vista do sábio e prudente
Decreto do 1." de Agosto, qua nos veio pôr á
lerta, tomasse a delibereção de olferecer a'V. Ex.
dous unxos liiíhc3 Miniotl José Pires da Silveira
Casado, i; Agostinh du Sihcire Casado, que tenho
capazes de pegar em armas, assim tomo igualmen-
te quando o jnimilto assome em nossas praias,
também eu mesmo desde já me offereço para ser-
vir nas fileiras em sua defesa; e dos meos bens
limite V. Ex. o quanto devo prestar , que de bora
grado prestarei , porque tudo estou pronto a sa-
criticar contente no altar da Independência e Li-
berdade Brasílica. Digne-te V. Ex. acceitar esto
meo sincero ofterccimento -nascido do coração e do
amor áa Pátria. Deos Guarde a V. Ex. para sus-
tentáculo fia Provincia. Porto Alegre 9 de Outu-
bro'de 1822. —De V. Ex. lil.»» e Ex."00 Sr. Ma-
rediiíl João tle Deos Mata Barreto, Presidente do
Governo e Governador das Armas desta Provin-
cia t o 

"mais 
reverente Subdito, Manoel José Pires

da Silveira, Canado. . ¦

N O T I C IA S M A ll I T 1 M A S.

E N T 11 A D A S.
Dia 93 do corrente. — Fttlnmulli ; 45 dias; G.

lng. Jvdroiveth, M. Jantes Muddle , equipagein 29 ,
can-a ferrage."1 , e instrumentos de lavoura ; segue

para a Nova lltillanda : passageiros 75 Ingleses in-
clufas varia» mulheres , o o. ianças.

S A II I D A S.

Dia §3 do corrente. —: Giiaratka ; Cabique Bom
Successo, M. José dos Santos da Fonseca-, carga
viveres : passageiros um Cabo e uiu Soldado de
Artilharia montada.

"tt 
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BÍARIO DO GOVERNO. Vol. l.«

s.
Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

(Í^IEndo presente a S. M. o Imperador o Officio do Go-
verno interino da Provincia rie S. Paulo de 30 de Dezem-
bro próximo passado, aei*oi,ipanhando outro do Governo da
Praça rie Santos de 26 do mesmo mez , em que partici-
pa haver procedido i prizão do Commandante , Officiaes ,
tripulação e passageiro da Escuna Çatharina , que tinha
entrado n'âquelle Porto com despachos do Governo das
Ilhas de Cabo Verde, pelos ponderosos motivos , que se of-
fereceratn ao dito Qovernador para praticar desse modo ,
não só pelas miúdas indagações que os Officiaes fizeram
com o pratico daquella barra , mas pelos petrechos de
guerra e artilharia, de que se achava munida a menciona-
da Escuna : Manda o Mesmo Augusto Senhor participar
ao Governo interino da Provincia de S. Paulo que por
Portaria da data desta Houve por bem pela Secretaria de
Estado dos Negócios do Império Ordenar ao Governador
da Praça de Santos que sem perda de tempo procedesse
a um Auto summario de perguntas aos Marujos da refe-
rida Escuna sobre as principaes circunstancias , que a fa-
ziau, suspeitosa, e de grande perigo , cujo Auto fosse lo-
go remettido á sobredita Secretaria de Estado , a fim de
se darem todas âS mais providencias , que exigem a impor-
tancia deste facto; ficando entretanto em custodia os ditos
indivíduos, até nova Ordem de S. M. I. Palácio do Rio
de Janeiro em 15 de Janeiro de 1823.—José Bonifácio
de Andrada e Silva.

Repartiçdo dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do De-
5,t)mbargsidor João José da Veiga de 26 do corrente em
que expõe varias duvidas , que lhe oceorreram na exceu-
ção da Portaria de 24 do dito mez, na qual se providen-
ciava sobre o seqüestro dos bens dos Subditos de Por-
tarjai: Manda pela Secretaria d'Estado dos Negócios da
Fazenda, declarar: l.o Que por famílias dos Proprietários
dos prédios seqüestrados, que deveio ficar oecupando es-
tes prédios , se entendera restrictamente mulhur e filhos:
2." Que a contemplação dita com as ditas famílias, con-
<:edendo-lhes o favor de continuarem a morar nos ditos
prédios , só diz respeito aos prédios immediatamente, oc-
cunados, e não aos demais que houverem .- 3.o Que em-
quanto S. M. o Imperador iiomea Juiz privativo para su-
perintender nos bens seqüestrados, deve o sobredito Desem-
bargador provisoriamente fazer as vezes do dito Juiz, já
representando us obras ou concertos que oceorrerem , já
provendo na arrecadação , e execução dos alugueis , já fi-
«almeute accouipanliando rie guias suas todas as entre-
gas de dinbeiros , que se fuerem no Thesouro pelos inqui-
íinos, ou Procuradores. Paço em 28 de Dezembro de 1822.
— Marii-n Francisco Ribeiro dc Andrada.

11

Repartição dos Negados da Guerra.

Representando o Coronel Commandante do 2.<> Regi-
mento de Cavallaria de Minas a necessidade de se en-

girem trez Quartéis no DistrictO do seo Regimento, um
no Lamarão , outro no Pilar , e o terceiro em Inhamerim
onde estejam destacados os Soldados percisos para a tiãns-
missão das Ordens emittidas do Governo , sendo aquclla
despeza feita pelos Capitães das respectivas Companhias:
Manda S. M. o Imperador pela Secretaria d'Estado dos
Negócios da Guerra , que o Tenente General Governador
das" Armas da Corte e Provincia expeça as convenientes
ordens, a fim de que o relendo Coronel juntamente com
os Commandantes dos Districtos de cada um dos ponto»
indicados procedendo á escolha e demarcação do local pa-
ra os Quartéis , os façam construir na fóriiia , que apon-
ta o mesmo Coronel: Manda outro sim S. M. I., que o
Governador das Armas ordene a algum dos Officiaes do
Corpo de Engenheiros o exame das Pontes dos Rios Ben-
za, e de S. Bento, dando conta por esta becielana de
Estado com o orçamento da despeza necessária para a sua
reparaçío. Paço em 13 de JaneifO de J823. — João Weira.
de Carvalho,

Pela Repartição dos NegKÍos da Marinha.

Por Derreto de 14 de Janeir* corrente Houve S.M. I.

por bem conferir o posto de Pr.meiro Tenente da Arma,
da Nacional e Imperial ao 2.» Tenente Gttorye Mamou.

Por Decreto de 15 dito Houve S. M. 1. por bem Pro-
mover ao posto de 2." Tenente da mesma Armada ao
Guarda Marinha „c*ria?to Hindriehs Minson.

Por Decreto de 21 dito se conferio igualmente o
posto de l.o Tenente ao 2.° Tenente William Eyre.

E por Decieto da mesma data Diguou-Se S. M. I.
admittir ao Servido do Império no posto de Capitão da Fia-
gata ao Tenente do Mar da Marinha Ingleza João Taylor,
— Luiz da Curilia Moreira.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Sendo presente a S. M. I. , pela informação do Cop-
de Regédõr , a transcendente injustiça com que José Anol-
linar de Mattos se achava prezo á ordem do Corregedor
do Civel da Corte , José Joaquim Pereira Leite , em cor-
seqüência de uma justificação , a que contia elle havia pro-
cedido por aquelle Juizo, seo credor Gonçalo Germana; de,
Araújo, imputanilo-lhe oceultação de bens , a nimia ceie-'
ridade.com que caminhou a referida justifieoçiío , começa-
da , concluida, e sentenciada cm um mesmo dia, e r.ells
publicada em Audiência ; a Ülegalidade da piizsiO , mio hft-
vendo sufficiente prova , e os mais riquisitos que as Leis
exigem cm taes processos ; e por iiltiiuo a rtpr*hei*sivel
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tenacidade com que o aob.vdito Ministro se oppoí aos Ac-
còrduos do SupplicaçJo, que determinavairi a liberdade do
Recorrente: Manila o Mesmo Augusto Senhor, p«|a Secreta-
ria d'Estado dos Negócios da Justiça que o Desembargador
que actualmente serve aquella Vara expeçaj, quanto antes
us ordens necessárias , para que o referido' José Apolinar
seja rclaebado da prizão , que injustanientaj lia sotfrido.'P»lacio do Rio de Janeiro em 15 

'de 
Janeiro du -82a. —

Caetano Pinto dc Miranda Monte negro.

BRASIL.

Anrir.os d'Officio.

MINAS--GERAES.

Villa Rica.

IU.mo e Ex.™ Senhor. — A Câmara de Villa Ri-
¦ca appi-esenta a V. Ex. por copia o Accordão ha-
vido em Câmara de 9 do presente, a fim de queV. Ex. reconhecendo qual he o publico espirito dos
habitantes desta Villa Rica, e seo Termo , seja
Sua Magestade Imperial informado da lealdade , e
fidelidade destes seos Subditos , e da cega confiar,-
ça , que tem na Augusta , e Sagrada Pessoa de
S. M. I. , e do respeito, e agradecimento, quetributam aos Illustres Andradas campeões fortes da
nossa Independência, e tranquillidade.

Deos Guarde a V. Ex. em Câmara Villa Ri-
ea 10 de Janeiro de 1823.

IIL1-" e Ex.m» Sr. José Bonifácio de Andrada e
Silva , Ministro, e Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Império. — Antônio Augusto Monteiro
de Barros , Bernardo Antônio Monteiro, Antônio
Ribeiro Fernandes Forbes , Antônio de Magalhães
Gomes , Manoel José Barboza.

Aos nove dias do mez de Janeiro do anno de
mil oitocentos vinte tres nesta Villa Rica de TV. S.
do Pilar do Ouro preto , em Casas da Câmara, e
Paços do Conselho delia , onde foram vindos o
Doutor Antônio Augusto Monteiro de Barros , Juiz
de Fora Presidente, Vereadores, e'Procurador da
Câmara bem como t Doutor Ouvidor Geral, e
Corregedor desta Conmarca Francisco Garcia Adju-
Io , e os mais Cidadí'0s, e bons do Povo desta
mesma Villa commigo Escrivão ao diante nomea-
do , e sendo ahi accordaram, que tendo sido exa-
radas as Actas dos dias trinta de Setembro do an-
no próximo passado, tempo em que se achavam
os habitantes desta Villa, e a mesma Câmara pos-sumos do mais exaltado enthusiasmó pela feliz Ac-
clamação de Sua Magestade Imperial, e desejada
Independência deste Império, foi transcripta na-
r-ucllas Actas a exótica condição — de jurar pre-viamente S. M. I. sustentar , manter , e fazer ob-
servar a Constituição, que fizesse a Assembléa Ge-
tal. Legislativa, e Constituinte para o Império
«Io Brasil — a qual vinha expressa na participaçãoOflicia! , qne acerca da Acclamação de S. M. , e
Proclamação da Independência, remetteo a esta Ca-
mara a da Corte, e Cidade do Rio dc Janeiro,
que d'esta arte, illudio a nossa bo;' fé persuadiu-(Io ser a vontade geral do Povo dVquella Corte ,
quando se mostra a todas as luzes « contrario porter-se eífectuado a feliz Acclamação de S. M. I.
sem intervir similhante cláusula :' e que attenden-
do-se ás funestas conseqüências , que podem resul-
lar ao nosso Paiz deste acto inconsiderado , quer-le certo he nullo, como he lodo, e qualquer ju-ra mento promissório sobre cousas futuras : indeco-

•roso aos Brasileiros , pois -que- -desta maneira se
appresentain como monstros de ingratidão, duvi-
dando da Cortstilucionalidude do Grande, e Im-
mortal Pedro ; i. quem devem a paz , liberdade <•¦
Independência, que por furtuna gosma : iin;,-:;', ;
vel não devendo, nem podendo o Pai , e o .. , .
roso Amigo dos Brasileiros sanecionar uma (';<,,,;_
tituição, que );or ventura paralisando no seo já
tão adiantado desenvolvimento os principio* da «»raii-
dessa, e prosperidade deste vasto Império, invol-
vesse os seos innocentes , e pacíficos habitantes em
horrorosa anarquia, origem de inales muito aiém
da humana comprehensão por todas estas rasões
assentaram uniformemente , que se fizesse riscar
tão nefanda, e escandalosa cláusula onde estivesse
lançada, e se houvesse como não escripta, e quedeste Accordão se reiuettesse uma copia ao Ex.'""
Procurador Geral desta Provincia Estevão Ribeiro
de Rezende , a tim de fazer conhecei- a S. M. I. a
vontade da Câmara , e mais habitantes desta Villa
Rica e seo Termo, votando-se ao mesmo Ex."10
Procurador Geral, e ao Ex.lno Conselheiro Manoel
Ferreira da Gamara Bitanoourt e Sá o mais singular
agradecimento por terem subscripto a representação
do Ex-mo Procurador Geral da Província de fe'. ./?<-
dro do Sul, Antônio Vieira da Soledade, pois que,taes sam os sentimentos puros , e verdadeiros des-
ta Câmara , órgão do mais fiel , leal , e reconlic-
cido Povo : e que se remettesse igual copia ao
Ex.1"" Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva, IWi-
nistro , e Secretario de Estado dos Negócios do
Império , expressando-se nesta mesma oceasião ,
que foi indizivel o prazer dos habitantes deste Ter-
mo , quando souberam , que S. M. I. tinha feito
a Graça de chamar novamente para seo lado os
Illustres Andradas, campiões denodados da nossa
feliz Independência, e tranquillidade. E por não
haver mais que accordar, mandarão lavrar esto
Termo de enserrainento, em que todos se assignão.
— Cândido d'Oliveira J«

l
aques , Escrivão da Câmara

ue o escrevi. Segem-se as rubricas do Presidente ,
ereadores, e Procurador da Câmara , Ouvidor du

Commarca, c m;iis pessoas, que assistiram.—Angus-
to Monteiro , Monteiro, Forbes, Magalhães , Bar-
boza , o Ouvidor da Commarca Francisco Garcia
Adjuto.

( Seguiram-se mais 06 assignalimts. }
Cândido d' Oliveira Jaques ,° Escrivão da- Cama-

ra <|ue o escrevi , e assigno.

Villa tle Minas Novas.

Senhor. — O Senado da Câmara da Villa de iV.
S. do Bom Suecesso dos Minas Novas como verda-
deiro, e fiel Representante dn vontade dos Povos
de seo Termo, reconhecendo a precisa, e ingente
necessidade, que ha para bem rio Remo do Brasil
ser defendido, de que em V. JV1. I, , c Defensor
Perpetuo exista todo o Poder Executivo ; obedien-
te, e Constitucional põe na Soberana Presença de
V. M. I. esta necessidade , para que seja sanada,
e Se digne V. M. I. com todos os Attribr.tos do
mesmo Poder Executivo entoar em tão preciso exei-
cicio para assim ser mantido, conservado-, e defen-
dido o Reino Brasilico, o ao todo tirm.ír sua in-
dependência, por não ser comoative! cem a razão,
que sendo V. IVl. [. , <• Defensor Perpetuo deste
Reino o Centro da Uuiáo do mesmo , e Seo Chefe
não tenha as precisas faculdades liara satisfazer a-
Patcrnacs fiiHcções de Defensor do Brasil. Estos,
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imperial Senhor, os SMilinieitto. "que apprf.enta-
mos, e supplicaiuo. a V. M. I-. -fi n quem liuniil-
des'-. beijamos a Mão de V. M. jl.con.o fieis Sub-
dito». Villà...de N. S. do Bom Suecesso das Minas
Novas em . Camarsn de 2(i de Outubro de 1822.—
O Juiz pela Lei, Adrião Ferreira Coelho ; José
Simões de Miranda -JJarboza ; Antônio José Coe-
lho ; Joaquim Rodrigues Ferreira Lares.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre.

Senhor. — A Providencia que nós deo em V.
M.
ei pes

I. o melhor, e o mais perfeito de todos os. Prin-
s, para gloria, e felicidade do Brasil, dotando

aV. M. da Incomparavel Benignidade, e Heróica
Firmeza, com que se dignou anmiir aos nossos ro-
gos, e ficar entre nós , para nos Proteger , e fazer
felizes, foi quem nos conduzio a Proclamar a V.
M. por nosso Defensor Perpetuo ; cujo glorioso
titulo Dignando-Se V. M. acceitar, e sendo incan-
savel em o desempenhar completamente pôde con-
seguir pela sua admirável prudência, pela sua gran-
deza d'alma sem igual, e pela coragem invensivel,
que tem mostrado nas mais árduas, e criticas cir-
constancias, a conservar illezos os Direitos do Rei-
no do Brasil, decipar as trevas, em que jazia-mos,
e livrar-nos dos horrores d'anarchia , e da Guer-
ra Civil , que já principiava a ameaçar-nos, ga-
nhando assim o amor, e respeito, a fidelidade, e
obediência destes Povos , e admiração do Universo ;
foi a mesma, Augusto Senhor, que no sempre me-
moravel dia do Anniversario Natalicio de V. M. I.
nos fez Acclamar, espontânea, e livremente a V.
M. (que já era, o nosso Heróico, e Libertador)
o Primeiro Imperador Constitucional do vasto e ri-
co Império do Brasil; sendo este ligitinio, e deci-
ztvo passo da nossa gratidão o selo , que nos as-
sigura para sempre a futura felicidade do Brasil;
pelo que o Presidente, eVogaes da Junta de Jus-
tiça desta Provincia de S. Pedro, tem a honra de
levar ú Presença de V. M. I. os mais cordeaes , e
puros votos do seo bem fundado regosijo , que ex-
cede a toda a consideração humana; e'os protestosde respeito, e gratidão, obediência, e homenagem,
que geralmente se acham gravados nos agradecidos
corações de todos os Brasileiros ; esperando, que a
Mão de todo o Poderoso , que nos guiou até se
pôr em execução um tão heróico projecto, não
faltará em nos Conservar a Preciosa Vida, e Sa-
greda Pessoa de V. M. I. derramando constantemen-
te as suas graças , e bênçãos, sobre este novo Im-
perto, e toda 

"a 
Augusta Familia de V. M. I., co-

1110 evidente testemunho da incomparavel felicidade,
f|iie nos deo na Posse de V. M. I. Villa de Por-
lo Alegre em Junta de 5 de Novembro de 1822. -
João de Deos Menna Barreto, José Maria de Sa-
les Garneiro de Mendonça Peçanha, Luiz Correia'Peixeira de Bragança, Joaquim Bernardino de Sen-
'«Ribeiro da. Costa, Caetano Xavier Pereira de
k ta '-o , João Thomaz de Menezes, Martinho José
Afanço Pereira.

Villa cio RA> Pactti.

Senhor. — í^we mudanças ! Que contraste de
sucee. so...:.? (J-hp ,;:|a ptvra ,_os _ Que admiração pa-¦»'¦'. o iViuiifi,,.! .....

Hi

Ah Senhor! Consternados, ínconsolaveis via-
mos restar uni só passo para precipiturmo-nos ; as
nossas faces já desconheciam o riso ; as nossas ter-
ras ignorávamos a quem viriam a pertencer ; os nos-
soa filhos ora os contemplávamos como contimiida*
de do nosso sangue, ora os encarávamos, como ini-
migos ; a anarchia em cada momento estaya a tle-
safiar-nos com suas ameaças; e Vós Senhor, he
perciso fallar com lisura, Vós Senhor, a quemtínhamos por Farol, para cumulo de nossos mal-
les receávamos que a-borrasca- das facções extin-
gtiisse a claridade do nosso íris, e por entre as
trevas seguíssemos talvez illudidos outra vereda.
Lm fim, Senhor , a imaginação nos representava
a nós mesmos em pedaços para. defender-mos o Vos-
so Augusto Nome , os nossos lares os julgávamosou em cinzas , ou de novos possuidores 

'; e poi-ultimo o nome Brasil parecia iv-sn mudando. E
quem poderia suportar esta melamorphosc ? Nós ?
Não , Senhor. Quem vos falia saiu Brasileiros. Não
he cobardia ; nós e nossos íilhos temos assaz dado
provas de que sabemos morrer , e nunca infiéis.
Longe de todo o pensar lembrarem-se que segui-
riamos algum partide. Quem o poderia julgar? Vós.
sabeis Senhor , o Mundo o tem visto : não sabe-
mos obedecer senão a Vós : ainda não demos um
só passo, que não fosse decretamente fixado, ou
pelo Augusto Nome de Vosso Pae , ou pelo Vos-
so : embora attrihuam o nosso aiierro ao Nome de
Vossa Augusta Cosa té sagrada para nós , embora,
o attribuam á nossa ignorância.

Em fim fhtigados dc chorai-, dislacerados em
pensar nos horrores , que a discórdia civil arras-
ira , julgando-nos já sem forças; para partidos tam
numerosos ; com estas considerações um dia sucom-
bidos nos arremessou ao sono a densidade da noi-
te. Mas ao raiar da aurora, não sei o que au-
guravamos , uma alegria prestes natural se apossa
ile nossos sentidos; nossas forças requintam; invo-
luntarios corremos a tomar assento nestas velhas ,
e escolhidas cadeiras. Vimos neste território pela
vez primeira tumultos; mas que tumultos ? Não
nos entendíamos ; as lágrimas não nos deixavam
intercortar outro nome senão o Vosso.

Eis que vemos a Tropa postar-se ali, açplá
o Clero e Nobreza , e aqui nós e o Povo, de quem
somos Representantes. Cada um quer ser o pri-
meiro em proclamar-Vos ; mas que illusão ! Os so-
luços e as lagrimas tolheram por grande espaço a
voz. Que mistério! O riso a par das lagrimas,
os soluços simultâneos ao júbilo! Eis-acP'' se Ig-
vanta uma voz. — Viva o Senhor T). Pedro dc Al-
canteira Primeiro Imperador Constitucional do Brasili

Tudo ficou estasiado: um movimento involun-
tario nos impellio a abraçarem-nos ; as inimizades
se extinguiram neste momento ; não podíamos a.iti-
cular palavra : os abraços , o riso , e até as la-
grimas eram os caracteres do noeso júbilo, que
nos fazia outros.

Parabéns Senhor ; parabéns a nós mesmos .
Deitamo-nos sem nome, órfãos ,. e escravos; e le-
vaiitamo-nos senhores , sendo Nação, achando o
Pae que nos acarinhe : injuriavam-nos com o no-
ine dc expostos ; mas agora- mostramos ao Mundo
que temos um Pae legitimo: já sentimos firmei-ii
no terreno, que pizamos : já temos Pátria , temos
Soberano, temos tudo ; e liada hoje nos Mta por-
q.u© temos a V. M. I.

Não lie , Senhor , elogio que vos traçamos.
Não temos penna! Para Vosso elogio só baeta re-'
perir Vosso- Imperial Nome. Para grandeza do Vos-
s«. No-¦'« só Wasta Vossa boa seitecçáo <fe Miuiàtroa.
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Perdoai nossos transportes, Senhor , bem co-
mo o exposto , que ignota o pae, e de impro-
viso se vè com pae, família, e bens , c nunca sa-
cia de repetir ao pae suas fadigas, e prazer ; as-
sim nós quereríamos contar por miúdo do viva voz
a V. M. 1. o nosso alvoroço , e já que não pode-
mos satisfazer ao nosso desejo e obrigação, encar-
regaBiófe ao Desembargador Joaquim Bernardino de
Sena Ribeiro da Costa Deputado por esta Província,
de levar ao Augusto Throno de V. M. 1. as cóu-
gratulações desta Câmara e Povo, que melhor Vos

oderá expür o nosso digno Representante. Elle
-'os offertará nossos corações para degnios de Vos-

so Throno, nossos braços para Vossa defesa, nos-
sos bens para esplendor da Vossa Gloria Imperial;
únicos testemunhos de amor, qtie tributamos ao
Fundador da nossa liberdade, ao Nosso Pae amigo ,
ao Architecto do nosso Império , ao Nosso íris ,
que soube dissipar as trevas da anarchia, e em
fim do Nosso Defensor Perpetuo.

Nós continuamos a ensinar as nossas famílias
a sustentar a Independência inda com a morte ; e
em todos os dias proclamaremos : Viva o Senhor
D. Pedro dc Alcântara Primeiro Imperador Consti-
tucional do Brasil I

Este Povo e Câmara espera que V. M. I. aro-
lha, como costuma, os seos votos, e congratulações;
e que o Arbitro dos Impérios proteja, e guarde o
Imperador do Brasil como he mister para nossa
grandeza , e socego ; e admiração das Nações.

Villa do Rio Pardo da Provincia do Rio Gr<\n-
de de S. Pedro era Yereaçáo de 29 de Outubro de
1823.—Manoel Pereira de Carvalho , Manoel Tho-
ma. do Nascimento , Joaquim Pedro Salgado , An-
tonio José Landim , Manoel Alves de Oliveira.

ESPIRITO SANTO.

Villa de Victoria.

Senhor. — A Câmara da Villa da Firtoria Ca-
pitai da Provincia do Espirito Santo, depois de
íer mui reverente, participado a V. I. M. u inten-
ção, em que estavam estes Povos de Acclamarem
a V. M. Primeiro Imperador Constitucional deste
vasto Império do Brasil : tem novamente a honra
de levar ao Alto Conhecimento de V. I. M., que
o faustissimo dia doze do corrente vio com etfeiío
Acclamar-se do modo mais solemne , e pomposo ,
que foi possível con, inexplicáveis applausos , e enthu-
siasino de todo o Povo , Iodas as corporações , e
iuithoridades Civis , Ecclcsíasticas, e Militares ; pro-
clamando-se ao mesmo tempo a Independência des-
te grande Império com o firme protesto de a sus-
tentar, defender á custa da própria vida.

Nós cheios de prazer, e satisfação nos congia-

tul amos, e nos damos reciprocamente mil parabéns
e a todos os Brasileiros por tão fausto, e ditoso
dià, que preencheo a satisfação de todo o Brasil
e penetrados de amor, de respeito felicitámos a V.
M. I., e beijamos deste modo a Augusta Mão dê
V. M. , incumbindo ao Deputado desta Província
o significar de viva voz a V. M. os puros sentimen-
tos, que nos animam para com a.Augusta Pessoa
de V. M., e a Sagrada Causa, que defendemos, e
render a V. M. as mais sinceras homenagens, e
felicitações. Digfte-se V. M. acceitar os mais puros
e ardente, votos de fidelidade, e obediência.

Deos Guarde a V. M. Imperial por muitos, e
dilatados annos para felicidade, e gloria do Brasil,
como o mesmo Brasil ha mister. Villa da Vieto-
ria em Câmara de L2ii de Outubro de 1822. — Luiz
da Fraga Loureiro , Ignacio Ferreira Amorim, João
Pedro da Fonccca Portugal, Ignacio Pinto Ilibei-
ro, Francisco Caetano Simões.

S. PAULO.

Villa de Sorocaba.

Senhor.—A Câmara da Villa de Sorocaba sen-
te-se arrebatada de prazer, vendo que os votos
que fazia desde 3 de Junho foram realisados no
sempre memorável dia 12 de Outubro, em que o
Brasil tomando o eminente lugar, que lhe compe-
te entre as Nações independentes , deo ao inundo
o evidente testemunho, que sabe reconhecer as pre-
ciosas obrigações, que deve ao seo Perpetuo, e Dig-
no Defensor. A mesma Câmara Acclamando a V.
M. Primeiro Imperador Constitucional do Brasil;
como consta da copia daquelle solemne acto, que
tem a honra de appresentar a V. M. I.s, reconlie-
ce identificados os direitos do Throno , e dos Po-
vos , não fazendo que uma mesma couza , de snr-
te que jamais se poderá abstrahir um de outro ,
e tem a satisfação de segurar a V. M. I. , que os
Povos , que representa, acham-se animados dos
mesmos sentimentos, cujas festivas demonstrações
naquella memoranda oceasião, não foram equívocas.

Emquanto a mesma Cauiara não se appresenta
aos pés do Augusto Throno de V. M. I. por meio
de seo representante o Deputado por esta Provincia
Francisco de Paula Souza , que deve hir paia essa
Corte, repete com o maior fervor os protestos de
amor , obediência , e inabalável fidelidade que con-
sagra a V. M. I.

Deos Guarde á Sagrada Pessoa de V. M. I.
Sorocaba em Câmara dei) de Novembro de 1822.—
O Juiz Presidente, Alexandre Caetano Tavares;
o Vereador, Elias Aires do Amaral; o Vereador,
Ignacio Dias Baptista; o Vereador, Antônio José
de Madureira e Souza; o Procurador , João Leite
do Couto.

C Seguia-se a Acta. )

NOTICIAS MARI T I M A S.

ENTRADA S.

Dia 24 do corrente.—Lisboa; (53 dias ; G. Du-
<tjtte de Bragança, Com. o 2." Ten. Isidoro dos Reis ,
equipagem 29, carga vinho, sal, vinagre e outros
gêneros a Plácido Antônio Pereira de Abreo: pas-
sageira D. Rita Eleodora com 2 filhos. — Cabo frio ;'2 dias ; L. S. Manoel, M. Joaquim Fernandes do
Carmo, equipagem C, carga milho e farinha ao

M. — Ubatuba ,- 7 dias ; Canoa Senhora da Guia ,
M. Manoel Lourenço à"Oliveira , equipagem 4 , car-
ga caffé e fumo a Antônio Turteliano dos Santos.—•
Dito, dito , Canoa S. José , M. João Gonçalves Pe-
reira, equipagem 6, carga caífé ao M.

SAHIDAS..

Dia 24 do corrente. — Nenhuma Sahida.

RIO nu JANEIRO, ha IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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DECRETO.
——"*~'m 3_B_ ¦

I Endo Eu pelo Meo Imperial Decreto de qua-
tro do corrente mez concedido pelos ponderosos mo-
tivos nellá exarados , ás Viuvas, e Orfas dos Of-
ficiacs, e Officiaes Inferiores do Exercito do Bra-
sil- que na presente lueta da sua Independência
morrerem em acções , ou em resultados de feridas
«'ella adqueridas, o goso do meio Soldo das JPa-
tentes de seos respectivos Maridos, ou Pais e as dos
Cabos e Soldados do Soldo por inteiro; e não sen-
do menos dignas da Minha Imperial Concideraç_
as Viuvas e Órfãs dos Officiaes das differentes cias-
ses da Armada Nacional, e Imperial, as dos Offi-
ciaes, Officiaes Inferiores, e Soldados do Batalhão
de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro ; e bem
assim ás dos Marinheiros, e Grumetes da mesma
Armada, que estejam n'aquellas circunstancias; Hei
bor bem Fazer-lhès extencivas as disposições do re-
ferido Decreto ; Determinando porém , quanto as
Viuvas e Orfas dos Marinheiros, e Grumetes, que
somente gozem da metade das respectivas soldadas
de seos Maridos ou Pais. O Conselho Supremo
Militar o tenha assim entendido e o faça executar
com os Despachos necessários. Palácio do Rio de
Janeiro em quinze de Janeiro de mil oitocentos e
vinteetrez, segundo da Independência, e do Impe-
rio. -Com a Rubrica de SUA MAGESTADE IM-
PERIAL- — Luiz da Cunha Moreira.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Sendo presente a S. M. o Imperador a Representação
do Provedor e mais Mesarias da Santa Casa da Miseri-
•cordia desta Corte, em que expozeram o resultado da Lo-
teria, que lhe foi concedida a beneficio da mesma Casa,
¦das Repartições dos expostos e Recolhimento, dos Semi-
narios de S. José, e S. Joaquim , e pediram se lhes indi-
•casse a fôrma da repartição do diminuto lucro, que produ-
zio a Loteria : Manda o Mesmo Augusto Senhor , feia
Secretaria de Esiado dos Negócios do Império, participar
«o referido Provedor , e mais Mesarios da Santa CaBa que
devem repartir os lucros na razão das sommas que no
Decreto da Concessão da Loteria, se assignaram para os
mencionados estabelecimentos. Palácio rio Rio de Janeiro
*m 13 dc Janeiro de 1823. —José Bonifácio de Andrade,
<e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. a Imperador pela Secretaria de Estado
dos Ne»-ooios da Fazenda, participar ao Ministro e Seere-
tario de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros
com a copia inclusa da Provisão expedida nesta data a

Junta da Fazenda Publica da Provincia de i5. Catharina,
a providencia, que o Mesmo Augusto Senhor tem dado so-

bre a reducção dos direitos estabelecidos na tgoardeate de

Cana que requereram os Laviadores frabicantes do dito

gênero naqnella Provincia , como participou a Junta tio

Governo raspectivo em .eo Officio de 17 de. Agosto do

anno próximo passado á mesma Secretaria de Estado do

Império; e isto a fim de se poder responder ao dito Go-

verno para a sua intelligencia. Paço em 8 de Janeiro de

1823. — Martim Francisco Ribeira de Andraáa.

Repartição das Nerjocios da Guerra.

Manda o Imperador, pela Secretaria Je Estado dos
Negócios da Guerra , que o General Governador das Ar-
mas da Corte, e Província passe as necessárias ordens pa-
ra se recrutar igualmente para o Batalhão de Artilharia
de Marinha, entregando-se os indivíduos que forem prezos
ao Brigadeiro Commandante do referido Batalhão. 1 _co
15 de Janeiro de 1838. —Jo«o Vieira de Canmlhe.

Repartição dos Negócios da Marinha;

Havendo S. M. I., em consequenci» da supplica, que
a Sua Augusta Presença dirigiram os índios , emais re-

madures dos __!_. do Areaal da Mar.nha, Determi-

nado por Portaria da data de hoje, expedida pela Secre-

taria da Estado dos Negócios da Marinha que o lntenden-

te da Marinha lhes fizesse abonar d'ora em diante o Jor-

nal de trezentos e vinte réis, que diziam ser o que actual-

mente percebem os outros remadores dos Escalleres do

Arsenal do Fxercito , e das Fortalezas; os quaes, tendo

o mesmo exercicio dos supplicantes, de certo os n«o ex-

cedem em serviço; Manda o Mesmo Augusto Senhor pe-
fa referida Secretaria de Estado, que assim se com.nu.,.-

oue ao Chefe de Esquadra Inspector do sobredito Arte-

TJ da Marinha para tua devida intelligencia e para o

_er constar^agraciados , e a quem mais competiu.

Sacio de Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de ,823. -

Luiz da Cunha Moreira.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S, M. o Im?. dor pela .Secretaria de Estada

¦fW
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dos Negocios da Justiça , remette*. ao Desembargador c\é cavale Paiz. Pela posição geográfica daquella cx-
Pacp Intendente Geral da Policia; para sua iiM.MjiM*, 'tektá Com marca , que lie a ultima ta adniiuisti .
a copia inclusa da Portaria expediria pela ReJ&Yt«So «tóís |ãò Etctesiiastica deste Bispado, e r primem, i .

Negocias rio Império, sobre a prizão de títfti&, Oíàríi-ís fSoi/eWò Civil da Província da Balia, que oílV
que infestavão 09 Campos dos üoytacazes rkèm rbtrows ffffâí aò pacifico Oceano muitas enseadas, e muito-
assassiiiips.- e Ha por. bem que o mesmo jf-ftttridéfítè Gfè- MòtÍóÍí Ôé fácil accesso pelo espaço oe cem legoa-
1 ai informe quantos foram reiàmettidos.premis, %fe <?tic_?P %(, viiíinháliça daquella Cidade infeliz, aonde dono
ja o simuiiano rias auas culpas , e se os bons apbrdíeiiíi
dos vieram também , ou ficaram em deposito na^fiélífe ais-
trieto. Palácio do Rio ele Janeiro em 15 rie Járifeifô de
1823. — Caetauo Pinto de Miranda Montciietj.ru.

BRASIL.
AllTIOOS D*Ol'FlCIO.
RIO DE JANEIRO..

Sexta feira 21 do corrente depois da Audien-
cia ordinária, no Paço da Cidade," foram introdn-
zidos á Augusta Presença de S. M. o Imperador,
com acostumada solemnidade e assistência da 11 l.'"a
Câmara desta Capital, o Ex."10 e R.mo Bispo Ca-
"pellao Mór . o Cidadão Miguel Joaquim Cezar de
Mello , e o Conselheiro Manoel. Ferreira da Câmara'Bittencourt 

que se appresentaram para felicitara S.
M. I. pela sua gloriosa Exaltação ao Throno lirasi-
leiro; o primeiro como Deputado pelas Authoridades

ítft b JjtigO bárbaro, e tyrannico da força inimiga,,
% d-pjítessora, por estes ensejos daquella Conluiar-
cã 'poliè ser repentinamente invadidr pelos inimi-
gos, senão como conquistadores pari conservarem,
ao niètios, como salteadores para saq .earem , e.rou-
barem quanto poderem para diminuir a miséria e
a fome, a que tem reduzido os habitantes da mal-
fadada Bahia: aquella Commarca não pôde portan-
to , nem eleve dispensar por ora a assistência de
um só Cidadão , que todos se devem mutuamente
soecorrer e esforçar , todos se devem defender, pe-
leiar, triunfar, ou morrer pela Pátria. Não lie
porque falte a coragem , ou porque haja alguma
cousa, que recear da firmeza , e da honra dos filhos
de Porto Seguro , aonde sobre todas as outras Pro-
vincias se acham ainda as mais antigas famílias
descendentes dos primeiros povoadores do Brasil,
que ajuiitam ao brioso caracter Portuguez , qne

e Povo da Câmara de Porta Seguro na Provincia herdaram de seos Avós, aquelle aiíecto ínuato, que
da Bahia, o segundo como Deputado e Repre- se sente pelo paiz em, que se nasce , aquelle ai-

gentante das Villas da Ca rocha, Santo Amaro, S. ferro, que se conserva aos primeiros objectos ria
Francisco, Maraeogipe, lnhambupe, Jagueripe, Va- sensibilidade, e aos hábitos da infância , aquelle
lença , e Cairá, todas abi mesma Provincia da doce amor da Pátria, que se lortihca, e se per-
Bahia , e o ultimo corno Deputado pela Villa do petua peiasuecessão das gerações, aquelle pátrio-
Príncipe ila Provincia de Minas Geraes.^

Eis-aqui os Discursos, que então dirigiram a S
tismo desinteressado e nobre, virtude horoica, on-
gem do verdadeiro valor , que he capaz de influi-
dir força em braços débeis ,. que he mais fácil de
se herdar por natureza , do que de se adquirir , e
de se imitar por systema, e por interesses.

Não , os filhos de Porto Seguro não temem a
cara ao inimigo ; todas as onze Villas daquella
Commarca umas apoz outras tem tomado a mes-
ma resolução , jurado a mesma Causa, e procla-
mado os mesmos princípios; todas ellas se acham
actualmente na actitude mais denodada de uma re-
sisteneia invencível; ellas tem contribuído com os

M. I. aquelles dous primeiros Deputados.

Senhor. — Tenho a distincta honra de felicitar
a V. M. I. pelo 

"acto 
de patriotismo , e de gloria

nacional , que acaba de praticar-se na antiga e
nobre Villa de Porto Seguro no dia 25 de Novem-
bro próximo passado. ÍSeste faustissimo dia o Ge-
rneroso , o Immortal Príncipe D. Pedro de Alcan-
tara , que já era o Regente , o Defensor Perpetuo
do Brasil, as delicias "do seo Povo fiel e agrade- ,
cido no meio dos mais vivos transportes de ale- seos subsuhos para as despezas da guerra; ellas se

gria 
' 

e de enthusiasmo foi publica, e solemne- exercitam nas armas: ellas tem fortificado os seos
mente reconhecido . jicclamado ,í e jurado Primeiro portos; ellas já tem recebido alguns soecorros ,, e
Imperador Constitucional de todo' este vastíssimo munições de armas , e de Soldados pelo vigilante
Império, -Este dia, e este acto foi tanto mais fes- ministério dc Vossa Magestade, ellas esperam,
tivo e pomposo , quanto foi voluntário. espontâneo e confiam tudo da Sabedoria , doloder, e da
e tod<1 filho de cordial satisfação; e para ultimo actividade do Imperador. Quanto he bello aos
complemento delle não falta agora senão a presen- olhos do Patriota ver este Povo outr'ora tao pa-
ca pessoal dos Membros da Junta Provisória, ti fico , empenhado agora no mais. fervido exercício
de outros Cidadãos honrados, e com especialidade das tarefas Militares ! Se este enthusiasmo nao for
alguns' Eclesiásticos , Senhor, eu me reírosi jo de necessário para defender, e salvar o paiz invadi-
o!°poder asseverar na Augusta Presença de V. M., do, servirá certamente para excitar os espíritos
alun-ns Ecdlesiasticos como o Vigário Geral da talvez odormecidos no silencio da longa paz ; ser-
Commarca, os Vigários ' dã Vararyir alguns Paro»*-virá--para desenvolver muitas virtudes sociaes, mui-
clios, que muito se empenlieram e promoveram um tos talentos patrióticos; servirá de exemplo a ou-
suecesso, que deve ficar para sempre memorável, trás Villas mais próximas da Capital da Província,
Todos estes sammeos Constituintes, e me põe nas que illudidas por falsas promessas, ou. amedronta-
fejices circunstancias de fallar eni nome de todos, das por ameaças, não se resolveram ainda a que-

i c de receber esta honra , que V. M. a todos con- brar os ferros da dominação Europeu, e a levantai'
cede : mas iodos elles desejariam ainda muito mais o grito patriótico da Liberdade, e da Independeu-

- íichar-se agora aqui presentes á face do Throno cia, que todos desejam: servirá finalmente de es
Augusto do seo Monarcha para poderem explicar
immediatamente com mais energia os puros senti-
mentos de respeito , e. de amor , dc obediência ,
e lealdade , que nutrem religiosamente dentro de
seos corações . como tributo devido á Sua Pessoa sa-
grada , e inviolável.

Entretanto , Senhor , a presença de todos os
bons Cidadãos he actualmente muito necessária na-

tiniulo vergonhoso , e pungente a outras Commar-
cas , e Províncias do Norte , para que abram fi-
nalinente os olhos, e despertem do infame lethar-
go em que jazem, soffrendo com uma apathia incri-
vel , e contraria á natureza o serem aleivosamente
despojadas de foros, e direitos tão legitimamente
adquiridos, e reduzidas ao antigo estado abjecto
de Colônias.
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Ovalá, Senhor. oxalá que a Commarca de

Porto 
'Seguro 

tivesse tanta força phisica, e tanta

Suencia moral, e política sobre a, maia Provin-

das do Brasil ; quanta vantagem lhes leva ,„ ti*

X do antigüidade, e nobreza, eem eeiiturien-

o de patriotismo, e de justiça, Se assim fosse

então o Império do Brasil marcharia a passos de

Xante para o alto, e glorioso ti... a que parece

Suado pela Providencia Divina. Eu uao posso

Íecordar-ine das antigüidades de Porto Seguro , que

sara a mesmas da descoberta do Brasil e dos

rXieircis Portuguezes , que tomavam posse do pai-/,

Cm que as ma» serias reflexões moraes • e poli-"aTalitc-m 
a minha alma. Permita-me V M que

eu manifeste, em duas palavras algumas destas te-

flexoês, que sam mais applicave.s ao estado aeti.nl

!às cousas do Brasil. Quando eu visitava esta Com-

narca, e sobre uma colina sobrai.ce.ru via na fren-

te celebrada Ilha da Coroa vermelha , aonde o

grande Cabral fez celebrar o primeiro sacrifício em

accão de graças ao Altíssimo pela boa fortuna que

)heL via deparado; quando via á esquerda a Vil-

a de Srmlahuz, que tomo... o nome da fa, a do

e que convém mais ao estado primitivo dos Povos

grosseiros , do que aos costumes das Nações civilf-
sadas. 

"Nós 
viviremor. perfeitamente ditosos, e' con-

tentes debaixo da Monarchia Constitucional , que
tão sabia , como liberal mente nos tem annunciado
o Imperador em suas Pruclamaçõcs e Decretos.

Eis-ariui . Senhor . os honrados sentimentos de
. * " 

. . .'. i i i ', ,...i_ m-.i/r,.
patriotismo de iusllçu do' habitantes de Porto

dia 3 de Maio, em quedl, s. 0« ,„i(IO, .r»-H- foÍ VÍSta ate"S ^ 1Ò00;

n,;,do viaá (íireitala Villa de Porto Seguro, que
3«ir. se fi*-ou chamando desde que deo abrigo a
'„rm: 

cia de Cabral combatida das tempestades ; quan-
do .'depois disto considerava a rapidez , e a lacili-
'dade,"com 

que rie pequeno ponto de Porto Segu-

Io se preparavam os Portugueses , e se apoderaram

t!( todo o vasto continente
Ir"ia^ e expulsaram outras
estabelecimentos , que nelle tinham feito

Amazonas ate ao
.Cries Europeus dos

conside-

i ando ao mesmo tempo , que o domínio Portuguez

crescia, e prosperava na America a proporção cto

que se hia extinguindo na África , na Azia ; rellec-

tindo em tudo isto via eu , e todo o munuo ve

claramente, que a Providencia de Deos destinou os

Portuguezes para descobrirem , desenvolverem , po-
voarem , e crearem o Brasil ainda nas mantilhas
até o elevarem ao gráo,de civilisação em que se

acha; e para promover, e recompensar o zelo Aos

creadores deixou-lhe ficar o alun.no por muito tem-

po debaixo de uma authoridade , e domínio abso-

luto , assim como se põe o pupillo debaixo da va-

ra dos mestrea , e dos tutores.
Mas quem não vê, por outra parte, que a

authoridade, e o domínio absoluto não podia ser

permanente? Quem não vê, que assim como as

antigas Colônias', que emigraram do Egipto oura.
a Grécia , e da Grécia para a Itália ; e de fitem-
cia para Cartago foram tão livres , e senhoras como
suas Mães pátrias, assim tambem as Colônias moder-
nas da Inglaterra., da Hespanha , e de Portugal uec.es-
sariamenta haviam de acabar o tempo da tutela ,e li-

bertar-se da vara de seos dominadores ? Nao,.dizem
«gora os Cidadãos do Porto SegOTQ , os descender.-
tes dos primeiros povoadores , não , nos teto que-
remos , nem podemos já supportar o jugo de nos-
ses irmãos da Europa', que soffremos por mais cie

trezentos annos : a idade e a natureza nos tem eman-
cipado -. a força e a civilisação nos exumo da te-

rala. Nós não podemos deixar de seguir os passos
de iodas as nossas irmãs e vismhas da America,

que nos cercara por todos os lados ; não podemos
resistir á mesma torrente da opinião publica , que
nos impelle ; nós seremos externamente tao livres ,
como ellas da escravidão da Europa ; mas no in-
terior nós seremos mais prudentes, e por isso mais
febres do que ellas. Não queremos, detestamos gr-
vemos democráticos, tumultuosos, e meio barba-
ros , que degeneram em despotismo e anarcnias,

'Seguro 
i e se não vivo muito enganado , eis-aqui

taiíiheiri os 'envuneutos de todas as Provincias coi-
fiirndns do Império. Oxalá que esse resto dissidente
sr" veja fanimado , <¦ instigado- des mesmos senti-
n.eiilòs 

'com 
a brevidade que eu espero ! Fundado

sobre tão sólidas bases da vontade geral da Nação
o 'fhrono Augusto de V. M. levantar-se-ha seguro
ate o ultimo íastigio da grandeza humana para. fe-
licidade do Povo Brasilicnse , para gloria eterna
da Dvnastia imperial. — Bispe Capellâo Mor.

Senhor. —Depois das maiores difueulilades ap-

parece perante V, M. I. um Representante dos Pó-
vos (ias Villas da Cuxoeirtt , Santo Amaro., e i.

Francisco, que de ordem daquellas Câmaras vem

ler a honra de tributar em seos nomes a V. M. 1.

as homenagens devidas ao lmn.ortai Salvador do

Brasil, ao'seo Filho, seo Amigo, seo Protector,
e seo Monarcha. Sim,- Augusto Senhor, débeis , e

desprotegidas as Câmaras, de que tenho hoje a

honra de ser órgão, romperam por entre mil obs-

taculos para Acclamar a V. M. 1. Regente do bra-

Sil eSeo Perpetuo Defensor, Titulo eterno-que

anima, e engrandece toda a vasia extençao deste

fertilissimo , e abençoado Império.
A V M I. niio sam por certo extranhos os

attaques ," que da prepotência £iiropeo tem sofrido

aquelles Povos, e a maneira enérgica, e perito-
ti com que elles tem emprehendido sacudir o ju-

go , que os opprime , para vir fazer parte do grau-
Se Império Brasileiro , ficando assim debaixo da

Protecrão do mais liberal de todos os Príncipes.

Qtiasi inacessíveis os caminhos, que se dirigiam

ao solio de V. M. I., os Povos daqyellaparte do
-Brasil 

viram sempre invejosos as expressões , que

seo, rmãos de outras Provincias tinham a fortuna

d^ nòder pronunciar perante V. M. L, e em seoi

noives corações ardiam os mais veheinentes desejo.

dtí 'sfãítos 
destinos , que fizeram indispensável

e gloriosa Accliimacão de V. M. I,, e a lndepm-

deuca do Brasil, (que chegado a sua v.r.l.*Me

se nára oue suas expressões não parecessem exa-

XT^LaT^norque Sueí^pê^n^
t„*lps Lhe eraneearam. He aepo.s cus.irr. ,2*2? thr£i s%XX£

-^r^ennlme daquela Povos , conjunctamentecoin

:„?'"l&SL . V-..M-;, rvWViK
™ .. Aiin-niiía Mao de V. iVl- «• .

V 
Não £ o deixar (testemunha oceular 

do en-

thiuiaemo daquelles Povc^ 
mim 

,mes.

grada causa do Brasil) oe sí.íbiii- i

*,í
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mo a V. M. ). . do q-ne em nada cedem aquelles
lieis Subditos de V. JV1. I. aos de qualquer outra

parte ele seos Concidadãos , que a sua obediência
será sempre a par dc sua constância, e que sua
oratidão pelos innuineros benefícios , de que V. M.
1. tem enchido os Brasileiros , passará ás gerações
futuras, emquanto no Brasil houver habitantes.

Que viva a Nossa Santa Religião , e a As-
sembléa Constituinte do Brasil, : que viva V. M.
I. , a Sua Augusta, e Imperial Esposa, e a Di-
nastia de Bragança tleificada em V. M. I., e que
vivam os briosos Brasileiros , taes sam os votos
dos Povos, que representa. — Miguel Joaquim Ce-
swjde Mello e Andrada.

S. PAUL O,
Villa de Guaratinguitd.

111.™0 e Ex.,,,,. Sr. — Temos a honra de enviar
a V. Ex. por copia as Actas desta Villa pela fe-
liz' Acclamacão do Sereníssimo Senhor D. Pedro
de Alcântara, Primeiro Imperador Constitucional
do Brasil, as quaes achando V- Ex. que merecem
a contemplação de S. M. I., por nos fazer mercê,
as fará subir á Presença do Mesmo Augusto Se-
nhor. Nellas se contém um pequeno rasgo da fi-
deliriade, obediência , amor , gratidão , e caracter
distinetivo do leal Povo Guaratinguitano , que sem-
pre esteve , e estará pronto a fazer os maiores sa-
crificios pelo seo Idolatrado Soberano , a quem o
Brasil todo deve a sua felicidade ; e cuja memória
será levada á mais remota posteridade.

Deos Guarde a V. Ex. por felizes , e dilata-
dos annos. Guaratinguilâ em Câmara de 3 de No-
¦vembro de 1822.

111.mo e Ex.m0 Sr. José Bonifácio dc Andrada e
Siba. — Francisco de Moura Ávila, José Rezende
da Silveira, Francisco de Paula Ferreira, Anto-
nio Bicudo de Siqueira.

(Seguia-se a Acta da feliz Acclamacão de S. M.
I.., a qual continha muitas assignaturas.)

Relação dos Despachos publicados na Corte , pela Se-
cretaria á"Estado dos Negócios do Império, no
faustissimo dia 22 de Janeiro de 1822, Anniversa-
rio Nntalicio de Sua Magestade a Imperatriz.

Ctrmtleiros da Ordem Imperial do Cruzeiro.
O Brigadeiro Sebastião Barreto Pereira Pinto.
O Coronel Fructuoso Ribeiro.
O Coronel Manoel Jorge Rodrigues.
O Coronel Miguel Antônio Flangini.
O Coronel Graduado Miguel Reinardo Bilstein.
O Major Graduado João Rangel de Azeredo

Cottiitho.

i-mtz de ('O Major ele Ordenanças José Tlio
pos Quaresma.

O Capitão José Manoel Carlos de Guninão¦O Tenente Wcncesláo Miguel Soares Carne viva
O Tenente Wecesláo José de Oliveira.
O Ajudante José Antônio dos Santos.
O Alferes José Cândido Soares.
O Alferes Manoel Leitão.
O Padre Francisco Pereira Barreto.
Antônio Bernardo Bucno da Veiga.
Luiz José Vianna Gnrgel do Amaral da Rocha.
Manoel Caetano Pinto.
Antônio Alves de Araújo.
João Soares de Bulhões.
José Pereira da Silva Manoel.
Domingos Vianna Gnrgel do Amaral.
José Antônio dos Santos Xavier.
Antônio Martins Pinto de Brito.
O Doutor Justiniuno de Mello Franco,
Jacinto Jorge dos Anjos Correia.
José da Silva Mafra.
Francisco Luiz do Livramento.
Joaquim de Santa Anna Campos,

Caval/eiros da Ordem dc CJvristo.
O Sargento Mór José Gomes da Rocha.
O Capitão Antônio Firmiano de Macedo Braga.
O Capitão Alberto José Joaquim de Souzi.
O Capitão Manoel Antônio Alves de Azeredo.
O Padre José da Silva San Thingo,
Antônio de Souza Coelho.
Francisco Dantas de Vasconcellos.

Temos recentes noticias de Inglaterra vindas
por um navio Inglez de Falmonth a Andromcda en
45 dias. A Gazeta Star de 7 de Dezembro refere
que o Congresso de Vienna dissolveo-se a §2 de
Novembro ; e geralmente se annunciava que a Ras-
sia , Áustria , Prússia, e França tinham concordado
em representarem contra a ordem existente das cou-
sas na Hespanha , e que se esta representação ami-
gavel não recebesse favorável acolhimento as três
primeiras Nações apoiariam a França em uma guer-
ra contra Hespanha.

Estamos á espera do Paquete, que fora retar-
dado 3 dias , e devia partir a 13 de Dezembro,
para dar-mos üos nossos Leitores as importantes
noticias, de que deve ser portador.Em uma lista dos preços dos differentes em-
prestimos estrangeiros em Londres com data dc 7
de Dezembro , vevse quanto elles tem decahido : e
notamos que nella se não faz alguma menção do
empréstimo de Portugal, que se dizia ter sido em-
prehendido pela casa commercial de Baring; o que
prova que tal empréstimo se não realisou.

Dia 25 do corrente.

jV^O-g^f CIAS M A^l^TT^rirrÃ-S.
E N T R A D A S. mei Antônio Serpa. — Ilha Grande ; 4 dias ; L. S

_. ar ,. Nenhuma Entrada. Barbora , M. Manoel Antônio Dias Carneiro, equi
Dia 2b dito. — Buenos Ayres pela Colônia do pagem 6, carga caffé, assucar e fumo ao M. -

Sacremento ,- 23 d.as ; P. Argentino , Com. Joaquim Parati; 4 dias ; L. Santos Marti/res , M. José An
de Olnmru.Martins .passageiros o Sargento Mór tonio de Oliveira, equipagem fi / carga agoardente
Francisco Ignacio da Silveira, dito Sebastião da Cu- fumo e caffé a Antônio Marques.—Mangaratiba ; ¦'
nha Ferraz Bravo.com 5 pessoas de sua familia, dias; L. Espirito Santo, M. Francisco Jo.é Fer-
Capitão de Caçadores Lucas da Costa Pimenta com reira , equipagem 6, carga caffé a vários : passagei3 pessoas de sua família, dito João Manoel de Al- ros João Alves Rocha , e José Antônio, os qiiae-meida com 3 pessoas de sua família, o Alferes dito por não trazerem Passaporte foram remettidos a.
José Anlonio Furtado com 3 pessoas de sua familia, Intendente do ouro pelo Official do Registo.o lenentc de Artilharia João Ignacio Bolbech comIgnacio tioioecn com
sua mulher , 6 Soldados de Caçadores, 2 ditos de
Artilharia, 3 mulheres dos ditos, e o paizano Ma-

S A II 1 D A S.
Dia ,25 e 26 do corrente. — Nenhuma Sahida.
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DECRETO.

^^Onvlndo augmentar-se a força da Tropa de Milicias
da Guárnição da Cida.de de Porto Alegre , na Provincia
fle S. Pedro; Hei por bem, que ali se crie uma Compa-
«hia de Milicias de Homem, Pardos, appfovando o Plano
da sua organisaçrão , que com este baixa assignado per
João Vieira de Carvalho , do Meo Conselho de Estado ,
Ministro , e Secretario de Estado dos Negócios da Guerra;
e Hei outro sim por bem approvar o uniforme, que de-
ve usar a referida Companhia , indicado no Figurino que
accompanlia o mesmo Plano. O Conselho Supremo Mili-
ter o tenha assim entendido , e o faça executar com os
despachos necessários. Paço em vinte trez de Dezembro
de mil oitocentos vinte , c dous , primeiro da Independeu-
cia, e do Império.—Com a Rubrica de SUA MAGES-
TADE O IMPERADOR. — João Vieira de Caroalho.

possivel amplidão , especialmente nas actuaes circupstan-
cias, Determina o Mesmo Augusto Senhor , que o dito
Ministro em rcarra conceda ig.if.es licerç.is de cairegaiuen-
tos a todas aquellas Embarcações, que estiverem em caso
idêntico tanto de presente, como de trituro. ! aço em ll
de Janeiro de i822.-Ma.-iim Farncisco Ribeiro de 4f«-
drada.

Repartição dos Negados da Gu

Sendo presente á S. M. o Imperador a representação
do Governo Provisório da Província de Pernambuco , da-

tada de 16 de Novembro do anno próximo pagado, em

que pede definitiva resolução sobre a duvida que oppczera
o Governador das Armas relativamente a qual das autho-
ridades deva pertencer 0 fazer passar as Patentes de Ura-

ciaes de Milicias e Ordenanças; e Resolvendo o Mes.no

Augusto Senhor , conforme as Leis existentes e pratica
Plano di Oraanísaçâo de nma Companhia de Infantaria jamais interrompida, que taes Títulos sejam '»V"J,S e™

de Milicias de Homens Pardos da Guárnição da Cida- nome do Governo Provisório, por ser esta wn? ™ *£ 
,ue minem* ue nvmfiis irututrn- ui* \jt*u,i «ctyuis uu ^,c.«<«,-

de de Porto A lejre na Provincia de S. Pedro, manda,
da crear por Decreto datado de hoje.

Capitão
Tenente
Alteres
primeiro Sargento
Segundos Sargentos
Fnrriel
Cabos
Anspeçadas
Tambores
Soldados

Total

Paço em vinte trez da-
vinte e dous. — João Vieira de Caroalho.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

nome (io vuveitii. r.uiiiirrru , [>~. --- - ,
attribuições , como primeira authoridade da Provoca

Manda, pela Secreta.ia de-Estado dos Negócios da Guer-

ra, assim participar ao referido Governo Provisório da

Província de Pernambuco para seo conhecimento e execu-

çío. ficando na intelligencia de que igualmente se com-

munica ao Governador das Armas. Palaco do Rio de Ja-

neiro em 15 de Janeiro de .§23 -João Vieira de Car.

VaUWN. 
B. Neste mesmo sentido se expedio Portaria ao

Governador das Armas da mesma data.

Em resposta eo Officio N' i* do Governo Provisório

da Provi,iciaP de Minas Geraes, qu, pede dec a raçaso-

bre o soldo, que se deva abonar aos Milicianos em servi-

ço, visto que Vlamam o de duzentos « oitenta «se*
 rei , que individameote lhes fora prometttdo pe o ex-Gove -

^m^s^JrA,,^^^ MandaS. M. o Imperador pela^Secreta*^^fESdo^líegocios 
da Guerra participar ao referido

GoveroProvisoriorque notando os<. enerae,lauOronsa-

do. a fazer alterações taes, como a apontad a e »edo .

costume pagar-se o Pret aos mencionados M-l««n«q«»

Ho era serviço i razão de noventa reis: Ha por bem que

tim se continue. Palácio do «o A •/«**«* em 13 de

Janeiro de .823 -João Vieira de Carvalho.

1
1
1
1
?
1
fi
6
1
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Manda S. M. o Imperador pela Secretaria dVEstado
los Negócios da Fazenda, que o Desembargador do Paço
luiz da Alfândega desta Cidade faculte aos Mestres das
Ambarcaç5?s Francezas , surta neste Porto, VAslree. e L
Henriette , a permissão que pediram de Analisarem o car-
Mgamento das ditas Embarcações neste Porto, sem em-
bargo de terem já a seo bordo effeitos de Paizes Estran-

geiros exportados para o Udore e S. Medo , Portos de
França, para onde se destinam os ditos Navios : e por-
«rua muito importante seja dar ao Commercio Nacional a

BRASIL.

Artigo b' Officio.

S. P A V L O.

Villa de Porto feliz.

Senhor- - A' Augusta Presen,;a de Vossa Ma.



(88)

gestade Imperial ,e dirige a Camaia da Villa de dem de cousas ; e se bem que por ora mal sue-
Porto Felix, Commarca da Villa de llú Provincia cedidos, chegaram com tudo a assustar de tal ma-
de S. Paulo, a agradecer a v. M. I. por' haver neira os" Pòrlitguezes, que estes constituíram un,
reintegrado no Ministério ar.-, v irtuosos e patrióticos Procurador para tratar dos seos interesses peranteCidadãos José Bonifácio de Â,u -tida c Silva , e Mar- S. M. El-Rei. de Portugal, e pedir providencias.tim Francisco Ribeiro de Andrada. Para esta Commissão nomearam o Bispo de Co-

Este passo da nossa parte serve para paten- chim D. Francisco Thomaz de Noronha - queixam-tear nossos sentimentos do aterro á Sagrada Pes- se da indignidade de serem os naturaes representa-
soa de V. M. I. , e á Constituição liberal, que es- dos em Corte., bem como da eleição, a que ali
peramos da Assembléa Brasileira ; e para que se se procedeo , dos tres Deputados pai a as de Lis-
conheça, que nem sempre fica reservada a poste- boa ; asseverando fora escandalosamente subornada,
ridade a fazer justiça ao bom Cidadão: sim, Se- e por conseguinte nulla. O certo he que vemos
nhor , nós fazemos o maior conceito naquelles Mi- figurando em o numero dos Deputados um Lima
nistros, porque sabemos que ninguém mais que Leitão, que nem he natural da índia, nem ali
elles he addido á causa de V. M, I. , e da nossa residio o tempo que as. Instrucções formalmente
Pátria. prescrevem para similhante lugar ! Este niesmo De-

O* bons Brasileiros, Senhor, tem de lutar putado, e outro Pires , ao tocarem em Moçam-
contra o partido Europeo, ou Colonial, e contra bique na Charrua Luc.onia, de tal modo alvoraça-
o partido republicano , para o qual o Brasil não iam com as suas suggestoes aquelies habitantes ,he chamado pela natureza , considerando sua ex- que o Presidente do Governo se refugiou na For-
tençâo , riquezas , circunstancias; e não he de ad- taleza. Consta que estes Deputados fizeram todos
mirar , que aquelies honrados tenham inimigos. os esforços para desunirem Moçambique da Copfe-

Nós detestamos o republicanismo quasi como deração Brasilica a que muito o chamam os seos
ao despotismo : nós temos a V. M. I. nosso Anjo próprios interesses; e no furor de espíritos de par-Tutelar, cujas virtudes , e liberalismo fazem nos- tidos, vociferando contra a Augusta Pessoa do nos-
sas esperanças ; em fim , Senhor , nossa opinião es- so Imperador, pertenderam , mas debalde , evitar
tá formada, nós juramos só uma vez , e nós já que a Charrua que os transportava a Lisboa, to-
juramos obdiencia, e respeito aV.M.I. como Che- casse em Porto ale um deste Império, a quem cha-
ie do Poder Executivo, e primeiro morreram to- mavam revolucionário.
dos os Portofiliscences , do que perjurar ao mages- Em outro N.° fallaremos igualmente de Ango-
toso, ao grande, ao memorável juramento do dia Ia entregue tambem á divergência e convulções ,12 de Outubro. que eram de esperar do systema machiavelicamente

A' Augusta Pessoa de V. M. I. Deos eonser- adoptado pelos Regeneradôres Lisboncnses.
ve para Estrella Oriental do Povo que represen- —
tamos. Correspondência.

Somos de^ V. M. I. com todo o amor, respei- Senhor Redaetor..to, e submissão Subditos leaes , e obdientes. — Ma- O Observador que fora dos barulhos políticosnoel José Leite de Moraes , Antonio Fernandes contempla a Sangue frio a marcha dos Negócios doLeite, Antonio de Arruda Sá, José Correia Lei- Brasil, ha um anno a esta parte, não pôde dei-te de Moraes , Antonio de Arruda Paes. xar de admirar as sabias , e providentes medidas
J[ que se tem tomado. Baionetas Europeus, anathemas

ÍNDIA. fulminados do Areopago Portuguez , períidias dosIN ao será de todo mdifferente ao Publico chamados addidos, emulações e cabalas , nada tem des-noticia, que podemos obter, de algumas partícula- corçoado o nosso Perpetuo Defensor ; nada tem feitondades da índia Portugueza, a qual, como todas retrogradar aquelle Sábio venerando, que das alturasas outras partes integrantes da antiga Monarquia, de Paulicéa, quando o Brasil dormia á borda do pre-hoje dividida, e convulsa, offerece o triste especta- cipicio , foi o primeiro a despedir o raio políticoculo dos effeitos da decantada Regeneração Poli- que assombrou os Syncophantes de Lisboa, e salvoutica do Congresso de Lisboa a nossa Pátria. O Imperador, que até então não*,m 16 de Setembro de 1821, dous Marechaes podia desenvolver as brilhantes qualidades5, que ade Campo, Godtnho e Corrêa , os Desembargado- perfídia dos Áulicos paralisava, achou no seo prí-res Leitão e Abreu , e varias outras pessoas com meiro Ministro o homem de quem precisava • con-tropa arrombaram, antes de amanhecer, o Palácio fiou-se dos Brasileiros, e tornou-se fácil a ffràndio-do Vice-Rei, Conde de Rio Pardo, em Goa; in- sa empresa, a que o chamavam os destinos. Actostunaram-lhe que cessava de governar , e mstalla- da ma,s illuminada política emanaran do Gabineteram uma Junta. Em seguimento disto mandaram Brasileiro, ao mesmo tempo que o valor e a co-logo retirar o Conde para o Canvento do Cabo, ragem acudia á defesa de todos os pontos do Im-
irí,»"™8^ c°-n 

° ™ram, Parr Bombaim> Peri°* Hc Por tanto já impossível que (contra aonde este Fidalgo fo, aco Indo pelos Inglezes con, essência das outras revoluções) a actual geração não
LTcLZcTrlUob7^^ dTen7d>° rC°,ã? g°Ze ,d°S Sab°rOSOS fruct0s de medidas tãSo bem co"pois chegado a troa o Governador D. Manoel da certadas. >
Câmara, nomeado por S. M. F. , depois de peno-sa viagem de_ 114 dias, foi retido a bordo, e só Omnia summa ratione gesta etiam fortuna sequitmo deixaram desembarcar debaixo da condição de ./«"««« ^nuiuu
co„te„ta,-se com a Presidência da nova Junta. Verdade he que muito ainda resta a conseguir- masJ de Dezembro surge nova revolução tambem de daqui por diknte tudo será emanação immed ata Xs
Sa'de rMem,h,nsPnmeira ^ ' if 

'"^ Y™ <*»* ° Gover»° teni '""^ * «obre tudo sen-outia de 9 Membros, conservando nela o referi- do a Nação Brasileira ciosa dos seos direitos, e dado Câmara-, porem os naturaes do Paiz, levados sua Independência. Faltavam duas provídênems que
IZJTtT™ ryS"01™08.' 

e q»« - Por- acabassein de dissipar as desconfiançados XX-
ÓTeeh trSZir-T T 

* ^ 
tConI!ecerRm ™> e estas temos afortuna de ver realisadas. O De-que seja const.tu.çdo , tem-se opposto a nova or- creto de S. M. I. sobre o inivresso dos Partuguczes
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neste Império' contribuirá n fortificar cada vez mais
a nossa causa , e a dar-nos o glorioso aspecto de
Nação e Independente.

Nada era mai» injusto, c desairoso do*que sei-
Portugal a única Potência, que estivesse em guena
aberta5 com o Brasil, desputando a nossa liberda-
«le dimitindo dos empregos os nossos compatriotas,
e achar-se o Brasil prompto , como se nada houvesse,
a receber no seo seio aquelles mesmos com «piem
se combate ; e ainda em cima virem oecupar cnipre-
.ros que se devem reservar para os que anui pro-
clamaram, e defendem a Independência ! ! Com ra-
são nos chamariam Titpinambas, e Macacos, pois
nío podíamos passar sem taes hospedes!

De Portugal nada , não queremos nada ; — são
palavras do Grande, e Idolatrado Cezar Americano :
se nos afastarmos desta linha periga a nossa liber-

Á Proclamação aos Brasileiros residentes fora
<la Pátria he nova prova do apreço , que o nosso
Imperador faz dos seos Subditos, assim como he pa-
ra elles da mais religiosa obrigação acudirem logo
a tão honroso chamamento. Os Gregos fizeram o mes-
mo na Guerra actual com os Turcos, e não houve
um só Grego ausente , que nâo corresse a encor-
porar-se com os seos irmãos a pugnarem pela glo-
ria. e liberdade da Pátria. Em fim, Sr. Redactor,
vomite embora a calumnia, e a inveja os seos ve-
tienos, arroje Portugal contra nós do seo seio es-
ses Soldados que teme, e que quer sacrificar,_ os
Brasileiros seram livres e felizes ; e a tranquillida-
de, de que já gosamos prova que o somos.

Tem-se feito em um anno o que tem levado
séculos em outros Paizes ; vemos os principaes
pontos das nossas costas fortificados; as nossas Ri-
beiras atulhadas de trabalhadores, as nossas Tro-
pas augmentadas e disciplinades , compatriotas da
nossa confiança em muitos dos grandes Empregos
do Estado ; o Banco acreditado , os Empregados
Públicos pagos, as rendas da Nação de tal forma
administradas, que chegam para as despezas or-
dinarias , e até para imprevistas expedições_, Nãos,
Fragatas, e obras Publicas, sem ser perciso tocar
no empréstimo que o patriotismo dos Fluminenses
briosamente concluirá ; e o que ainda he mais ad-
riuravel até mesmo se vai amortisando a divida an-
tiga, e satisfazendo muitas pensões, que rigorosa-
mente deviam ser pagas pelo Governo de Portu-
gal. Só nos resta a Constituição tão fallada, e
tão encoberta. Deos a traga de boa laia! Depu-
tados conheço eu mui sensatos e everdadeiros Bra-
silciros; será pois uma nodoa indelével se não for,
já não digo liberal, mas liberrima_, de feitio Bra-'sileiro, 

e não Hespânhol. Constituição «pie dure,
e afiance a nossa felicidade futura , e não Consti-
tuição de palavras empoladas , que barulhe tudo,
e divida o Brasil em retalhos. Oxalá que os nos-
sos Deputados desprezando os escaldados políticos
das tabernas, que indevidamente se arrogam a opi-
nião publica, se recordem, que toda a. Europa tem
os olhos fitos sobre o Brasil, e que he chegada a
occasião de nos mostrarmos dignos da Cathegoria ,
a que nos elevamos , respeitados e queridos dos
Povos , que nos contemplam. Rogo-lhe _ Sr. Reda-
ctor que dê" logar no seo Diário estas sinceras ex-

; ressoes de um
Obsercedor Constitucional.

Variedades.
Em o Diário N.° 9 a pag. 37 promettemos in-

sistir sobre o objecto , que então expendemos de-
baixo do artigo — Inglaterra — ; emittindo a nos-

1)

»n opinião sobre aquelle assumpto pela connexão,
que julgávamos ter coii. a situação actual do es-
tado politico do Brasil. Cumprimos agora a nossa
palavra, dizendo o que a tal respeito sentimos.
Se a nossa opinião não for a de alguns dos nos-
sos Leitores, estamos certos , que , ainda quandoseja contraria a sua (pois cada uni tem seo modo
particular de ver as cousas , e de pensar) nem porisso duvidaram dos sinceros desejos , que nos ani-
niam pelo bem geral da nossa causa, que he a
causa de todos os Brasileiros, amantes da sua Pátria.

Quando o Abbade Bernurdin de S. Pierre pu-blicou o seo famoso projecto sobre a paz perpetuafoi elle reputado em geral como um sonho , (reve
d'un honnête hoinme) ou mero ente da razão , a
quem ainda faltavam imniensos grãos para entrai-
na classe dos possíveis ; mas este sonho, que o
Redactor d'aquelle interessante artigo chama visão
philantropica dos antigos tempes está, como elle as-
severa, a ponto de ser literalmente verificado pe-
Ia cooperação das Grandes Potências da Europa ,
que, como elle igualmente attJsta, só trabalham
para conseguir a tranquillidade d'ella, e promover
o estabelecimento geral dos princípios verdadeiramen-
te liberaes, e ChrislSos.

Se todas as medidas , que desde muito se to-
mam n'aquella Augusta Dieta de Soberanos, tem
por objecto fazer parar o curso impetuoso dos prin-
cipios Democráticos, que, desde longos annos se
tem espalhado debaixo da falsa apparencia de uni
Monarchismo Constitucional, com que illudem os pó-
vos; emquanto , lançada por terra a auetoridade
dos Monarchas , os Demagogos que souberam in-
sinuar-se para representantes das Nações, exercem
em toda a plenitude as attribuições da Soberania,
nós confessamos ingenuamente aue tal Dieta niere-
ce com justiça a denominação de Sancta Alliança;
com que se tem appellidado.

A experiência tle 32 annos , que tem decurri-
do desde o estabelecimento da Constituição Fran-
ceza de 1791 até ao presente , he uma prova não
equivoca de que o Systema Governativo arranjado
debaixo do plano d'aquella Constituição, não só
não tem a consistência , que demandam as formu-
Ias de um Governo liberal, e benéfico , capaz de preen-
cher completamente os fins da sua instituição , e

procurar todos os bens possíveis aos povos , para
quem sam feitos; mas antes os põe nas circunstan-
cias de soffrer as maiores calamidades pela arbitra-
riedade irreprimível de muitos dos mesmos Depu-
tados , que arrogando-se as attribuições do Poder
Executivo, constrangem o Chefe Supremo do mes.
mo Poder a sanecionar todos os seos desvariçs : e
muito feliz ainda, se tomando uma actitude intei-
ramente condescendente , e passiva , pode escapar
nos furores da demagogia sempre armada contra a
auetoridade, que julga fundada em melhor direi-
to do que a que ostenta.

Não he preciso recorrer aos calamitosos sue-
cessos da França desde aquella epocha até a en.
thronização de Luiz 18, basta olharmos para Hes-

pauha, e Portugal, cujas constituições sam funda-
«das em uma mais ampla Democracia do que a oue
lhes servira de modello, e cujos Monarchas, «.lei-
xando de ser contemplados devidamente na destri,
buição dos Poderes , vem por conseqüência a n-
car sobrepujante em auetoridade o Poder Legisla-
tivo e a perder-se todo aquelle sonhado equili-
brio' e igualmente na dieta destribuiçao , que de-
ra causa ás recentes iunovaçÕes , contra as quaes
se poz em guarda aquella Alliança das prmcipaes
Potências da Europa.

k
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O espirito tle novidade • e de vertigem , que mo. as nossas observações. Se , como diz aquela
<-«. grande ascendente -tem sobre os homens, pela artigo, o sangue Inglez se não verterá jamais pai
suiior parte propensos afigurar no manejo dos ne. ra sustentar uma Democracia tão miserável e exc-
,;;ocios públicos, e muito mais quando se lhes pré- crada , como a que se acha estabelecida em Aía-
K\\ que tal &j_rcicio deve entrar na partilha de drid; esta mesma proposição poderá ser applicadi.
odos (stippondo-se sempre qne todos tem os mes- a Portugal, onde tem requintado a usurpação ie,

íiios conhecimentos, os mesmos talentos, e as mes* Poder Executivo, arrogando-se as Cortes o se_
mas virtudes sociaes , e patrióticas, o que he mo- exercicio em toda a plenitude, e deixando inteira-
ralmeiite impossível) deve com razão merecer a at- mente a auctoridade do Rei reduzida a um pnr0tenção dos chefes dos differentes Estados Políticos, simulacro , tem realidade ; donde podemos inferir
e obrigal-os a buscar medidas para que esta dou- que na presente contenda não achará Portuo-al apoii.
trinf., tomada com toda a generalidade, que lhe no Gabinete Bailanico, se he certo, que°elle abo-
dá a extensão dos termos, com que -se enuncia, mina tanto, como nós o abuso dos princípiosnão penetre, nem toma raízes em seos Estados o systema que lixou a Constituição, que se acaba
pelo perigo a qne se..««põem de se verem reduzi- Ah, publicar , ainda mais Republicana que a' dedos a tristíssima figura, que representam os Reis d'lies- Cddis 1
panha , e de Porti-gal; de verem seos Estados Pelo contrario se a condição, com que aquel.
entregues aos furores da anarchia, como por taes Ia Potência só poderá entre-ir em o projecto dos
princípios se vio a Fiança, e presentemente a des- Realistas Hespanhoes, he a de porem a Brfonarchia
graçao*. Hespanha. He preciso distinguir os prin- em bases firmes, e estáveis, sem que sejam iucom-
çipios verdadeiramente Constiturionaes, que so po- pativeis com a liberdade, adoptando os elemento..
dem fazer a prosperidade dos Povos tanto em re- d'uma Constituição mixta , e destribuitiva ; parecelação a si como a seos visinlios , dos principios de- tora de duvida , que nós grangearjamos e estima-magogicos e desorga-iisado.es , que tudo destruem, çno e alliança d'aquella Grande Potência se re"nada edificam , e que armando metade de uma Na- guiando pela referida escalla o nosso comportai..! 1"ção contra a outra mettade acabaram subvertendo to político, as próximas Cortes Brasil/eiras prtiden-inteiramente o Estado, depois de uma luta amais temente adaptassem em a nossa Lei orgânica um.
porfiosa, ou entregando os Povos cansados nos bra- segunda Representação, que servisse de contrapez.
ços do primeiro déspota hábil. a primeira, e estabelecesse, e firmasse a precisaHa esta pois uma epidemia moral, que se tem garantia, e necessário equilíbrio dos dous Podere.desenvolvido na Península, de cujo contagio he supremos da Nação.
absolutamente necessário preservar os Povos : Quando assim opinamos estamos bem lon-o dedebaixo deste ponto de vista sa conhecera faciimen- suppor que isto não possa ter lotrar sem o 

"esta-
te qne nao era jmpropria a denominação de cordão sa- belecimento d'uma Câmara permanente e heredi-ralaria, com oue feia designado o exercito d'ob- taria, como em Inglaterra . Franca , _ em certoeervaçao postado nos Perinéos , por uma Potência modo Hollanda: pefo contrario os Estados Unidos
gire ^e_tp 

respeito tanto tem aprendido a sua custa, da America, com quanto sejam democráticos em toO certo he que, tendo as Nações como os m- 4». as suas operações políticas , nós podemos of-
ÍZTnJí" n?01'0S0 r . SB -v"8"rVareB1' ferecel* «¦¦«"««#-¦ ***5*_pn. poderia concor*d aqui lhes provem necessariamente o Direito a tu* tar o noíso nj*l_,_ sem o «seo de que nos sunpo-do o que bc necessário para a sua conservação nham infectados do Despotismo: quando para o evi-e por conseqüência devem evitar com o maior cui* tar he qu« se tem procurado este novo elementodado possível tudo o que poderia causar a sua des- modificai da extrema _n_rg£ dos dous prinS.'inação, ou a do Estado, que he a mesma cousa. a fim de não ter logar nem o despotismo deZPostas estas considerações, podem antolhar-se com nem o de muitos» Sue ainda h^maisTemível cmenos susto a, medidas que se propõe tomar execrando que o primeiro, como fera^môit!Congresso de Verona , talvez para destruir no so- temos experimentado aesgraçaaamentçlo alheio as sementes dos drincipios subversivos,
que depois de introduzidas, e dispersadas na mas. Nín n_.r/t_.m«o . 

" —
sa geral dos Estados, seria para'sempre impo"" Co-SSiSTÍS- dS^S^J^ifSSl•vel erradicarem-se completemente as plantas que em um navio Um^LtTj t? . • P 1.
germinassem sem o inconveniente de se erradicarem h_treAnTmAo S. »•• J V.. 

I_""B' ° "'
com ellas nutri. In«._ r.l-.t._ _..._. i- . lusl™ -Antônio Lartos Ribeiro de Andrada; que es-
_S3_^_£U___S"l_Jí_' ^ ** 8enam 3«d« P^ ^«'--°a fúria dos demagoga i,,,

5-ia nnrém como for nn. vnm™, ... tenentes, vem agora encontrar entre os seos compa-^^r^^^^^i-xj^c^^. sts-no^St.r6 -- °d—deíL
ENTRA DNATICIAS MA,RITIMAS,

Dia 27 do corrente. - Ilheos ; 7 dias; E. de ITlt^"^^^^'' 46 ^ ; *J** **
«uerra Seis de Fevereiro , Com.'Manoel 

'da 
SiZ I3s f Brestu .C™' 

"W?**™, i6 
\ TFerreira: passageiros o Major de Ordenanças Fran- devtn 7V„ v o Comp.- Falmouth pela Ma-

cisco Prudente d Essa, Francisco Dantas e»2 H_ »' ?""*&'. Per"amJ>™° « ^ahia; 51 dias, e
mulher Allemã com 

'seo 
marido e 2filhos tJf™ "2 

7 í, R> Cmden > Com- Til,V'
Maldonado; 17 dias; C. Ing Sprújtu M G,a7 ^SSASfiroS Salvador Borges, e dous Inglezes. -
ge Broren, 

'equipagem 
10, if tr_^-&_?r^ 51 dias M^P¦** 

' 
__ ¦ íf ;, B" FranC- L" Bon™ Emilk.>

|. 
Amer.ULl* M. llohn Osuliian, êqu pígl $f*Z et Z M^"' 

eqUÍpagem 1/S',C^VÍ-
25, .jarga cacáo ao M. : passageiros um ÈeípÂh™ Tancem 1Rú\? 5 >J>™jWlr<>«™.l>>gk3 e trez
«om 5 pessoas de sua familia. — Dito • 57 dias /«,?. I i *í, deT S" íotto ' 10d'->s; L. Bom
G. Fral. Tclcgraphe, M. Barthekmy ítoul, ecTuC 7 LÍfZL-M" 

^{^do Diogo equipagem
pagem 26, cargtf quina, e estanho7* Bourll e 

' ™^ ™de"%> *£>'{ Bernardo Monteiro.
Comp.j^yéro, 5. Hespanhoes, incluso o Ge- Dia ^ do to^JJ^fJ^ Sahida.
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Aiítioos b'Officio.

Repartição <ks Negócios da Fazenda.

ŝ̂_ Éndo presente a S. M. o Imperador a representação
do Desembargador João José da Veiga, sobre o modo
porque deviam ser arrecadados , e seguros os rendimentos
dos bens seqüestrados, pertencentes a Subditos de Poria-
aal, tanto urbanos , como rústicos , de cujo seqüestro fo-
ja encarregado; dos quaes se achavam uns arrendados ,
outros cultivados por administradores dos Proprietários, pe-
dindo se-lhe determine se os nao arrendados devem ser lo-
eados em praças , ou continuarem nas administrações em
qne existem ; qual o tempo perfixo para os mesmos arren-
«lamentos ; seo pagamento , è pessoa que os devia fiscali-
Sar, e o cofre, em que deviam ser recolhidos , e se os ad-
mirristradores os deviam affiancar; ee os actuaes inquilinos
devem prestar fianças; quem deve fiscalisar sua conserva-
4)So , e o destino dos capitães provenientes dos prédios
vendidos , e subrogados pelo seqüestro em logar dos pre-
díos: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria
d'Estado dos Negócios da Fazenda; 1." Que nos prédios
que se não acham arrendados, e sim occupados por fa-
milias dos Proprietários, se proceda simplesmente a seques-
tro , continuando estas a residirem nos mesmos : 2.° Os
que tiverem Procuradores abonados, e estiverem arrenda-
dos, continuem no arrendamento, obrigando-se aquelles a
entregarem no Thesouro Publico o seo producto : 3.° Os
que forem destituídos desta segurança, e em cujos Procu-
radores nao haja confiança, proceda-se a locação judicial,
exòepto se os ditos Procuradores firmarem com fianças ido-
*eas a sua procuradoria , para nella proseguirem; 4.o Os
reparos, concertos, e despezas indispensáveis para a con-
serraçãc , e manutenção dos prédios nas locações judiciaes
«am feitos por despachos do Presidente do Thesouro, em
conseqüência de representações do Juiz, que deve ser no-
meado para as superintender ; e nas locações particulares
pelos Procuradores , que o devem representar, primeiro ao
Juiz , e este a. Thesouro: _6> jQ& JnqiiilinosIdos pudins,
urbanos, que forem exactos nos pagamentos dos seos aí-
rendamentos , 6erám sempre conservados : 6." os arrenda-
mentos dos prédios rústicos sejam feitos pelo menos com
o praso de seis annos, praso sufficiente para convidar os
rendeiros, não só a melhorarem o mesmo prédio , mas
até a promoverem em segurança seos próprios interesses:
nao esqueça porém que este praso deixará de ser valido,
logo que cessarem os motivos de discórdia e de guerra entre
ós dous Estados do Brasil e Portugal: 7." Os capitães
provenientes de prédios vendidos, ainda não pagos, e su-
br-ogàdos nos logares dos iiiesínos prédios, devem serre-
"éolrridósao Thesouro Publico. E sendo que se devam es-
tender' os' séquestros e suas disposições não só aos prédios
«wtWii, e urbanos, mã's também a quaesquer propriedades
perten çntes a SuIkIíIos de Portugal, e achando-se providen-¦ciado o que he relativo a Alfândega .c fimiweaçSes .* Man-

1t

da outro sim S. M. o Imperador, que o sobredito Desem-
bargador João José da Veiga proceda igualmente a seques-
tro sobre todas as mercadorias, ou capitães existentes eát
poder de Negociantes, correspondentes, ou quaesquer par-
ticulares , precedendo o juramento, e declarandoJhes que
taes mercadorias, sua administração , e importância ficam

por ora em seo poder, como Depositários. Esperando do
zelo , e actividade do dito Desembargador o inteiro cum-

primento desta determinação , para cujo êxito proporá ta-
do o que julgar conveniente. Paço em 24 de,De«embro de
1822. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

.Repartição dos Negócios ,da ,Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'"5stSdo
dos Negócios da Guerra, authorisar a João Augusto Ba-
lard para acceitar os Estrangeiros que se' offereeerem a
servir nesta Corte, com Praça de Soldados no Batalh»>

que se vai orgauisar: isto emquanto não baixa- o çompe-
tente Plano de sua for.uatura. Paço 4 de Janeiro de
.1823. —João Vieira de Carvalho. '

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d Estada

dos Negócios da Guerra, que o Commissario Geral do

Exercito forneça ás Praças do novo Batalhão, que se

erganisa , de Estrangeiros as rações diárias ,d etape , a

vista da relação nominal que lhe for appresenlada , e as-

sienada por Hão Augusto Bellard Tenente Coronel, e

Commandante nomeado do mesmo Corpo; ^dojorju
a ração de farinha ser de pão, segundo se P^""*5£
as Praças de Portugal. Paço 4 de Janeiro de 18..4.-*-

João Vieira de Carvalho. ¦

Manda o Imperador , pela *"**"*'***£* Go
Negócios da Guerra, participar ao Tenente General Go-

vernador das Armas da Corte e Província, para seo de

vido conhecimento, que Houve por bem, 
Jgf***0^*

tido de hoie Mandar orgamsar nesta Capital um uai.

Mo de E rangeiros da arma de Caçadores , pelo mesmo

£io stab So para ..os demais Batalhões; nomeando

para Commandante %\k, com a Patente deTenente Co-

Lol ,«;« Augusto Bellard, que * 
f<*™° 

*'™*
neste Império sem vencimento! alguns. Paço 8 de Janei»

ro de 1823. — João'. Vieira de Carvamo.

Manda S M. o Imperador pela Secretaria f'E"t"4*
dos Negócios, di Gucra, ""oc íW *««* Goraí«
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nador das Armas da Corte e Provincia exptwsa as pre-
cisas ordens para que nas Fortalezas e mais Registos se
não ponha embaraço algum _ livre sabida de úma Escuna
de Guerra Franceza , qus pertende seguir viagem á ma-
nhã; e bem assim para que do dia 30 do-cortente mez
em diante se permitt. a sahida deste Poifc, a todas ;is
Embarcações, tanto Nacionaes como Estraugairas; It-van-,
taudo-str assim naquelle dia o embargo qtie ultimamente
-se havia determinado. Paço em -8 de Janeiro de 18.3.—
João Vieira de Carvalho.

BRASIL.
AltTlGO I)'0i-'F1C10. ' "

PERNAMBUCO.

!U.W' e Ex.".» Sr. — Em data de 23 de Dezem-
bro do anno passado tivemos a honra de partici-
par a V. Ex. para fazer subir á Presença de' S.
M. I.,-'»,-que occorria tanto a respeito dos soe-
corras ..que -se enviaram ao General Labatut, como
acerca do. bloqueio que o General Madeira havia
mandado Sobre a costa desta Provincia , e outras
circtmsíwhcius: de qué já reu.ettemos segunda víe.
Agora'.porém os differentes objectos que esta Jun-1 ta traz entra mãos , não pennittem que mais ex-
tensamenie > 

possamos escrever a V. Ex. , o que ta-
remes «a primeira oceasião , até mesmo porque ago-'Ta o -Paquete nfio pôde demorar-se. Devemos - po-rém communiear a V. Ex. que do presente se acha
a Provincia em socego , e que o bloqueio foi le-
vantado no dia 2 do corrente, e desde este dia se
acha a barra desembaraçada para todo o commer-
cio e nàregação como «Tantos o era. O que temos
a honra de fazer presente a V. Ex. , para que'tenha abôhdàde de o levar á consideração üe S.
M. I. .'¦-. ,,',..¦¦:. '

Deos <3«arde a V. Ex. maitos anno». Recife
tie Pernambuco 15 de Janeiro de 1823.

Iir.mo e Ex.""'Senhor João Vieira de Curvai lio.— Affotiso de Albuquerque Maranhão , Presidente ;José Marianno de Albuquerque Cavalcante , Secre-
tario ; Francisco Paes Barreto; Francisco de Pau-
Ia Gomes dos Santos ; Manoel Ignacio Bezerra
de Mello. 6

RIO DE JANEIRO.

Consta-nos que em 27 de Janeiro corrente en-
trára neste Porto un. Brigue dr; guerra Francez
La Iluse , e indo o Official do Registo visitar o

.Brigue., na .forma do costume, teve o Cominan-
«ante .Francez ,a imprudência de repcllir aquelie Of-
licial impedindo que fosse a seo bordo!

Ignoramos os motivos deste attentado: mas
sejam elles quaes forem; já lá foi o tempo , em quea barbara tutela em que"jazíamos nos fazia passa.entre - os"Estrangeiros pof um Povo ignóbil, e poruma. Feitoria dos Europeus; hoje temos Represen-
taçilo própria , e Di«rmda<le como a de outra qual-quer Nação Poderosa e Independente; e sendo o
caso, que referimos, demasiado extranhavel, inau-
dito na Capital do Brasil, e directamente óffensi-
vo ao decoro do Império, pois que os navios Es-trangeiros estarn todos, sem dístir.cçáo alguma su-
jeitos ás Leis do Porto, em que surgem ; he ile
esperar que o nosso Governo tome o partido quelhe prrscreve a Justiça e a Honra.

Vnriedudes.
Tendo-se publicado o Alvará de 2 do correr.-

te, pelo qualS. M. I. concede aos seos Subditos

poderem armar contra as propriedades Portuguesas
repeJlindq por este meio os attaques, que o Go-verno de Poi-tugal, influído pelo demagógico par-tido do Congresso, que lhe dá a Lei, dirige tam-
bem ha muito (empo contra a propriedade Publi.
ca e particular do Império do Brasil; achando-sê
dissolvidos os laços coinmerciaes, que ainda preii-diam os dous Estados : cbògou a época de conde-.
cer aquelle Reino o valor das proposições enlati-
cas, com que" alguns dos seos Deputados , ainbi-
ciosos da popularidade de certa classe de homens
lisongeavain u sua estulta vaidade, sustentando que
pouco importava- a Portugal que o Brasil se se-
parasse delle. Coln effei.t.o a separação está reali-
sada ; elles a motivaram e fizeram desenvolver : o
Brasil está perdido para Portugal, a quem jamaistornará a pertencer : o Brasil tem dado uni passodo qual nenhuma Nação , por mais pequena, con,
Iraiiada, e combatida que fosse , retrogradou ain
da : ponderemos agora as conseqüências delle pa-ra uma e outra parte.

Uma,,das.cousas .que , segundo o Manifesto de
Portugal aos Soberanos c Povos da Europa , mais
tinha concorrido para a ruína daquelle Reino, era
a franqueza dos Portos do Brdsit, ou por outra9
palavras , a diminuição do Commercio entre estes
dous Estados. Com effeito Portugal servia de en-
treposto ao nosso Commercio com as Nações Es-
trangeiras : era Portugal querti lhes distribuía a
abundante producção da nossa agricultura : era
Portugal que nos repartia também o próprio ves-
tuario e calçado : nisto lucrava a sua navegação,
lucravam os proprietários dos seos prédios 

-. lucra-
va o /correspondente as suas commissões , e além
destas aquillo que. lhe parecia carregar sobre o
valor dos gêneros, que nos mandava: era disto qUeuma grpnde parte dè JPçrtugal se mantinha ¦*. • se-
rà portanto para elle cousa pequena e indiferente
ter perdido o Brasil ? Que fará Portugal áa. fer-
ragem, dos çhape-os, do vinho, do azeite, do
retroz, do panno de linho, do rape-, e de ou-
tios menores artigos que lhe consumíamos.3 •• Co*
mo passará elle sem o assucar, sem o caffé, sem
os couros, sém o íabacp, seta o páo Brasil, e
ein fim sem o ouro, e os diamantes que lhe
mandávamos ? . Irá negociar com as outras Na-
çôes Americanas aquelles gêneros ? Porém o com*
mércio consiste na permutação de productos : : e
quaes ha de Portugal oHereceir-Uies em troco da-
quelles «Ie que carece- ? Os mesmos que offerecia
ao Brasil. <• Mas necessitam aquellas Nações deí-
les ? No caso de atlirmativa <• pôde concorrer Por-
tugal no mercado çoni a Inglaterra, com a Fran-
ça, com a Alh manha , em uma palavra com qual-
quer.. Nação da Europa} ..'¦¦¦

He pasinosa a audácia daquelles que, parasuavisar a desagradável sensação, que deve pvodd-zir nos ânimos dos bons Portugueses a separação
dó Brasil, de um Império do quatro-milhões-déhabitantes , de um solo , que remunera eom incrível
profusão os suores do lavrador , em fim da porçãotalvez melhor do globo que habitamos , propõemo estabelecimento do Colônias entre os pretos da cos-
ta d1'África • fazendo das Vantagens , que de simi-
lhantci-, estabelecimentos se proinetteni a mais agra-
da vel pintura, j Onde estão os capitães para se rea-
lisar este projecto? Na supposiçáo ile que os ha-
ja * « Querenim os Capitalistas arriscal-os ein um*_
especulação para elles nova e duvidosa ? j Onde
acharam jovens lavradores , e artífices, que- aberi-
donem o paiz do seo nascimento , . a regenerado
e feliz Portugal, para lutarem com o QccaB.0', *
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At, is com a niftrte e as enfermidades em terras No caso porém de que não podes9emos haver
stiferas onde nada ha feito , e faltam todos os dos Estrangeiros os gêneros, que Portugal para

irso8?'E quando assim nfio seja, j quantos an- aqui importa, <¦ qual seria a necessária consequen-
rC 

tem oue decorrer antes de chegarem as Colo- cia desta privação? O estimulo da industria Na-B*íw 
Alricaitas ao estado de escorarem a Mãe Pa- cional. Faltam por ventura no Brasil logares , eu-

?•' aduca e'arruinada í Tocando ellas aquelle jos climas se assemelham ao de Portugal, e por
tC • «nem aliança a Portugal que se conserva- conseguinte próprios pata as mesmas producções .'

^ °na 
sua obediência, e continuaram a supportar Náo largaria o lavrador vigilante a cultura de um

•ftutela daquelle Reino ? Que coherencia de prin- ou outro gênero , para se applicar á daquelle que
• s não «íftcrecem á Europa illuininada esses Po- por escasso lhe oílereces.e maior proveito? Longe

Vh'0 de novo molde que, tratando com tanto de ser aquillo um mal para o Brasil , não se con-
c nenhum valor dando á união de um em vertia em utilidade delle?

f*?"' sentido riouissimo Brasil, acousellum o es» Tae» sam as principaes idéas , que nos oceor-
!°hl .°imeuto de íjolonia* no árido torrão África- rem sobre a questão quo •>'opozetnos : possam ei-

„,ecSo considerações estas que se não ponderam Ias desenganar a Portugal que lhe será sempre
"" 

Conr-resso nem os Pianistas, cujo (tto he só funesto o resultado da sua luta contra nós por qual-
dndiiHihrar ou Povos , consentem que se publiquem, quer lado , que se encare similhante luta ; e des-
^türinetnos agora a influencia que possa ter na mascarar aquelles, que lisongeando vilmente uma

¦Tri-h» dos negócios commerciaes do Brasil a sua plebe ignorante e frenética , fizeram em um anno
niarcna^ » 

Portugal. ° (lue ***° 'ez era trez scc|tlos o despotismo,
separação 

Mappa dos Navios que entra- —--
ram e sSram"deStePPPorto, que adiante effe- Rio 18 de Janeiro de 1823.

recemos ao Publico, consta que no concurso .
d I ÍÍ68 embarcações que só o anno passado Relação das embarcações, que prestaram fiança na

i~Pm Tremi/ Porto, e das quaes eram estran- Alfândega para stiMrtm.

SSVTíyÍM ™™ * P°m^' Ta,,t° P-a //«.«^com encarta por Vi$o Bter-
C naraséiulirar quam diminuto seja o nosso gant.m Portuçuez Flor de Lenm Cons.gnatar.os

«mmS «m3a|uetU Reino, em comparação do Faria, e Irmão. Bergant.m Inakz ffatspuf , Con-
~Z «nsWamos com a« outras Nações , e de uma signatários Fime , Irmãos, e Comp.
Sara asTuSs PrTvTncias do Império ; 

'assim 
, ain- Para Monte Video Escuna Brasileira Mana do

5f n..TX eonÉistisse em ««meros, que não po- Funcltol, Consignararios Leztm Vial, e Comp

Llls íav r^e Tutra p^te , á sla falta írns IW^ Bergantim Inglez Meduza Consrg-

Xtória na razão da sua grandeza; iste he, seria natar.os Iranctsco de Ltbreton, e Comp.

^sMnsentivTna balança^ geral das nossas tran- Para Antuérpia Bergantim Inglez Courater ,
S^s Tnada poderia alterar, e menos suspen- Cons.gnasanos Turner Naylor e Comp. .

^"pVogrLÍ rSricUUura., .bate princip/das Para- Ne, York Escuna Stcan, Consignatano

riqueX ^ q-^-f^;;- tenação9tlUe D*tii1S£ Ayres Bergantim Inglez Brito.,
laais deve «ocupar .por. ora. a nossa .axiençau. . „ ..,*> „.»

Se tendo os olhos somente fitos em Portugal, Consignatano Guilherme 1 lati.

e fazendo abstracção 4e todos -os recursos que as .
outras Narões nos offereçem, acabamos de ver quam -*-""> ** auo-

mm±i.mt^im^mmVgLm «-> *¦ ««J..ffi-M* •¦-»

1»Jmm?imm%?ttJZi „ ^rafíXOfS^m. Sm T.
Pava, provão p«Ípria só daqueUe.Paiz, asNa- O* 

^^n™ ^PV^^ doíões da Europa que tombem a* possuem, nao tar- Para Buenos '^" "•*xP,™al 
ConLnatario

«jarám a prover-nos delles durante a guerra, co- Sul Bergantim Nacional Gahana, ConMgnatar

mo ha poucos annos aconteceu com o trigo, de João Alves da M™rmo. Jf ^

que tivemos falta. Além disto aquellas Nações an.- . Para S^^^Jm"Vm' ^ '

wadas pela nova Pauta expedida pela Secretaria¦ ¦'W**™ D«f° 
Sra Lfea Couricr , Consig-

de Estada dos Negócios da Fazenda em data de Pata Jersey uai<**'»£ <

30 de Deafen^o pagado, e publicada en, o N-.< ^/Xl?iK«in. lX*« ,M
14 deste Díario , certamente não deixaram de con- P"« ^»"W /*' ?wm , ri «•«/¦
correr com Portugal em tempo dc pai na impo.- Paultna, ^^^^f^J dlt k«x
taçâo dos referidos gêneros, -ficando nos desta sor- •_
te isentos até do pequeno inconimodo de soíTrer» r1.,w,«mpr Nacionaes e Estrangeiras
mos qualquer privação.- Esta nova marcha das *'XÍ^
trausacçSes mercantis , q.ue nenhuma alteração cau- que mrm" 

fm fflrfo Q Mno lk jgg».
sa á massa geral do Estado, mio allectara tam- Nações, Fntrareim. Stihiram.
bem ao Commerciante individualmente , se este • jí N.*
aproveitando-se das saudáveis recomncndaçxíes da . ...... &
Portaria de 12 de Dezenidro passado, dirigida Alemães lf), grj
todos os €'dadtM»v--e especialmente ao honrado Americanas •••••;• É* 

 ti 5
Corpo Ho Commercio, e transcrita- ««* oN." 5 des- ^«^.^pJÍ^Vo*".. 1'^ 1S*4
te Diário, quiser abrir novo campo ás suas es- Brasileiras e Ponugueza. 

g
peculaçÕDs , procurar correspondências em as Na- JJinamatquezi.s  56 f)6
çfíes Estrangeiras, dar om fim conveniente direcção Irancezas 3
atos seos nep-ocios : do contrario devo antes aceusar HamhurgiKzas  ]5 ,3
a sua inhabilidade , e pouca deligencia, do que as Jlolrtndezus  gl5 2iS
resoluções do Ministério, pelos danmos , que lhes Jngtezas  q
resuharem dn alteração do antigo systema commercial. Russtanas^

d<f
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%<í*ç,...,7.". ,77..v».»-.; i......... í» ¦ ¦ -' •* N. B. .Nus Dia.i. Ms» SO,-,: Portar... dos N
%.'«>'.,..  2Ü 2» gocios cia Guerra , 2t* link., onde diz CavalWde Minas , ICa-se Cavallaria de Milícias

Total 1:668 i, 1:649 . Diário N.° 21 pag. 84 artigo Rio 
'de 

JmeiN. B. Das 1:234 Embarcações Brasileiras lirih. 11 onde diz Povo da Câmara de Porto SPoxluguezas que entraram, apenas 26 furam deus- guro., lêa-se da Commarca de Porto Se.eu.ra 
*"

boa , e 24 do Porto : e das l :244 que sahiram, ape- Dito N.° a pag. 86 *« jfíwe onde di_ Conste
ijíip" forain 31 de Lisboa, e 28 do Por/«. so de Vienna, lêa-se Congresso de Verona. *"

~~ 
N O T 1 C 1 A M A R I T I M A S.

E N T R A D A S. que o dito Geueral mostrou querer ficar no seaDia 28 do corrente. — Baltimor ; 74 dias ; B. Emprego até chegar o successor qne esperara des-Ame*. Lourel , M. James Briant , equipagem 12, ta Corte.
carga farinha ao Sobrecarga.— Bahia; 7 dias ; S. SAHIDAS..
S. João, M. Joaquim Luiz de Araújo, equipagem
22., carga 55 escravos ao Mestre: refere este que Dia 28 do corrente. .— Em Commissao. F
quando sahio da Bahia constava ter sahido daqui União, Com. o Cap. de Mar e Guerra Dafoid Je-a Esquadra, já com 13 dias de viagem. — Lan- wilt. — Dito, F. Real Carotina, Com. o Cap. d.dresj 49 dias; B. Ing. Regente, M. John Scarlet, Frag. Manoel Gonçalves Luiz. — Dito , C. deguer-equipagem 9 , carga fazendas a Nai/lor : passagei- ra Maria da Gloria, Com. o Cap. Ten. Theodero tkros o Ex.mo Sr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Beaurepairç. — Dito, dito, Liberal, Com. o Cap1 Amer. , e 3 Ing. — Pernambuco ; 14 dias ; S. Sol Ten. Antônio Salema Freire Garção. —- Ditei NavioDourado , M. Manoel Francisco Monteiro , equipa- Transporte Animo Grande, Com. o Cap. de Fra*j
gem 1G, carga sal a José Nunes da Costa: passa- Deeiderio Manoel da Cosia. ¦— Dito, B. E ReaT
geiros 4 pessoas da familia do M. : diz o Mestre Com. o ã." Ten. Justiao Xavier de CaHro. ~- Dito 3.
q.ue em Pernambuco tem havido alguns rebates, E. de guerra Leopoletina, Com. .o «.' Ten. Cctmite,concussões populares em consequencia do Povo não Caetano dos Reis. A Esquadra composta dos Ni. o_
querer o General das Armas, e a Tropa querel-o; acima ditos transporta o Batalhão do Imperador,

AVISO. . ~" 
" "^~*"

¦Demonstração ¦ do estado do Hospital dos Lázaros, <e sua receita, e despeaa, ave tese m mino de i«22ssendo 1 residente do mesmo Hospital o Desembargador Intendente do Ouro Antônio Luiz Figueira Pe:-¦rena daUmha, Ihesoviraro Domingos Carcalko de Sá , Escrivão Constantino José Ferreira, Pmcnrador
, ._«_-. jlflonso de Moraes , ^Administradores da Junta Administrativa. ¦.

Existentes no Hospital era.Janeiif) de 1822.,,,  «¦<_
Entrados n'e.te anno " 

'" "" " 
dií^'

Fallecidosi:...,... '"*  *"' ,,-•¦'••• ., m

Ficam existindo no ultimo de Desembro '. ...  ' _ "74

I\ceei tuRecebido do antecessor Thesoiireiro , José Moreira Barboza, «cesso da Re-ceita do anno passado 4 „W «o»
XScia" 

C0,ltrÍbuÍçSo dos F°S°S coh™A™ pela," Ordeimuças"'em"toda 
"á ' "

weni/os^s'.'.'.,'.'.¦.¦.';.'.¦.'.';.'.'.';:;: ¦•*¦¦ "íífrSS.
Mem. Laudemios *' jm «v.Idem. Alugueis das propriedades'.'.'.".'.*,'.'.'. o Ji £nsIdem. Diversos Legilos .. ^7 7^'' 

¦ 2:371''50fl
Idem. O de José da Mota Pereira....'.'.'.'.'. " v.rwnnrsi 4rl35„680
Pagamento que fez Disidorio José do Amaral.'.'.'...'.'.'.''.  

S-WB,***» _ _Jornal d Escravos, e outras miudezas  -:.'.*.'.'.'.'.'.'.'.*:.k''.!!! 11; ^SS 17:537.,»l^lS^-^£S^.-j_rP^-^ -ss '
Ordenados aos Empregados '* '** 8oJ»ul,J
Décimas dos ^>redk>3^T-. — —" 77777777IFFFF: ^^.—813„33I
Conceito das cazas   250„640
Compra de um moleque','.ovõ"p'ara"sèrveuté".'.'." •"" 

^SDiversas despezas miúdas  100„_lK.
40 Missas que se ^deviam ao' Ò',,'us'' de' FÒriumto 

' 
Boris  

lfAm
Pagamento a José Antônio dAzrcedo Cirne , e José P^s^ò^a 11: : l: ^ sJS S:81%S3fi

Excede a Receita -á Despeza ,..,..., Rfl<— " 
^f^y

Noíe-s.e que a sobra acima,tal. e pelo Lenado de I - iOO nnn"!?' rbe, „ 
0«^'** Pela cobrauça de 1:000„000 que se devia a* Hospi-

vam em decadência.' ^0'SX S^T^'38 ^ acob das ^^i^;^ dircct88 , ^,«!*,
- O Escrivão Constantino JosÍ Ferreira. 

de Ja"elr° de 1823— ° The«>urei,-o ^««gc» (7arz«ÍAo de Sa.

RIO " ^~"
n ü J A N E UO «¦ a I M P R E N S A N AC IO N A L." 1823.
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DECRETO.

i. Endo-Me representado o Proprietário do Theatro de
S João, Fernando José de Almeida , que sobre a intelli-

gència do Decreto de "26 de Dezembro do anno próximo
passado, em que Fui Servido Conceder uma Loteria em
beneficio do mesmo Theatro , se tinham suscitado duvidas,
«ue demoravam a sua execução : Hei por bem Declarar

que a Loteria, de que trata o referido Decreto, se enten-
de ume nova, além das de* , que já lhe foram concedi-
das; e que o producto delia deve ser unanimemente ap-

plicado a satiefwer o alcance , em que o Theatro se acha :
A Junta do Banco do Brasil o tenha assim eEtendido e
execute. Paço em 17 de Janeiro de 1823 , segundo da In-
dependência, e do Império. — Com a Rubica de SUA
MAGESTADE IMPERIAL. —¦ José Bonifácio de Andcada
e üUva

(Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios dc Império.

Nào se tendo aftíxado nos logares publicos desta Ci-
dade a Portaria em fórma de Edital de 17 de Dezembro
do anno próximo passado , dirigido a toda a classe de
Cidadãos, e com especialidade ao Corpo dc Commereio
sobre a nova e mais ampla direc«;3o , que cumpre dar as
suas transacções mercantes, como S. M. o Imperador Hou-
ve por bem Determinar por Portaria da mesma data, ex-

pedida pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impe-
rio, remettendo-a á Junta do Commereio, Agricultura,
Fabricas, è Navegação deste Império, para lhe dar sem

perda de tempo toda a publicidade possível p<-la maneira
declarada na mencionada Portaria: Manda o Mesmo Au-

gusto Senhor pela referida Secretaria (1'Estado que a Jun-
ta do Commereio declare a razão desta demora; e se
igualmente ainda não foi distribuída pelos Governos I ro-
vincaes, a fim de chegar ao conhecimento das Câmaras
o Pevos respectivos, palácio do Rio dc Janeiro em 16 de
laneiro de 1823. —- José Bonifácio de Audrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Havendo S. M. o Imperador Sido Servido de formar
im novo Batalhão de Linha , composto de Praças tiradas

dos differentes Corpos de Linha desta Guaruiçio, ao qual
Se Dignou dar ., denor.iina«..ío de — Batalhão do Impera-
•'or — sendo Cominadado pelo Coronel Graduado José
Joaquim de Lima e Silva ; e devendo este Bat.-.lhão seguir
quanto antes &., seo destino na Esquadra que se acha
.'rompia a fazer-se de vela; Manda S. M. I. pelaSecre-
•ária de Estado dos Negócios da Guerra , que o Thesoii-
'«ro Geial dar, Tropas , á vista das Kelações, que pelo dt-

.5 0

to Commandante lhe forem appreseittadas , abone aos Olfi»
ciaes dous mezes de soldo adiantados , e a mesma gratifi-
cação, que se mandou dar aos Officiaes, que fo.s.m para a
Bahia com o General Labatut : podendo, do mesmo mo-
do que aquelles, deixar aqui para as suas famílias aquella
parte de seos soldos, que lhes aprouver, e que deveram ser
pa^os independentemente de apresentação de Certidão de
vida ; íe aos Soldados e mais Praças dous mezes de Pret
adiantados, e mais vinte réis de gratificação; isto alem do
competente ajuste de contas, e dd ajuda de custo, que o
lmuerador , por Graça especial , concede a todos do refe-
rido Batalhão , e quí vai declarada na Tabeliã junta , as-
simiada por Antônio Pimentel do Vabo , Official Maior des-
ta"Secretaria de Estado. Determina outro sim S. M. 1.
que no caso de o Thesoureiro Geral das Tropas naõ ter
disponível a som ma precisa para todos estes pagamentos
recorra immediatamenta ao Thesouro Publico, a nus de

que naõ haja a menor falta, ou demora no prompto cum.

primento destas Imperiaes Ordens. 1'aço em 19 deJaaei-
ro de 1823. — João Vieira ae Carvalho.

Tabelte que regula as quantias que S. M. I. Manda dar
de ajuda de custo a cada um dos Qfflciaes, Officiaes /»•

feriores, e mais Praças do Batalhão do Imperador..

Ao Commandante
Ao Major
Ao Cap.taõ
Ao Tenente
Ao Alferes
Aos primeiros Sargentos
Aos segundos Sargentos
Aos Funieis
Aos Cabos
Aos Anspeeadas e Soldados .

As de mais Pragas , que naõ vam aqui designadas se

deverá abonar a quantia que corresponder as suas gra-
duações. , . ,Q.,Q

Secretaria de Estado em l9_de J_u_ei__rWe__J8ii^
Antônio Pimentel do Vabo.

Nesta mesma data se expedio Portaria ao Cornmis-

sario Gera! do Exercito para abonar um ino e meio de

comedorias aos Officiaes do referido Batalhão, e listar o

aè ès a io fornecimento aborde, das respec ivas Embarca-

cões p a os Soldados e mais Praças; tudo contorne as

Kelaco que lhe fossem appreaeatada. pelo Coronel tom.

Manda S. M. o Imperador pela Seretaiia d'Estad9

d0<! NeÃocios da Guerra, que o Ministro e Secretauo de

Estado 
'dos 

Negócios da Justiça faça devassar sobre 0 fo-

St «ma porção de cobre pertencente ao Acenai do

pi. 'to achado e.n casa de um Lacase morador li H

^S,™ ...jo descaminho s, acUa. ecn/elieadidai

50:000
4*000
40:000
:,5.-ooo
30.000

«.(100
.-..-500
5;0P0
4:500
4:000
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r.v.os de serem os autl.ores o paizano Matheos da

_."...¦ ,avier Pragana eoni Loja de Latociro na, rua do
! !"'' > ,e um Francez de nome Lapié , morador' na rua¦ \ José ; segundo participa o Brigadeiro CommaadanteUa uuarcla da Policia na .Parte de hoje.Manda tambem o Imperador que se faça devaçar dotacto accontocido na Praia Grande, na 2.* Oitava do Na-tal praticado pelo Capitão M6r das Ordenança» daquel-'Ia Villa, que se diz accomottera a casa de um velho, a
quem maltratara e.firiia, pretextando busca de desertores
quando aliás consta que o fizera levado de antiga aní-•mosidade; e muito mais por- se ter feito accompanhar de seos
próprios escravos, e armados. Paço 8 de Janeiro de .i8s>3,— Joüo Vieira de Carvallu.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estadodos Negocio» da Guerra, que o General Governador dasArmas passe ordem para 
"se retirar paia a Cidadã o Ca-

pitao Mor das Ordenancja» da Villa Real da Praia Gran-de, emquanto se procede á devassa do facto por elle pra-ttcado na 2.a Oitava do Natal. Pajo 8 dfeJaneiro de 1833.— 7ono Vieira de Carvalho.

Attendendo S. M o Imperador ao ,güe l,he represen-t,°" ?.$°™t Com,mí,ndante do Rfgíffiéito de Infantaria•d« Milícias N.o 9 desta Proviacks/em favor dós habitan-4es das Freguezias do seo Distrk-to , para «sarem por¦mais algum tempo dos privilégios concedidos aos que vo-Itintanamente se oferecessem ao recrutamento; Manda oMesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dosINegocios da Guerra participar ao Tenente General Go-vemador das Armas da Corte e Provincia , que Ha Dorbem prorogar por dous mezes o disposto no Decreto de30 de Janeiro de 1822 em favor dos recrutas remettido»
pelo mencionado Coronel. Paçd em 13 de Janeiro de .1823— João Vieira de Carvalho.

B R A S I L.

AnTicos «'Officio.

'RIO DE JANEIRO.

Discurso que na Augusta Presença de S M J recitou o Procurador Geral da Provincia de MattoGrosso na oceasião de tomar o assento ao Conselhode Lstado.

¦ fmhr' 
~ Elleito Procurador Geral da Provin-

TiT, a", ÍTaTV e \°J* recebid° no Conselhodc Estado de V. M. I devo por esttLoccasiã^ no-
^nejite^Mfar^^trl^^ue os habitantesTf-rmmliã Província cada vez se convencem maise mais de quanto he justo, quanto he doce o Pa-¦ternal Império do Heróico, e Magnânimo DefensorPerpetuo do Brasil, que reconciliando o Poder com

, 
''TuJv 

?L Se").pre P°r obJecto ° •*>"> geraldos Subditos , lhes franqueia liberalmente todos osmeios de serem ouvidos os seos rogos.
O Brasil tinha seguido com a maior canduraa torrente : poz-se ae depois em situação de nãoser victima da ppnderiria do Lobo com a Ovelha •e pelo resentmento das afrontas, e oppressões semlimite, nao aejhtfn.do meio entre abandonar as n,e-cauções, ot, exppMseao perigo : senão o , que ascircunstancias fizeram nascer , e qne a mesma Na-..«reza estava a muito tempo aconselhando, fugio á¦íiiitcna, e escravidão, que se lhe preparava • % ¦',

sombra do Seo Muito Alto, e Muito Poderoso I,„
perador Constitucional reconheceo os seos direitosconfiou em si mesmo, e correndo todos os seos fi'Jilós ns armas, cada un. he guerreiro, e deve seio paia sustentar o Augusto Throno de V Ml
que, cqlloçadp nos corações dos Brasileiros, prendea indissolúvel união das nossas ricas Provínciasa» quaes submissas a V. M. I , formam com V M'i. um so indivíduo moral, o Brasil. Quem lhe re-sistira! 1 ! ¦

Era pouco ter direitos; ser conservado no go-so delles, era o essencial. Ah! Senhor, quantovos devemos !!! Digne-se V. M. I. acceitar purosvotos (que as palavras não podem exprimir) de ve-neraçao , e respeito, ,qué a V. M. £ tributam osmeos compatriotas. Elles na distancia , em que seacham , conhecem perfeitamente a condueta Constitu-cional de V.M.I., e empenhando-se sempre no au-
gmento dasua gloria, cheios de prazer, voam dian-te dos Virtuosos Desejos de V.M. I. , que obede-cendo as Leis da Justiça, sabe manter a ImperialJJigmdade e sabe ao mesmo tempo respeitar a ius-ta liberdade dos seos Subditos. Ria de Jemèíro 4de Janeiro de 1823. — João José Guimarães c Silva.

BAHI A.

Villa de Inhambupe.

Senhor.--A Câmara da Villa de Inhambupe elat-ommarca da Bahia, como órgão do Povo de seo
j\V 

t6m a h°nra de lwar á AttSuãta Presen-
ça de V. M. I. a sincera expressão do seo reconlte-cuçento, e eterna gratidã-a pela subida de V. M.ao lhrono deste grande Império no dia 12 de Ou-tubro deste anno. Os fieis, e agradecidos Povos deInhambupe sam animados, Senhor, dos mesmos sen-tinientos, da mesma vontade que anima aos ventu-rosos Subditos da Capital, qne por terem a felici-dade de rodear a Augusta Pessoa do Salvador do
a V* M íVe,ín" 

a gloria de Pwmeiros Acclamarem
Digne-se V. M.., Senhor, de ucceitar os purosvotos de amor obediência, e gratidão desta dama-

ViH„e « aB j"A,T^Ê- Deos Guarde a Pre«o.»aVida, e Saúde de V. MT. e toda a Augustissima Fa-mi ia Imperial, como exige a felicidade do Brasil.
im? ^."''"'"bupeetn Câmara de 1 de Dezembro de
t ¦ ~Dl?nyzi° Vieira Lima Pactum Presidente ,Josç Baptista Ferreira, João Bonifácio da Costa
p! , AiVeS 

dí .Am«™.» Jo&o^mm^^^Gnstrxr^
^emo^jUexandmo^ódngues de Oliveira.

Filia de Santo Amaro.

m ^r°T- 
~ A 9amara da V»Ha «le Santo Ama-

7nJl. £"ln",arc? d» Bahia por si, e como órgãodos habitantes do seo Districto, com as maiores
protestaçoes de cordial fidelidade, e verdadeiroamor patriótico, tem a distineta honra de felicitara Vossa Magestade pela faustissima noticia de que
A-' io , ,PlS"ou Acceit»'- no sempre memorávelma U de Outubro do corrente anno , o Augustoiittilo de Imperador Constitucional, e Defensorlerpettto do Brasil: o que tanto contribue paranrmar a Independência deste Império, e a união«ie suas Províncias, f,ue as Cortes áe Portugal.itratçoadumente se empenharam a desunir, j;í por
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seducçoes, e já pela torça, de que tem sido victi-
mu esta Provincia , e ainda hs|a mal fadado Cida-
de. A Câmara, e o bom Povo dessa, nobre Capi-
tal justamente certificados das intenções de todo o
Brasil, não fizeram mais, do que pôr em pratica
aquillo mesmo , que todos premeditávamos. A bis-
toria do Brasil fará a bem merecida inveja de lo-
dos os Monarchas do Mundo , quando virem a una-
nimidade absoluta de vontades , porque 11111 Prin-
cipe subio ao Throno Imperial, já d'antemão pre-
parado , e erecto nos corações dos Povos.

Deos Guarde, e conserve por dilatadissimos an-
nos a muito necessária , e preciosa vida, e saúde
de V. M. , e de toda a Augusta Família Imperial
como nos ,ihe mister. Villa de Santo Amaro em Ca-
mara de 3 de Dezembro de J 822.—Joaquim José
Pinheiro de Vasconcellos , Juiz de Feira Presiden-
te; João Lourenço de Âtaide Seixas , Vereador
mais velho; Gaspar de Araújo Azevedo Gomes de
Sá , Vereador ; Manoel Gomes de Olivaes, Verea-
dor; Joaquim José Ribeiro Guimarães , Procura-
dor ; Silvestre Bartholomeo de Almeida, Escrivão
da Câmara.

Luiz Manoel de Oliveira Mendes, Coronel Com-
mandante desta Villa em Oflicicio do 1." de De-
zembro passado felicitou também a S. M. I. peloreferido motivo , em seo nome , e do Corpo do
seo comutando.

Villa de S. Francisco.

Pelo mesmo motivo se recebeo a felicitação
que em seo nome, dos dous Regimentos Milicianos
de Cavallaria e Infantaria, e da mais Tropa que
guarnece a Villa de S. Francisco de Sergipe do Con-
de, dirigio a S. M. I. em 30 de Novembro o Co-
ronel Commandante Bento de Araújo Lopes Villas
Boas.

Na mesma data dirigio também por si, e pe-Io Regimento de Milícias, quecomnianda, è se acha
em armas desde 29 de Junho do anno passado,igual felicitação a S. M. I. o Tenente Coronel Ma-
nm1 Diogo da Silva Barreto e Aragão.

Villa de Jagoaripe.

Senhor.—Os puros sentimentos de fiel grati-__dã__4—que piilla em nossos corações ;—o desèmpe-nilo de nossos mais sagrados devores , e o teste-
inunho authentico que devemos dar a V. M. I. da
nossa cordeal e inteira obediência , he quem , Se-
nhor , alenta e anima nosso, até agora , consterna-
do, e alHicto espirito, para que esta Câmara em
seo nome , e dos Cidadãos que representa , ouse ,como faz por este meio na presente oceasião , apro-ximar-se com o mais profundo respeito, e acata-mento junto do Real Throno, a felicitar a V. M.
¦I, pelos itnmeiisos, e incomparaveis bens, que nos
V 

°tu ttC il ^at(-.rna' e bemfazeja acceitação , queV. M. se ha Dignado fazer não só de nossa Pio-lecçao e Defensãó Perpetua ; mas também do Au-
Susto Encargo de Imperador do Brasil, cujos ha-Infantes por effeito da mais depurada gratidão , etiel adhesíío a V. M. I., ham mui franca e livre-mente depoisitado em suas Mãos verdadeiramenteimperiaes. Queiram os Oos abençoar nossos fer-vorasos, e sinceros votos, e conservar por dilata-«os annos ;t preciosa vida dc V. M. 1. eomo lo-

do-t.hav-emos mister para ventura nossa, gloria de
„''; 

l'" e assombro do velho mundo. Jagoaripeem Cama™ de 4 de Dezembro de 1822. _ Joaqu/mJosc-de Santa Anna Lisboa, Presidente; JoaquimCoutinho de A incida ; Bernardo José d'Almeida ;Antônio Manoel de Souza.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre.
Ill-"0 e Ex.™ Sr.— Antes de hontem embar-cou-se no Porto desta Capital para o da Villa doKto Grande, a fim de seguir de .lá para essa Cor-te um dos Deputados deste Governo , o üesembar-

gador José Teixeira da Matta Baccllar, o qual vai en-carregado de felicitar a S. M. o Imperador do Brasil,em nome do mesmo-Governo , e dos habitantes desta
Provincia, pela feliz Acclaniação, que com o maisdecidido enthusiasmo, e incontestável espontaneidade,
foi celebrada no faustissinio , e para sempre g]o-rioso dia 12 de Outubro deste anno, em todas^ as
Villas da mesma Provincia.

Para supplente do sobredito Deputado, foi ei-
laito pelo Governo o Sargento Mór do Regimento
de Dragões desta Provincia, Gaspar Francisco Men-
na Barreto, o qual devendo ter chegado agora a
essa Corte, com Olficio do Governo a S. M. I.,
não só he authorisado para substituir o menciona-
do Desembargador, no caso de impedimento, mas
também que , por parte das fieis e briosas Tio-
pas desta Provincia, terá a mui distineta honra de
appresentar ao Mesmo Augusto Senhor a ingênua
expressão dos sentimentos do verdadeiro patriotis-
mo, e da firme adhesão das mesmas Tropas á gran-
de Causa da União , e Independência do Império
do Brasil, e á Pessoa de S. M. I.

Por esta oceasião o Governo transmiite a V.
Ex. o testemunho do amor, que, ao nosso Maçna-
nimo e Incomparavel Imperador, consagra o Povo
da Capella , e Districto de S. Sebastião de Bagé :
elle he a expressão da candura de um Povo, que
habita oitenta Ifgoas longe desta Capital ao Su-
doesíe da mesnia", na fronteira do Rio Pardo : quan-
to este Governo tem a lisongear-se , que mesmo os
Povos mais distantes da Capital tenham participa-
do do espirito, que anima o Governo, a quem
elles obedecem! Quanto este Governo tem a lison-
gear-se de que os Povos desta Provincia, sem vis-
lunibre de coacção, mas antes em sua plena liber1-
dade e com a espontaneidade mais perfeita tenham
adherido á Causa da IXmão e Ind. jipnnVncin do Iin^

.1

perio do Brasil! Mas quanto mais tem a gloriar-
se S. M. I. e Constitucional, de que os Povos do
Brasil reconheçam; que he á sabedoria com que o
Mesmo Augusto Senhor os tem governado , e ao
inexplicável amor, eom que tem pugnado* pela li-
herdade e Independência dos mesmos Povos , que
elles hoje não vêem cada uma das Províncias
do Brasil tornar-se em armazém de punhaes ?

Já em outra oceasião tivemos a honra de din-
dr a V. Ex. as expressões das Povos de Caçapa-
va, eS. Gabriel, iguaes certamente ás do Povo de
S. Sebastião , a queín o Governo assegura , que se-
rá benignamente acolhida por S, M. I., fazendo-nos
V. Ex. a honra de a levar ao Augusto Conhecimen-
to do Mesmo Senhor. ,

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Palácio
do Governo em Porto Alegre 2 de Novembro de
1822.

III.mt> e E ..mo Senhor José Bonifácio de. Andra-
da . Sikri. — João de Deos Menna Bamto, Pre-
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sidente, Manoel Maria Ricalde Marques, Secreta- eleito Procurador Geral delia para o Conselho de;"i 
Silva, Secretario. Estado de S. M. I.fb Doutor Thomaz Xavier Gar-lio; José Ignacio da

Documento a que se refere o Offitio supra.
Senhor. —¦ Se a grande obra da Regeneração

Politica do Reino do Brasil, sei de Vós he digna;
permitti pela Vossa Alta Beneficência , que nós

cia de Almeida.

S. PAULO.
Villa de Santos.

Senhor. — A Câmara da Villa e Praça de San-

o Vosso Poderoso Braço, para sustentar a INossa transportada de um inüisivel julnlo congratular a
Causa, e juramos,'que assim como as cam- a V. M. 1. pela sua feliz exaltação ao Throno do

nhas Cisplatinas ficaram salpicadas , e banhadas novo Império do Brasil, por meio da Deputaçao,
le . não só nela defeza da Pátria, que tem a honra de enviar á Real Presença de

também sejamos dignos delia, llu mil demente vos tos da Provincia de S. Paulo, em nome do Povo
agradecemos a Real Generosidade, com que estendes- que representa, vai cheia do maior respeito
tes
Santa

do nosso sangti
como pela honra das ahnas' do melhor dos Saberanos V. M. A critica, e perigosa situarão, em que se
Vosso xlugusto Pae, o Senhor D. João 6." assim achava o Brasil, e a que o haviif rqjlpçido a er-
também derramaremos a ultima gota delle sacrili» rada politica das Cortes de Portugal, o bbrig-aram
eando nossos haveres, paia Vos sustentar sobre a declarar a sua Independência, e a acclamar a V.
diamantino Throno da opinião Brasilica, e sentiram M. por seu Primeiro Imperador Constitucional, vis-
o desmarcado pez.o dos nossos golpes, todos aquel- to ser esta a única medida , que um Povo livre
les que forem inimigos do sr.^rado, e inviolável e Soberano, qunl be o do Brasil, podia e devia
systema, que temos jurado defender até a morte, tomar em circunstancias taes para tegurar a sua
para nos salvar da escravidão, e anarquia... Estes salvação, e o seo bem ser. V. M. na qualidade de
sain , Real Senhor , os nossos cordeaes votos , dieta- Regente e Defensor Perpetuo do Brasil tem dado
dos Unicamente pela voz do coração. sobejas provas do quanto zela os seos direitos, os

A Suprema, e única Divindade, derrame sobre seos interesses, e as suas prerogativas , e agora
V. A. R. e sua posteridade tantos benefícios, quan- elevado Ao Throno deste novo Império, e investi-
tos gosamos, e ham de gosar os vindouros da immen- do no -ilimitado exercicio do Poder Executivo,
sa Familia Brasileira. Capella de S. Sebastião de que pela Constituição compete a um Monarcha
Bagé 1 de Outubro de 18Í2. Constitucional, salva-lo-ha da oppressão dos seos

( Seguiam-se muitas assignaturas. inimigos , felicita-lo-ha em extremo , e o elevará
ao cume da prosperidade , e da gloria , de que

lil.*" e Ex."'" Sr. — Este Governo tem a hon- elle he susceptível a bem do afortunado Povo, que
ra de transmittir a V. Ex. as inclusas copias do tão sabia e dignamente rege. O Ceo abençoe, feli-
iQfficio do Commandante da fronteira de Missões, cite, e dilate os venturosos dias da existência de
da sua Proclamação aos respectivos Povos , e do V. M. , como anciosamente desejam os seos fieis
Termo da Acclamação do Nosso Augusto Impera- Subditos.
dor Constitucional, celebrada no dia 10 do pre- Santos em Câmara de 6 de Novembro de 1.£22.
cedente Novembro. —João Baptista Vieira Barboza , Antônio Jose;

O Governo contava de certo com a lidelidti- Viaiinu., Antônio Botelho de Carvalho, Doííliftgos
de dos habitantes, e da Tropa da guarnição d'a- José Rodrigues,
quélla fronteira , e nenhuma impressão lhe causa- ii___»
va a demora de unia tão lisongeira participação Villa de S. Sebastião.
porque attendia á grande distancia, que ha desta Senhor.—Havendo a Natureza constituído es-
Capital á mesií!a fronteira , e ao tempo necessário te delicioso Paiz do Bra.iil vasto , e riquíssimo ,
ao Coinmnndante paru fazer circular os seos avi- foi a mesma -Natureza quem para seo escudo, e
sos pela vasta exlençno dn mesma. solida prosperidade assignalou , e reservou a Vos-

Está pois Acclamadi) S. M. I. por todos os sa Magestade Imperial, que os habitantes desta
Povos desta Provincia. Conseguinteioenle o Gever- Villa levados do maior enthusiasmo, ^_jiibilo com
_ _*- 4 _-_.--.•. _4 ¦ .. ... . 1- _-. ft _._.. ..n.lfet«4..1., .. .-,_¦_ ___~.-~_ \T BJ^ mr » _ rt I -* ¦ — ¦ ¦ Â ._ "í"' « ... - .. .... « ___ --J __ __. 1 Í'.\ .1 _...  __. _ _.____-._.___.__. / 1. ¦no tem direito a congratular-se._cq__u__V.—Ex.—peia—est_r^_uíííu:i_riif_rT8ia 12 do próximo pretérito Ou-

-^tridadfTTlos Sentimentos cíõs mesmos Povos, e (libro Acclamou soleintioinente Primeiro Imperador
persuadir-se de que V. Ex. , como sempre , não Constitucional deste grande Império do Brasil: por
perderá um momento em certificar ao Mesmo Au- cuja feliz Acclamação nos congratulamos , e felici-
gusto Senhor uma tão agradável noticia. tamos a V. M. I.: sentimentos estes nascidos th

D«3os Guarde a V. Ex. muitos annos. Palácio mais leal, e firme adliesão á sagrada Pessoa de V.
do Governo em Porto Alegre 7 de Dezembro de M. I., e levadas á Sua Mui Alta , Aur;nsta,
1822. <_ Imperial Presença polo Reverendo Padre Fetus-

111."*' e Ex.ra°-Si. José Bonifácio de Andrada tino José Bravo, «pie por esta Câmara fúi nomea-
Silva, — João de Deos Menna Barreto, Presiden- do pura «ísta comiuissãn.
te; Moiioel Maria Ricalde Marques, Secretario; Deos Guarde muitos e dilatados annos a Mui
José Ignacio da Silva, Secretario; Fernando Jo- Alta, Augusta, e Sao rada Pessoa de V. M. I. ,
sé Mascarenhas Castello Branco. como tão cordealmente desejamos , e tanto se nos

(Seguia-se a Acta dn Acclamação de S. M. I., faz mister. Villa de S. Sebastião em Vereação Ex-
e mais documentos repetidos no Officio supro.) traordinaiin «le 6 do Novembro de ISS1*. — Pedro

'¦' -Madeira ilAbreu Brand-To, Antônio José Alves
RIO GRANDE DO NORTE. Peneira , Manoel Fernandes dOüvei.a , Antônio

Na Prov ineia do Rio Grande elo Norte sahio Luiz de Freitas , José Martins de Vai.
NOTICIAS M A 11 I T I M A S.

ENTRADA S. carga assucar , a Manoel Coelho dos Reis.
: ia 89 do corrente. — Santos; 6 dias; L. Con- S A II 1 D A S.

M. José Joaquim dos Passos, «íquipagem 7, Dia 29 do corrente. —- Nenhuma Subida.

III O di; JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 13,23.
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Artigos i>'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Havendo S. M. o Imperador concedido licença a João
José Lopes Mendes Ribeiro para se restituir á sna casa ,
por se ter mostrado livre das imputações , que contra eile se suscitaram por motivos políticos: Manda o Mesmo
Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dos Neo-ocios
do Impeiio , participar o referido á Meza do Desembarco
do Paço, para sua intelligencia, c governo. Palácio do Riode Janeiro em 16 de Janeiro de 1823. — José Bonifáciode Andrada e Silva.

S. M. o Imperador certificado da inculpabilidade de
Gabriel Henriques Pessoa, morador na Cidade de S. Fau-lo, que por motivos Políticos fora mandado retirar para aVilla de Santos; e Esperando o Mesmo Augusto Senhor
que por sua condueta, e fidelidade fique inteiramente des-vanecida qualquer suspeita, que sobre eJle tenha reeahi-do na opinião Publica : Manda pela Secretaria de Esta-do dos Negócios do Império que o Governo interino daProvíncia de S. Paulo expeça as ordens necessárias paraque o mencionado Gabriel Henriques Pessoa possa restituir-se a sua casa sem embaraço algum. Palácio do Rio deJaneiro cm 16 de Janeiro de 1823. —José Bonifácio deAndrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Querendo S, M. o Imperador atalhar os perjuizos , oudemoras q,le tem soffrido o Thesouro pela falta de umalegular arrecadação da Décima, e em tempo competente;limos ou da negligencia e pouco zelo dos Superintendeu-tes ou da diversão de trabalhos , a que os obriga a aceum-inulaçao de outros Empregos ; e au mesmo tempo oceor-íer as urgentes despezas actuaes pela prompta cobrançaoo que se esta a dever , sem haver mister de demandar*os lovos novos sacrifícios, q„e sam de esperar de seo
riTuT' l 

Sa doTBrasil< eS«a : Manda, pela Secreta-stado dos Negócios da Fazenda , encarregar ao
cio d i 7 

J°SÍ Bernnrdcs de Figueiredo da arrecada-
e 

,0fl* a divida da Décima. , constante da conta' " ""-'lusa; o qual, durante o tempo desta Comuna-
5J,

¦* ++ é * +*¦*¦* *+ *,

suo .
terá
neo

licará iscnlo de outro qualquer serviço judiciário , e
para nella o coadjuvar um OIBcial de Fazenda ido-
uo caso de que assim o julgue necessário e peça.-e finalmente espera o Mesmo Augusto Senhor que o meti-

Cionado Desembargador desempenhará esta. ttío importante
commissão com aquella actividnde , honra, e zelo, que se
lhe conhece , e sempre mostrou a bem do serviço do Es-
tado. Paço em 11 de Janeiro de i823. — Martim Francis-
co Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Annuindo S. M. o Imperador á supplica de Custodio
Ferreira Leite , Miguel Joaquim Bernardi.no e mais Lavra-
dores do Districto do Bororó , ale'm dos rios Parahyba e
Bonito , os quaes representaram ser-lhes mui penoso ausen-
tarem-se de seos estabelecimentos para comparecerem nos
exercícios Regimentaes; Manda o Mesmo Augusto Senhor,
pela Secretaria de Estado dus Negócios da Guerra , qun
o Tenente General Governador das Armas da Corte , e Pro-
vincia e.xpeta as necessárias ordens aos Conimandantes
daquelle districto , a fim de que tenham alguma contem-
plação com os referidos Lavradores , visto acharem-se po-
voando terrenos novos , e em logares remotos. Paço em
15 de Janeiro de i823.— João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria d'Et.ado dos" Nego-
cios da Marinha que o Intendente da Marinha faça pa-
gar o duplo do jornal a todos os operários que trabalha-
rem nos Domingos e dias Santos, durante a promptifica-
ção da Náo — Pedro I. — Palácio do Rio de Janeiro em.
20 de Janeiro de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Por Decretos de 1.5 de Janeiro corrente S. M. I. Hou-
ve por bem Nomear o I.p Tenente da Brigada d'Artilha-
ria a Cavallo desta Corte José Gonçalves Victoria para
Lente de Mathematica da Academia dos Guardas Mari-
nhas ; e o 2." Tenente da Armada Nacional e Imperial
Francisco Miguel Pires para Lente Sbstituto de Mathema-
tica da referida Academia.

BRASIL.

Autioos d'Officio.

RIO DE JANEIRO.

Cidade de Cabo Frio.

Senhor. — Como cm circunstancias tito perigo-
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RM só a declaração da nossa Independência, e a

ekvação de Vossl Magestade ao Throno Brasil^

fo,Z™ recompensa devida, era o mug .*»>

que tinha o Brasil para ale uma ««««W^J
iniouos proi-ctos do Congresso de Lisboa ,eSia
Sara teve a gloria de o pôr en. execução «o

~e «emoravel dia W de Outubro , Acclamd..?
do a V M. Imperador Constitucional do ür«. ,
coVauiaTor 4»a , . -tis.açüo 

£*£,«««£Districto; cujas actas logo íoram lemettdas por.
copia ao Senado da Câmara da Corte do R« de

Janeiro, esperançados nos, que tudo subiria a

AugTta' Presença de V. M. 1. Agora po.è.i,. jul-
S não se ter assim realisado, temos a honra

de nôr com todo o respeito , na Augusta Pre-

ÍenS de V M. I. novata copias das mencionadas
acto, e juntamente a em que se ratificou tudo

quanta haíia feito o Procurador desta nomeado

para assistir á Accla.naçSo de V. M. 1. na Loi te,

Jara que certificado V. M. 1. , de que os nossos

Ltimentos se identificam com os do brioso Povo
do Rio de Janeiro e das "™\f™™*s.aaSg
nhados na causa do Brasil, Acceile V. M. 1., Be-

niano , os nossos votos. ,.,-¦»«¦¥..*8 
Deos Guarde a preciosa Vida de V. M. I. tao

desejada, como necessária para a felicidade dos

¦ra>'<•;!¦¦ '/rio 
em Câmara de 23 de Novembro de

*iSf>'-.t > Juiz de Fóra Presidente Francisco Jo-
s,f Vives Carneiro , Leandro Antomo de Moraes
Rangel, Liborio José da Silveira, Manoel Anto-
íio d'Arauio.

(Seguia-se a Acta que continha grande numero de

assignaturas.)

BAHIA.

Commarea de Porto Seguro.

masthencs para escrever , e exprimir as enchentes
de gostos r de que abundam as nossas almas só
nesta ¦ idéa , e consideração. Pra/.a ao Ceo, ReaL
Senhor, que seja tão longa a serie dos desejados
dias de V. M.'l., e tle toda a Sua Real Fami-
Üa, quantos os preciosos attributos , e dotes, de
que o soube atlornar.

- Deos Guarde a V. M. I. Porto Seguro 28 de
Dezembro de 1822. — De V. M. I. os mais revercn-
tes,. e humildes Subditos. —José Antônio da Silva ,
Ouvidor Interino ; Fr. Liíiz de Bellestrino Capu-
chinho, Vigário da Vara ; o Padre José Tiburcio
de Santa Anna.

Villa de Marago,S<PC-

Senhor. — Nós abaixo assignados o Ouvidor
Interino da Commarea de Porto Seguro, e os Vi-
garios da Vara , e da Igreja da mesma anciosos
de beijar pessoalmente as Reas Mãos de Vossa Ma-
gestade Imperial, e não podendo pelas assíduas ,
como indispensáveis obrigações de nossos Ministérios,
temos a dist.ncta honra de ir por meio desta filiei-
tar a V.. M. I. pela Sua Gloriosa Acclamaçáo ,
da qual a divina Providencia foi servida para co-
Inmna de todo o Brasil, e seos filhos , que tan-
to se aprazem , e gloriam de ter üm Prineipe ,
qual he V. M. 1., formado pela mão do Ceo pa-
ra a nossa defensa, e perpetua felicialade ; protes-
tahdo ao mesmo tempo todo o respeito, amor, e
obediência", como he de esperar de taes Subditos.
Que pasmo, Senhor, que admiração não he para
aquelles Monarchas , que acostumados a reinar so-
bre Thronos de ferro , velem a V. M. I. reinando
sobre corações humanos! Que gloria, que prazer,
que enthusiasmo para nós , e para todos os Por-
tuguezes quando revolvendo as paginas de uma e
outra historia vemos realisada a promes'sa de um
Deos infallivel ao Senhor Rei D. Afonso Ilenri-
quês no campo de Ourique , e cumpridas em V.
M. I. as profecias do grande sábio VieiraX Que in-
eomparavel gosto para os verdadeiros Brasileiros,
que nascendo livres, e vivendo por tres séculos
captivos, e prezos aos ferros do despotismo de Por-
tugnl, chegam agora a recobrar por meio de V.
í.f. ' a sua nativa Liberdade, e. Independência ,
riv mesma natureza lhes dera! Seria ainda pou-
jo penna de um Cícero, e a lingua de um De-

Senhor. — A Câmara da Villa de Maragogipe,
sendo uma das primeiras da Primogênita de Cabral,
que no memorando dia 29 de Junho do presente
anno soltando o grito da liberdade , ha muito sul'-
focado pelas bayonetas Europeos, e fazendo reper-
culir nestas plagas o Augusto Nome de V. M. I.,
teve a gloria d'Acclamar a V. M. I. entra demons-
tracções do mais vivo euthusiasmo Regente Consti-
tucional, e Perpetuo Defensor deste vasto, e ri-

qnissimo Império do Brasil, faltaria por certo ao
seo mais sagrado dever, se, depois de se achar V.
M. I. Decorado com o Grande, e Immortal Titu-
lo de Imperador Constituicional, e Perpetuo De-
fensor do mesmo Império, retardasse por mais tem-

po a significação dos puros, e constantes sentimen-
tos de regosijo, satisfação , e jubilo, que verdadei-
ramente animam não só a mesma Câmara, como os
habitantes dp seo Districto , que ora tem a honra
de representar. . ,

Eis, Senhor, porque tornando-se incompatível
com o exercício íe suas funeções, mormente em
tempos difficeis, hir esta Câmara pessoalmente a
Presença de V. M. I. , tributar os seos devidos
respeitos de homenagem e de congratulação, revê-
rentemente, e com toda a submissão supplica , se
Digne V. M. 1. de acceitar os mais firmes protes-
de obediência , fidelidade , c adhesão á Sagrada Pcs-
soa de V. M. I., e de benignamente áccolher as rie-
lieis expressões de seo ardente zelo. e patriotismo
dando a estas não menos aquella força , e vigor ,
que merece a sincera confissão de seos sentinientos.

Deos Guarde a preciosa vida de V. M. 1- por
largos annos para gloria sua, e fil cidade de seos
Subditos. Maragogipe em Câmara SO de Novembro
de 1822. -O Juíz de Fóra Presidente, Joaquim
José da Silva e Azevedo; José Caetano Borges;
José Icnacio da Costa e Almeida ; João Marcello
Alves Barboza; Romão Pereira de Meiiezes-.

Villa de Vulença.

Senhor. — Os Povos da Villa de Valcnça quan-
do cxultantes ainda do jubilo, «pie de seo» peito,
transbordou em sei» de Agosto deste anno ,
feliz, em que ali se ouvio resoar altamente o g. -

to geral da Protecçüo , e Perpetua Defeza do W*-
sil; jubilo, que mais lhes crescia pa rc|ue foram e'

les òs dianteiros á todos os outros dé sua VI?"
marca no faustissimo acto da gloriosa Pfoclafnaçao-
estes Povos assim cxultantes foram .«chocados <

mais violento electrismo de prazer a» ouvir, 4
o seo Protector, e Perpetuo Defensor acabava
ser reconliedido na Villa Capital da sua Proviuct.»
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, o u„ Imperador Constitucional. Noa, Senhor,
fWtiainos, e mutuamente nos convencíamos, que1 
Sabia Providencia velava sobre a nossa salvação,

™t«>.ria nossa liberdade, quando combinávamos as
P,bimes Virtudes de V. ül.L, e Constitucional
.„„, a rapidez violenta deste passo político. Ira-
¦Víamos á recordação os séculos da Monarchia Por-
tltiieza e sempre encontrávamos acanhadamente
desenvolvida sua grandeza : e ainda que víssemos
seos peiidões tremular ^tor.osos nos quatro an-
calos do Mundo, reco.fkciainos só no valor dos
Vasallos o valor dos seos Inclitos Soberanos.
Repassávamos as épocas do Brasil , e en, nossos dias
mais anteriores víamos a escravidão sob a força,
p nos mais modernos apparecia ella confundida com
jio-eira-» illu-ões de liberdade. Eis que em contra-
nosirio se nos oHerecia a idéa consolante, o ne-
«tar'salutar de nossos males o Imperedor Consti-
tucional do Brasil \.. Desde logo nos felicitávamos
uns entre outros, e só se ouvia resonr entre ex-
cessos de prazer Viva o Imperador Constitucional!..

Se quando protegidos e defendidos pelo Alto
Remonte (dizíamos entre nós ) nos julgavanu.s o
iriafs feliz dos Povos; Imperados por un, tal Pro-
teetor que futuros tanto mais ditosos nao ramo
em nosso horisonte ! Séculos antigos , e modernos
invejam a nossa ventura!.. Monarchas dos Por-
tueuezes,-, appareceo um dia acnsolada vossa Sobe-
ninia1 O amor, a liberdade succedeo ao rigor,
á escravidão : e o Paiz, que a Naturcz enriqueceo
nais que os outros , a Providencia que o rege o
felicitou com r melhor dos Monarchas o Impera-
dor, o Senhor D. Pedro I.

Estes foram, Senhor, nossos sentimentos des-
de o momento da feliz noticia, e serám eterna-
mente; porque he perduravel o Império, que se
firma no amor, na justiça , e na liberdade.

A ventura que nos trouxe a V. M. I. e Cons-
tititcional nos segura a saude, e vida de V. M., e
removerá para bem longe de nós os tropeços , que
podem demorar tão grandes bens. A Câmara desta
Villa. órgão do Povo delia protestando a V. M.
I. e Constitucional amor, adhesão , respeito, e
obediência , pede a V. M. I. e Constitucional Se
Digne nrcolher benignamente seos votos , e sua fe-
licitação.

Deos Guarde a V. M. I. e Constitucional, e
Augusta Familia, como he de mister para prosperi-
dade da grande e Imperial Nação brusileira. V il-
Ia de Vakvça em Câmara 10 de Dezembro de 182.?.
— O Juiz Presidente Manoel Antônio Campello ,
O Vereador José Campello de Andrade , o Verea-
dor José Venancio da Fonceca , o Vereador inte-
rino Francisco Muniz de Mello , o Procurador An-
tonio «le Souza Bruiu.

O Capitão Mór Interino da Villa de Valença
José Paes Cardoso da Silva , em Officio de 10 de
Dezembro passado, felicita em seo nome, e do
Terço das Ordenanças daquella Villa a S. M. I.
por se ter o Mesmo Senhor Dignado acceitar o
Augusto Titulo de Imperador do Brasil.

Iíruaes felicitaçiíes recebeo S. M. I. do Juiz
pela Ordenação Pedro Antão Neto Cnva/calte , da-
tada da Villa de S. Francisco aos 13 deDezem-
bro: e outra do Capitão Mór Joaquim Ignacio de
Sequeira Bukão , data de 11 do referido mez, e
da mesma Villa.

Villa da Cachoeira,

Senhor. — A Câmara da Villa da Cachoeira ,

interina Capital da Provincia da Bahia , como or-
gão do Povo do seo Districto comparece ante o
Augusto Throno Imperial , que o amor dos Bra-
sileiros. erigira a V. At. I. no íaustissimo dia doze
«le Outubro deste anno. O voto espontâneo e livre
dos habitantes desta Província est.i , Senhor , absaz
pronunciado. O viva que úvo esta Villa ao Magna-
nimo Defensor Perpetuo do Brasil , seria cíesde
logo dado ao sempre Augusto Constitucional, se
os fieis e agradecidos Cachotirenses goxas--em como
os Fluminenses da Presença do Sahador da Ni»«;;ie
Brusileira, se não tora, Senhor, a diíierença de
logar certo não haveria diíierença de tempo ; e a
Cachoeira venceria em prioridade a Corte do Im-
perio , assim como venceo as demais Vilias desta
Província, em o dia vinte e cinco de Junho pus-
sabo.

Digne-Se portanto V. M. I. de acceitar os sin-
ceros votos de fidelidade, obediência, amor e gra-
tidão do fiel Povo da Cachoeira, igual em sen-
timentos e vontade aos venturosos habitantes da
Capital do Império.

Deos Guarde a Preciosa vida, e saude de "V.

M. , e da Aiigustissinia Familia Imperial , como
he mister á felicidade de todos os Brasileiros. Ca-
choeira em Câmara de 7 de Dezembro de 1822. —
Jacinto Lopes da Silva Escrivão da Câmara que o
escrevi.— O Juiz de Fora Ouvidor Interino dn Com-
marca, Antônio Cerqueira de Lima; Antônio de
Castro Lima; Joaquim Pedreira do Couto Ferraz;
Manoel Teixeira tle Freitas.

Villa do Cairá.

Senhor. — A Câmara da Villa de N. S. do
Rozario do Cairu, Commarca dos Ilheos, como or-
gão de seos habitantes, ardendo no mais pátrio-
tico enthusiasmo , ten, a honra de comparecer por
meio desta na Augusta Presença de Vossa Mages-
tade Imperial Constitucional a felicitar a V. M. I.
pela heróica resolução da adhesão de V. M. ao ai-
to, digno, e bem merecido Titulo , que Se D.g-
nou assumir de Imperador Constitucional, e Per-
petuo Protector do vasto , rico, e gigantesco Rei»
no do Brasil no dia memorável do Faustissimo Na-
talicio de V. M. I. 12 de Outubro do corrente an-
no nessa ditosa Capital do Rio de Janeiro.

Este sempre heróico , e nunca assas louvado
passo, queV. M. I. Se Dignou Dar na mais res-
trictu politica nas actuaes circunstancias, fixou, e
acabou de confirmar aos Brasileiros com pasmo, e
emulação da Europa inteira os paternaes desvellos,
o amor, e a adhesão do sempre Grande , e In.mi-
tavel Pedro I. nos fastos do Brasil a Santa Causa
da nossa Independência politica com o terror, e con»
fusão dos demagogos inimigos implacáveis da nossa
ditosa Regeneração, que nos afiinça debaixo dos

Auspiciosa tão Magnânimo Protector aquella con-

cideração presente, e futura, de que nos tem Cons-
tituido merecedores o Melhor, e o mais Amável
do Príncipes de todo o Universo. D.gne-Se V.
M I de acceitar as nossas sinceras felicitações co-

„,o testemunho do nos.o reconhecimento, gratidão,
6 f'dDeofGuarde 

a A*...*- **» , • P~
vid-, de V M. l. pelos mais fel.zes, e dilatados an-

n„t Villa' de Cairu em Câmara de 14 de Dezem.

br° 
oVlubdito, de V. M. T.-O Juiz Presiden-

te José de Araújo Ferreira e Souza, o >«*«*?-;
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J_-i--soi.ii-) José Bemai-ile. : o Vereador . Komiiiildo
José Pinto; o Vereador, João Vicente de Queiroz ;
o Procurador, José Albino da Silva; Francisco
José Ilabello de Souza Escrivão do Senado.

MINAS GERAES.

Cidade de Marianna.

Senhor. — A Câmara da Cidade de Marianna tem
a honra de so appresentar a V. M. 1. a tini de se fe-
licitar pela Sua gloriosa Sagração , e Coroação no

mura os sinceros voto-;... . <''' 
'""or, fidelidade. r, ,>h„dienci. por mais de uma vez protestados á s,,.,

grada Pessoa. kUd »«*
A V. M. I. Guarde Deos por muitos e muito. .nos como o Brasil Ira. mister. Marianna en, CamanT30 de Dezembro de 182a.-Cândido José dê í *

.|o Vianna, Luiz José de Godoy Torres j0fe , 
"

pes da Cruz, Josó Caetano Rodrigues II0,t.' tnacio José Rodrigues Duarte. ' ->'

pessoas e o Lente de Medicina Manoel da Silvei-ra Rodrigues. - Campos ; 4 dias ; L. Conceição,1*1. José Joaquim Caetano, equipagem 5, carea ns-sucar a lhomé José Ferreira Tinoco : passageiro 1escravo
SABIDA S.

in

Em Officio de 4 tle Dezembro passado d-.i.ri_, ... __ ,..„..„ de Villa de Paracatú do Príncipe frl Ht. r
primeiro do"torrente mez de Dezembro, dia este ronel do Regimento de Cavallaria'/.„/,, ,°/'".que com o faustissimo 12 de Outubro formará nos ta Pinto, em seo nome, e da Tror,. ,,Z-animes Americanos a época ditosa da Independência da , a S. M. I. pela feliz Acclamacâo ê Vv°Ta""e prosperidade Brasilicnse do Mesmo Augusto Senhor ao Throno do ím 

Ç!°
Digne-S.e por tanto V. M. I. acceitar desta Ca- do Brasil. no do "¦"¦peno

NOTICIAS M A R I T I M A S.

E N T R A D A S.

Dia SO de Janeiro. — França ,- 50 dias ; E. de
G ue. ra Franc. La Hirondelie, Com. De Parnèjoit. -
Fulmoiith pela Madeira, Tenerife, Pernambuco, e Ba-
Ma; .49 dias ; P.lng. Lady Mtiry Pelhaii, Com. Tilly.-
,¦:,.sagei.ro? 2 Ing. e 1 Suisso. — Londres,- 88 dias*
¦-' -V Thalya, M. Daniel Nisbott , equipagem 20,' i, i.!-.'...,. transporta 53 passageiros para a Nova

,¦'¦',.,-- -Cabo da Boa Esperança; 32 dias; B.
v Joiin, M. Thomaz Marcol, equipagem 12, car-

ga farinha ao M. : diz este que ficava no Cabo o
Navio Santiago com destino para Portugal. — Bue-
nos Ayres,: 21 dias; B. Ing. Agenoria, M. Riehard
..Ucppell, equipagem 6, carga carne a Wm. Plat.—
Dito , ai dias ; B. Ing. Neplmio , 

' 
M. John Bal-

leunce, equipagem 14, carga couros e chifres a Le
hreton : passageiro 1 Francês. — Gucrnesey ,- 56dias; G. Ing. Caledonia, M. Nicholas Maby, equi-
pagem 14, carga vinho, prezuntos e queijos ao M ¦
passageiro 1 Inglez. — Dito ; 47 dias; B'. Ing. Caitingwood, M. Nicholas Broward, equipagem 14, car-
ga azeite e alcatrão a Le Breton. — Rio Grande ¦
26 dias; B.Emilia, M.José Narciso deBrum, equi-
pagem 10 carga carne, couros e chifres a José Ro-ringues Pereira de Almeida : passageiros o SargentoJVtor Pedro Pinto d'Araujo Correia , o Tenente Pe-
firo Anlomo de Oliveira , Albino dos Santos Pereiracom 7 pessoas , e Francisco Antônio de Azevedo —Santos; 12 dias; S. S. José Triunfo, M. José Ja-cinto Borges, equipagem 17, carga assucar e cafféao M. : passageiros 2 desertores remettidos prezos-Pernambuco; 16 dias; S. Penha, M. Luiz Gomesde Figueiredo, equipagem 17, carga sal a Francis-ro Xavier Ine,: passageiros o Capitão Ajudante deOrdens do Governo do Rio Grande do Norte , JoãoMarques de Carvalho, Agostinho Leitão, e José Joa-
quim Borges.-Monte Vídeo; 25 dias; S. Bom iimto Sul, M.João Ricardo Lima Cardotò, eiZZJZIJ, carga couros a Joaquim José Cardozo ÒÜimet-raes : passageiros Pedro Antônio Dias , André Gomes, Manoel da Silva Porto, e 1 Hespanhola 2 ti-
,*T,,a; ^dms; B. Sueco Pcnelope; M. O-loff Anlberg , equipagem 12 , carga ferro a Mamrs ¦
passageiros o Sargento Mór Joaquim. Borges- ele¦ Fi'
gueiroa Nabuco, José Antônio de Freitas com' 10

Dia S0 de Janeiro. — Buenos Ayres ¦ .E de
guerra Franc. Lei Lyonnaise, Com. o'Conde de Laüuse: passageiros o Hespanhol Paulo Rosquellase o Fruneez João Maria Edme de Bouvilairs. — Rioda Prata; B. Amer. Ospry, M. Thmnttz Dean,equipagem 9 , carga farinha e bacalháo. - Santos ;Li. Conceição Ligeira , M. Manoel de Mariz Navar-ro, equipagem 8, em lastro : passageiros 2 prezos.— Itapimernn ,- S. S.José Brilhante , M. José Dias,equipagem 8, em lastro : passageiros o Ajudante deMilícias José Barboza Pereira. — Parati,- L. Caro-tina, M. Domingos Barboza, equipagem 4 em las-tro.— Dito, L. Bom fim Santa Anna, M. Manoel
José da Rocha, equipagem 5, em lastro.— Vai Pa-
remo , E. Amer. John T. O. il/., M. Wm. Mttssi-
colt, equipagem 8, carga farinha e moveis. — Guer-nesey; B. Ing. Meditza, M. John A.splel, equipa-
gem 8 Carga couros, ca.fi. e assucar: passageirosfíachel Jrijfar Ingleza com 1 filha. — Londres ; B.
ing. Devoiishre, M. Hcnry Tanner, equipagem 9,
carga catfe e assucar : passageiros Wm. Eicing comsua mulher e 2 filhos, e Jane Wills com 2 filhas.Ilha Grande ; L. S. José Monte Carmelo , M. Ma-
noel Metrtins de Castilho, equipagem 6, carga telha :
passageiro 1 Sargento de Artilharia. -Campos ; S.
>«nlu Anna Pensamento feliz, M. Joaquim José da
^osta, equipagem 7_. a»r^^MH«clrcr_--_li--^ÍTieiTirr-
¦passageiros: o Tenente de Artilharia montada Manoelde bouza Brito Correia Caldas com 1 2.°Tenente, 3¦Sargentos, 1 Furriel . 2 Cabos , 1 Clarim , 3 Sol-dados, e 1 mulher. - Dito , L. Santa Anna , Bi.Francisco José Pereira, equipagem 7, em lastro.—Uito, J, Santa Anna feliz ; M. Thamaz Luiz dar, ¦ - ""»" feliz ; iyi. i namaz _...Gaia em lastro. _ Dito ; L. Viva Maria, M. Ma-noel Alves de Souza, equipagem 5, em lastro. — Di-to, l. Bom conceito, M. João Fernandes da Silva,equipagem 6, carga carne, vinho e fazendas. —San*

ta. Catharina,- L. Diana, M. Antônio Jacinto da Sil-va, equipagem 7, em lastro.
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3 de Fevereiro de 1823,

su _3nag>jri».

XUARIO'BO GOVE

1r

DECRETO.

¦XJ Avençlo tomado em mui seria consideração o
Plano, que baixa junto com este, de uma niodi*
ca subserinçSo mensal para a compra gradual de
nova» Embarcações de-Guerra, ou reparo , e con-
certo i_s antigas , e que Me foi offereeido por ho-
meus de zelo, sinceros, e ardentes amigos da cau-
m ào Brasil, e Minha ; e considerando além dis-
to que a extensa corta, e contínuos Portos deste
rico, ameno, e fértil Império, que a Providencia
talhara para os mais altos destinos de gloria, e
de prosperidade, só podem ser bem defendidos por
uma Marinha respeitável, e que para obter esta,
devo com preferencia escolher, e abraçar aquelles
meios, que mais cedo conduzirem át_ uteis fins,
sem com tudo gravarem, ou empobrecerem o Po*
vo ; Hey por • bem Approvar o referido, Plano ,
nomeando desde- já para Fiscal da Commissão a
tiviz da Cunha Moreira, do Meo Conselho ile Es-
t^>, Minis.ro e Secretario de Estado dos Nsgo-
dos da Marinha; - e" outro sim recommendar mui
positivamente aos CroVernos , e Câmaras das diffe-
rentes Províncias deste Império o exacto, e pon-
íual desempenho das obrigações, qüe pelo mencio-
nado Plano ficam a »eo cargo. Martim Francisco
Ribeiro de Andrada, do Meo Conselho de Estado,
Meo Ministro, e Secretario de E tado dos Negócios
da Fazenda, e Presidwite do Thesouro Publico,
assim o tenha entendido, e cumpra ; fazendo expe*
dir as ordens necessárias. Palácio do Rio de Ja.
neiro em vinte quatro de Janeiro de mil oitocen»
tos e vinte trez, segundo da Independência, e do
Império. — Com a Rubrica de SUA MAGESTA-
DE IMPERalAL. — Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.

Cumpra-se e registe-se. Rio de Janeiro em 28
ae Janeiro de 1823. — Ribeiro de Andrada.

Plano de uma subscripção mensal para augmento da
Marinha de Guerra do Império do firasil,

e*fferecido á approvação de S. M. I.
Todo o Cidadão, que voluntariamente quizerconcorrer para tão útil, e importante objecto, as*

s'gn.ará com as acçxW, que quizer e poder. Cada•acção mensal he de oitocentos réis, e a subscri*
P. o será recebida no principio de cada mez; masu que não poder continuar a concorrer com a

. antia , qUe subsereveo . não será obrigado por"todo algum.
Em cada Cidade, Villa, ou Julgado a respe-e lva Câmara nomeará Agentes, quo promovam es-

Vel. 1.

te Donativo , e um Thesoureiro, que o receba -.
além destes nomeará ATrecadadores, pelos quaes
se repartiram as ruas, ou bairros : toda esta agaa-
cia será gratuita, sendo possível

Cada um dos Thesoureir. remetterá de trez
•"m trez mezes as quantias recebidas au Thesóurei-
ro da Capital da respectiva Província, para sé-
rem por estes remettidas ao Thesoureiro Gerai
nesta Corte.

Todas as remessas viram com as competentes
guia» , referendadas pelas respectivas Câmaras, e
serám acompajihiidus da lista dos subscriptoi-ss, pa-
ra que na Corte se faça publico peta Imprensa.

Os Governos das Províncias recommendarám ás
Câmaras o cuidado, com qüe devem pronto ver es-
ta tão útil subscripção, e auxiliaram promptameu-
te aos Thesoureiros para que remetta.n com se-
gurança os dinheros, que estiverem ein Caixa. no
tempo determinado.

O Thesoureiro Geral \e Francisco José da Ro-
cha, na «ua falta ou impedimentos, Antônio da
Costa Pinto Silw. os Agentes encarregados de pro-
moverem na Corte esta subscripção sam cs seguin-
tes, Fernando Carneiro Leão, Marianno Antônio de
Aimrim Carmo, Francisco José Guimarães , João
Francisco de Pinho, Joaquim José Pereira do Fa-
ro João Ahxs de SoUza Guimarães, José Antônio
dJS Santos Xavier, Domingos José Teixeira, Albino
Gomes Guerra , s José Joaquim da Rocha.

O Thesoureiro Geral terá nm Escr.ptiirario de
sua escolha para o arranjo deste negocio: no fim
de cada mez fará publico pela Imprensa o estado
da subscripção: pela Caixa serám pa|a# todas as

eSPDeStrez 
em trez raízes o Tesoureiro Geral

entrará' no Thesouro Publico com o dinheiro, que
tiver recebido, criando.se para este nm «ma Cai-
._•__.. ...... - M.np_mte_inhecj.xà particular~, « receber* ^
mento para sua descarga. . r- _, .. ti._

Os Agentes da subscripção da Corte, o The*

soureiro Geral, e um Fiscal, nomeado por V M.

1 formara a Commissão , a quem se incumbe a

c_íra das Embarcação, devendo as precisas di-

mèS dellas ser dadas pelo mencionado Fiscal,
le em Ímilhanfe objecto consultava pr.me.ro a

vontade do Mesmo Augusto fcenhor.
Logo Ve houver en. Caixa quantia, com que

„e __T_-oprur urna Embarcação de lote, tratar,

eha de vè^lica. a compra no Porto , que ma,,

convier e se parecer á mesma Commissão queconvier , e » al_ma rias actualmente im-

cWeVdf nati^r o Joderá fiizer com appro-

vaç_ dé V M i- A'm__ Coiun_ão compete
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ly.ti! subscripção (lavará trez annos , contados
rii-ilo n ('-poça do hco cítabelecimento eni «ada Pro-
viiiciii.

A convicção dc que a extensa i-císia deste J|«-
perio , e seos muitos Portos; só podem ser deien-
ílidos por uni» boa Marmita ; a persUação de que
por este meio cila terá diários, e conhecidos aa-
«mentos , sem gravam»? do Povo , vista a modicida-
dc da subscripção mensal , que facilita a concur-
vencia dos subscriptores; finalmente a qunsi certe-
za, ile que n mór parte dos nossos Concidadãos
urestar-se-ham (5e be«n grado a tão teime donati-
\ o . sam os poderosos estímulos, que nos inr.iti.-ii.
n oflerecer a V. M. I. este Plano : Digne-Se pois'ncceite-io 

, c approva-lo: e o nosso Brasil -ver-se-
¦ ita mais cedo seguro , florente, e salvo.

Artigos ©'Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

"Manda 
S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado

-rios Nogocios ria Fazenda declarar ao Ministro c Secre-
tario rie Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros
que :t offerta feita por Maneei Maria Ricalde Marques,
Secretario da Junta do Governo Provisório da Provincia
rio Rio Grande do Sul, de que trata o Officio do mesmo
Governo de 5 de Outubro do anno próximo passado, ac-
companhado da Portaria de 21 de Novembro subsequente,
íião se faz digna rie contemplação , t- acceitaçãa por do-
losi , e meramente ideal, visto que na conformidade da
•Carta de Lei do 1.° de Outubro de 1821 mandada ob-'servar 

no Estado do Brasil, ora Império, se determina'no 
§-. 

'5." , que os Secretario, das Juntas Provisórias das
Provincias, cm que tenham havido Governadores e Capi-
ts",cí Getieracs , percebam a gratificação de um conto de
réis , c não lhes concede emolumentos; e que portantoe indiviJamente os tem levado aquelle Secretario, e

de Janeir.
Moreira.

om 23 de Janeiro de 1823. — Luiz da- C "nha

mal
por isso se deve abster da percepção delles , regulando-
¦se pela mesma Carta de Lei , emquanto nào se determi-
nar o contrario; e tudo a fim de se expedir a conveniente
Ordem ao mesmo Governo , pela sobredita Secretária de
Estado rios Negócios do Império , assim como pelo The-
souro Publico se expede nesta data Provisão á Junta da
Fazenda respectiva sobre o mesmo assumpto, em resposta
ao sco Officio de 30 dc Setembro do dito anno passadoPaço cm 11 de Janeiro de 1823. — i-fatim Francisco Ri.beiro dc Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado8o. Necocio. da Guerra , que o Tenente Coronel Gra-duado do Corpo de Engenheiros Antonio Eliziario de Mi-raiida c Brito passe á examinar e conhecer , se no Mor-ro -Formoso na antiga estrada de S. Fauto , e bem assimita estrada nova . ha algum logar próprio para se estabe-Jecerem Registos novos ; dando de. tudo conta por estaSecretaria de Estado. Paço -em 23 de Janeiro de 1823-. - João Vieira dc Carvalha.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Tendo os Officiaes Calafates do Arsenal da Marinharequerido a-S. M. I. o mesmo jornal, que vencem os Of-ooaes 'Carpinteiros; Manda o Mesmo Augusto Senhor pe-
(a ¦--¦rctaria de Estado dos Negócios ria Marinha ao In-
;- ntli >»c riu Marinha que mande abonar aos Supplicantes

<i 7.>.'ictl diano rie aeloceulos o vinte réis. Palácio do Rio

(|iipS. M. I. Tomando em consideração a supplica ,
á Rua Augusta Presença dirigiram os índios, c- „nj,; ir
«adores dos Escaileres do Arsenal ria Marnha , ii„ ,|ur^
do que-se lhes igualasse o seo .jornal ao que veneism",
os. remadores dos liscalleres do Arsenal do Exerci:,-, 

' 
,,

das Fortaliaas , os quáes , tendo
supplicantes , de certo os i,-.',o ,¦-,-,¦-,
da pela Secretaria d' Estado dus \
o Intendente da Aiarinlo, l!,e- f,ç--,
te o jornal de trcii-oios e \iiü
que actualmente recebem aqut"
lacio do Rio de Janeiro
Luiz da Cunha Moreira.

o mesmo cs-.-
riiain e.i 3-.;->:,

«¦Or os - ' ;V|
¦d." uai .; ;ra

ris , ijlie tl,v
outros rems dore»

em .3 de Janeiro de 2S2.1

'i dos
M;m-
i qne
riijii-

ser ii
l',i-

Repartição dos Negocieis 'Ia Justiça.

S. M. o Imperador , Constando-Lhe pela informação
do Juiz do Crime do Bairro de A". Josí que ao 1'rancç:
Antomo Rojfie Lacase não tem resultado culpa no Dcs.is-
sa, a que está procedendo o dito Ministro, havwudo au-
tes toda a probabilidade de quo. se r.r*ha iai-otxuiUi: Mas-
da pela Secretaria ri'Esí.do dos Negócios da .histiç» , que
o referido Juiz do Crime expeça logo ordens para elle «er
solto , depois de prestar fiança idônea. Palácio do Rio de
Janeiro cm 17 de Janeiro de "823,— Goeíflíio PiiUo de
Miranda Montcmyro.

Manda S. M. I. pela 
"Secretaria d'Estado dos Nega-

cios da Justiça remetter ao Desembargador Corregedor do
Crime da Corte e Casa a Devassa inclusa a que proce-
deo o Desembargador Juiz do Crime da Bairro de .*i Ja-
sé em conseqüência de denuncias dadas contra Tb/He tk
Mello como perturbador do socego publico, o. segurança ido
.listado: e Ha por bem que o Mesmo Corregedor prosi-
ga os termos legaes , para ser julgado., e punido o Ku»
pom as penas , que merecer o seo delicto, Palaeio do H">
de Janeiro em 23 de Janeiro de 1823. — Caetano l'ud<>
de Miranda Mouteneq.ro

BRASIL.

Aiitigos «'Officio.

HIO DE JANEIRO.

Em o N.° 21 deste Diário demos conta da De-
putação', que teve logar em.o dia 24 do passado,
e publicamos os Discursos que naquella oceasiâo
dirigiram a S. M. I. o Ex."10 e R.""" Bispo Capei-
Ião Mór, e o Cidadão Miguel Joaquim Cezar de
Mello, passamos açora a transcrevei' o do Conse-
lheiro , Deputado 

"pela 
Câmara tia Viilt* do Pri*

cipe, Manoel Ferreira dei Cumaru de Biltancourt S«.

Senhor. — A Câmara da Villa do Príncipe, q"<-
representa a porção mais volumosa dos habitantes
da Coniniarca do Sitio frio , minha Pátria, eni Ve-
reação de 15 de Dezembro passado me julgou ca-
puz de por ella, ou em seo logar, chegar á Au-
gusta Presença de V. M. I., exprimir não «o o

júbilo , e contentamento que tivera quando fora sa-
bedora da solemne Sagração , e magnífica Coroa-

çâo. de V. M. I.; mas de protestar perante V. M-
I. os seos mui sinceros sentimentos de ¦tob'*se> si
causa tjueV. M. I. esposou (a da salva.;"" ;!o,"'''""sil) assim como de obediência, e lealdade ;í Sacra-
tissimu Pessoa do Seo Primeiro Imperador Çous-
titucioii.il.

A Câmara da Villa do Príncipe me encarve-



m "SS"".

,r;vt:nit,i de rí-itiíieai' aquella tão e-nsencial , e
¦'','¦. v'-uiíilc parto do pacto social , que us Poius"iTlirttsil 

já celcbi-ai-ain com V. M. 1. : pacto que
V» certo será sustentado por todo o verdadeiro'Brasileiro 

á custa do seo próprio sangue , quanto
,-nis ria fazenda ; e nenhum haverá que seja de
,' 

'.,' 
((¦ e amigo da verdade, que não esteja cer-"°' 

e ainda convencido dcqueV. M. I. nunca des-'i'1-irá 
\lo íirme propósito, em que está de defendei'

eoiVsncrilicio de sua própria vida, sua liberdade
individual, i- essa mesma -propriedade que cada
um por seo consentimento, como Cidadão livre,
H.niá disposição do Governo, para manter a In-
dependência rio Brasil.

Acceitai pois , Senhor , protestos , e congratu-
lu, ões , de nenhum modo suspeitas , protestos , e con-
u-riituiaçócs que tenho por bem merecidas por V. M.
! que espero nunca deslise «lo firme propósito
em que está de ser um digno , e Supremo Chefe
,1c homens livre» , e não dc vis escravos ; e então
esteja V. M. I. descançado , e seguro dc que ten-
rio simílhantes Subditos , elles nunca pertenderám
une o seo Imperador seja privado do poder, que
necessário for , para se*gurar-llies essa mesma li-
herdade pessoal, que tanto anhelam ; e que já
não podem deixar de ter : assim o desejo como
verdadeiro , e bom Brasileiro. — O Procurador Ge-
rui pela Provincia de Minas Geraes , Manoel Fer-
reira du Câmara de Bittancourt Sá.

PROVÍNCIA DE GOIAZ.

Senhor.—O Brasil, conferindo a V. M. I. o
Auguslissifiio Titulo , e Suprema Auethoridatle de
Seo Imperador Constitucional praticou um acto, que
he ao mesmo tempo, de justiça, de necessidade, e
de gratidão.

Taes são os ingênuos sentimentos desta Cama-
ra , e deste Povo, que reconhecem muitos , que
os igualem; mas nenhum, que os exceda empatrio-
tismo, adhesão, e fidelidade a V. M. I., festeijan-
rio por isao com tanto prazer, como enthusiasino,
a faustissimo noticia desta gloriosa Acclamação , co-
mo nesta mesma occasião o participou ao Patrioti-
co Senado dessa Corte com os mais puros a gra-lieciruenlos pelos vantajosos passos , que tem «lado
paia a felicidade publica, e commum de todas as
Províncias deste Império. Deos Guarde, e Prós-
pere a preciosa Vida de V. M. I., de Sua Augus-
lissiniii Esposa, e de Sua Real Família. Goiaz em
Câmara aos 30 de Dezembro «le 1822.—João Pe-
dro da Cunha , Domingos José Dantas , Joaquim
da Rocha Maya.

M 1 N_A S^GJEJLAJES.

Cidade ele Marianna.

Senhor.— A Câmara da Cidade «le Marianna,
«mimada dos mais puros sentimentos de gratidão,vem prostrar-se na Augusta Presença de V. M. I.,
«i nm de beijar-Lhe as Benelicentes Mãos, que,mo cessando de dispensar os Brasileiros incompa-raveis bens , acabam de lhes conferir um de desrmarcado preço.

i Sim, Augusto Senhor, V. M. I. acaba de con-¦Ceder ao Brasil uma graça extraordinária, Dignan-' °"^e '"evocar para o seo lado varões probos, de
piolundo saber, e incontrastavel Patriotismo, a1lu''iii a mais horrível ca.ba.hi, quiçá lisonjeaiido-se

'"' )

de obter assim o feliz êxito dos seos tenebrosos
planos . ousara ari-edar rios degráos rio Throno :Varões, que a Pátria se ufana dc haver produzi-rio, e que infatigaveis tem sido em promover a suahonra , o prosperidade.

Queira o Ceo, escutando os norssos votos, pro-longar os dias de V. M. I., como havemos mister-
Marianna em Vereação de SO de Dezembro de 1822.-
Cândido José de Araújo Vianna, Luís José deÒcdoy
Tones, José Lopes da Cruz, José Caetano Ro".
drigues Horta, Ignacio José Rodrigues Duarte.

0 Coronel e mais Officiaes rio Regimento tie
Cavallaria de 2.a Linha da Villa de Piiangui, em
Miuas Gentes , Felippc José ria Cunha ; felicitam a
S. M. I. pela exaltação ao Throno, em Oflicio de
25 de Dezembro de 1823.

Villa do Príncipe.

Excellentissinio Senhor. — A Câmara da Villa
do Príncipe para cumprir seo dever de felicitar a Sua
Magestade Imperial pela Sua feliz Coroaçâo, tem
constituído seo Procurador o Ex.rao Manoel Ferrei-
ra da Câmara de Bittancourt e Sei, a fim de que o
mesmo em nosso nome , e deste Povo, que repre-
sentamos, faça chegar ao Augusto Solio do Mes-
mo Senhor os sinceros sentimentos de obediência ,
amor, e fidelidade, que consagramos á Muito Al-
ta, e Sagrada Pessoa do maior dos Cezares, o que
participamos a V. Ex.

Deos Guarde a V. Ex. Villa do Príncipe eis
Câmara de 2G de Dezembro de 1822.

Ill.mo e Ex.mo Sr. Ministro Secretario dos Ne-
gocios «lo Império. — Joaquim Manoel de Moraes
Castro, José de Ávila Bitancouit, José Ribeiro
de Faria.

SANTA CATHARINA.

O Commandante interino da Villa da Laguna,
e do Batalhão de Caçadores da '-'.' Linha José Joa-
quim de Magalhães Fontoura, em OfYicio de 27 de
Dezembro feiecita a S. M. I., e responde pelos sen-
timentos dos Officiaes, e Soldados do seo coaimando.

BUENOS AYRES.

Temos folhas daquelle Estado , das quaes pas-
samos a extrahir o que ellas contém mais interes-
sante. ., . . ' .

O Povo de Jujuy tem vivido na maior inquie-
tação. As cartas vindas dali unanimemente referia»
Eoubiias^eJSBafi-^^
«unidade. O Tenente Governador Queiroz, que
suecedeo a D. Agostinho Davila quando este to*
attacado, e quasi morto por um bando de taemore-
sos, para isso mandados positivamente pelo Gmex."

nador de Salta D. José Ignacio Gorrcti tinha ido

TZiey e não estava ainda devolta. D.z.a-se que
um Gulierrez, Raia , e Vümonle se «^™ 

£
Gorriti para fazerem a expedição «tia»»»

So (o exercito Hespanhol) , ao que o ^°?«o»
respondeo que não precisava dos seos auxílios. Que
ES»V reniettera trez mil e tantos peão»,
im^oCTe bestas pertencentes a Gorntt e^vendi-

das em Chichas ; e que o commercio de Salta e

os pates o copados pelo inimigo se conserva fran-

.co. 
PP«n 

unia carta de Salta «abe-se que Comi, e«*.

irá
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«io da Junta dos Representantes tres mil pezos pa-
ra ellcetuar a expedição contra o inimigo ; que a

Junta lhe concedeo com effeito aquelle dinheiro;

porém não se tem -njrilicado, nem verificara jamais
tíil tíXDGÍllCtíO.

Pelas ultimas noticias checadas do Buenos Aijres
sabia-se que o General S. Martin estava cm Vai-
¦paraíso, depois de ter deixado o poder Supremo <lo

Ptrá, e o commaudo do exercito. Satisfeito con.

ter atravessado uma grande porção daquelle conti-

neute em busca do inimigo d'America; quer regressar
ao seio da sua família, onde diz que deseja passar
tranquillo o resto de íseos dias. Eis-aqui a 1 rocia-

inação que aos Povos do 1'erú dirigiu aquelle Uc-

Coral. . .
" Presenciei a declaração da Independência (los

Estados de Chile e do Feríi : existo em uieo po-
4er o estandarte que trouxe Pharro para escra vi-

sar o Império dos bicas, e deixei de ser homem

publico. Estam recompensados com usura dez an-
nos de revolução e de guerra.

As minhas promessas aos Povos com que hz

a guerra, estam cumpridas: fazer a sua Indepen»
delicia , e deixar «i sua vontade a eleição <los iXni
governos.

A presença de uni militar afortunado (poi ine.
nor ambição que tenha) he temível aos Estados
que de novo se constituem : por outra pan,; 

¦,._
iue enfada ouvir dizer que quero fazer-me soberu-
no. A pesar disto estarei sempre prompto para fa,
zer o ultimo sacriiicio pela liberdade do paiz; nm»
na classe de simples particular , <: nada mais.

Quanto a in.nlia conducta publica, haverá dif.
forentes opiniões (como no geral tia cousas) entra
os meos compatriotas.. (Js lillios destes llio darám o
verdadeiro preço.

Peruanos : deixo-vos estabelecida a representa-
ção Nacional : se depositais nella a vossa confian»
ça , cantai triunfo ; se fazeis o contrario, a uniu-.
chia vai devorar-vos.

O acerto presida a vossos destinos, e p-te?
vos encham de felicidades, e de paz.— Povo Urre
20 de Setembro de 182!'. — José dc S. Marlim. ...

(El Correo de Ias Províncias.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T R A D A S.

Dia 31 de Janeiro. — Rio da Prata; 22 dias;
B. Alkluia, M. José Antônio de. Freitas Lisboa,
equipagem 20, carga couros a Midosjf: passageiros
o Capitão do Porto de Monte Video José Pereira
Pinto , o Secretario do Governo Germano Francis.
co d"Oliveira, e l marinheiro desertor da Fragata
União remettido prezo. — Alicanle ; 50 dias ; C. Ing.
Hmd, M. Daniel Le Viscont, equipagem 5 , carga
.sal e vinho a Antônio Gomes Barroso. — Tagoalú;
3 dias ; L. Senhora da Guia , M. Feliciano Anto.
nio , eqxipagem 5 , carga assucar e catfé a Antônio
Gomes Barrozo. — Santos , e S. Sebastião ; 15 dias ;
L- Primavera , M. Joaquim José dos Santos , equi-
pagern 7 , carga assucar e caffé a Manoel José fer.
-landes; 

passageiros 6 escravos.

S A 11 I D A S.

Dia 31 de Janeiro.—Jcrset/; d. Ing. Coúricr,
M. Peter Le Maislre, equipagem 13, carga caffé ,
couros e assucar. — Hamburgo ; 11. Ing. líutspur ,
M. Daniel Breigg, equipagom 9, cursa carie e as

1VE. «íJtí-ll/«r.t/ v w»i/ -*L/r. etc- • •l-v|»»»|j»»^v...* *s *, viu alui

passageiros o Tenente d'Artilharia Montada Fio.
cio Luiz Ferreira com 3 pessoas , 1 Kurriel, ,

vinho e farinha dc trigo. — Dito ; L. Bom Succes-
so, M. José de Atexfdo, equipagem 5. carga viaho
e carne seca. — Campos ; li. Santa Anna Felicíssima,
M. Antônio José Leite , equipagem 5 , ein lastro :"loren-

pessoas , 1 r urr.ei, e. "i1

Soldados de Milícias. — Dito ; L. Conceição Flora ,
M. Antônio José do Couto , equipagem 6, em las-
tro.—Dito; L. duia, M. Eduardo José da Cama-
ra , equipagem 5 , carga carne seca. —Dito ; L. Des-
pique, M. Manoel Antônio, equipagem 5, em lastro.

Dito ; L. Coneeicão , M. Antônio Rodrigues , equi»
gem 5 , em lastro. — Boston ; B. Amer. Rola, Mi
John Girdley , equipagem 6 , carga caffé e assucar.

Cabo frio ; L. Senhora do Cabo, M. Francisco de
Azevedo , equipagem 4 , carga carne seca. — Dito;
L. Galatéa, M. João Gonçalves dc Banel/os _ equi-

pagem 4, em lastro. — Santos • S. Boa União, M.
Daniel Gomes dos Santos, cquipngein 7 , em lastro:
passageiros" os Inglezes Diogo S/iateeross, e Carlos
jDovishire. — Dito; S. Maria José , M. Antônio Pin-
to Nüo, equipagem 7, carga vinagre, ferro, fiwen-
das e 4 peças de artilharia : passageiro Cypriano aa
Costa Ferreira. — Dito ; S. Senhora do Amparo , M.

Pulenam , equipagem
Partdí; L. Senhora do Carmo,

sucar. — Salem _ íl. Amer. Alonso, M. Philemon Antônio Joaquim, equipagem 7 , carga fazendas, e
"29 escravos: passageiros o Francês Leon lisat com
seo irmão, o Italiano João Ltrtorio, Jeronimo da
Costa Avelar , e 3 prezos. — .Susto Ctdharina ; h»
Barão da Laguna, M. Domingos Fernandes de <*'','-
veira, equipagem 7, em lastro": passageiros Jt"iff_?
de SouzeiJf;ans(L^7ldiiipe-Josl J^edro-,-José-FMefy-
tõ~, fTÕ Alemão João Wlman. — Porto Alegre ; 

**•-

Americana, M. José Joaquim de Brum , equipas*^'
13, canja sal, fazendas e 11 escravos. — Dito; W»
Reino Unido, 1VI. Miguel Jozé de Freitas , equipa*

gem 22, carga sa) , vinho fazendas c 1S escravos.--
Rio de S. João ; L. Espirito [Santo , M. Jaaqttm
Barbauí, equipasrem 5 , em lastro. — Dito ; L. ton-
ceiçeio, 

*»¦• l ¦'" ¦----•- —: " " ,,m
tro.
teino -, —j — r„r— „, —p,- 
Amer. Syian , M. 7s«<»c Storcr , equipagem , ia , L

ga couros e sabão.

carira c.allé e assucar. —-
M. Manoel Correia

Pinto , equipagem ,"», carga fazendas.- passageiro 1
Sargento de Veteranos. — Dito , L. Conceição e S.
jfpsé, M. Antônio Rallhusar de Souza , equipagem 7 ,
em lastro. — Dito; L. Santa Rita;, M. Francisco An-
temo', equipag-em iL^em Jastro^j-^BitoataL.-Senho-
ra de Memserrale, M. José. Joaquim Pereira , equi-
pagem 5, em lastro. — Dito ; L. Senhora da Lapa ,*]VÍ. José Pacheco, equipagem 5, em lastro : pas-
ságeiro Manoel José de Azevedo. — Dito ; L. Se-
ttkora da Penha , M. Manoel dr Sonde Nabo, equi-
pagem 4 , em lastro : passageiro o Si/isso Sauvin-
— Ilha Grande; L. Paquete, M. José do Couto ,
equipagem .*"> , carga tijolo e telha : passageiros Al-
htno José Fernandes , José Theodoro de Carvalho, e
Francisco Manoel da Silvei. — Dito; L. S. João Bap-
{ista, M. José Francisco , equipagem 5, carga telha,

iç-íío , M. Ignacio Antônio, equipagem 6 , em ia *

o. — Rio Grande ,- S. Constância , M. Isidoro Po-
tko , equipagem 9 , carga sal. — New lork ; •

RIO i»e JANEIRO na IMPRENSA N ACIONA. 1823
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AltTIGOS D'0friCI0.

Repartição dos Xetjocios ela Guerra.

Aven.lo S. M. o Imperador nceeitado a patriótica
otícrta, riuc fizera José Bernaries Monteiro Guimarães de
liiii mez de Soldo para trinta Soldado. , tios que se acham
eurpregiidos na Provincia ria Ba/tia, contra as Tropas Lu-
sitams , Manda o Mesmo Augaisto Senhor pela Secretaria
rie Estado rios Negócios da Guerra assim participar ao
Ministro, e Secretario rie Estario rios Negócios ria Fazenda,
c Presidente rio Thesouro Publico , remettendo-se-llie a
representação inclusa rio referido José Rernardes , a fim
de ene se faça elíectiva aquella ofiérUi. Paço 'em 10 rie
Janeiro rie 1823. — João Vieira dc Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria ri'Rstado rios Metro-
cio., ria Marinha que ao Rrigadeiro Commandante Militar
ria Villa rie ... Salvador dos Campos José Manoel de Mo-
racs se haja de aceusur a recepção rio seo Officio rie '*¦

rio corrente mez; signilicando-lh. qne ficou sciente do seo
conteiirio , e que não Duvida que os Campistas , reahsau-
do as suas novas, e patrióticas offertas , se tornem anula
tuna, e muitas vezes cretlores dos seos Imperiaes Agracie-
cimento..

Por esta oceasião Manda o Mesmo Augusto Senhor
outro sim t ..metter ao mencionado Brigadeiro o Desenho
junto rias Figuras das madeiras, que se lhe encommenda-
ram para a construcçiío ria Corveta , que se ha de denomi-
nar Campisla, a fim de que se possa por elle melhor re-
guiar o curte dellas ; recommendando-se-lhe de novo a maior
brevidade na remessa, porque a deve haver na construc-
ção de uma tal Corveta, Palácio rio Rio de Janeiro en
18 dc Janeiro do 1823.—Luiz da Cunha Moreira.

fi. R X. SIL

Autigo iPOfficio.

Aí 1 N A S (i E R A E S.

Villa dc João d' F.I-Rei.

l\\.m c Ex.'"" Sr. — A Câmara da Villa de
,S. João tfEI-Rei, tendo de nomear, como he do
soo dever, um idôneo Procurador, que, por ei-.
1-. e pelo Povo que representa , fosse beijar a Au-
mista MSo de S. M. I. , e render-Lhe , nas.

mais cordeaes felicitações pela Sua exaltação, ao"

Throno, um verdadeiro testemunho do seo respei-

to e submissão , Francisco José da Silva, um

dos seos Membros , ambicionando esta gloria, of-

fci-eceo-se. c se encarregou, a expensas suas, e

sem mais outro encargo, de encher esta sublime

função. Esta Câmara deseja que V. Ex. por tat

o faca reconhecer, e roga igualmente a V. Ex. se

dio-ne de comiminicaf-lhe as Instruções, que o aju-

dem a desempenhar com honra , c dignidade tao
ío.

V. Ex. muitos annos Villa de
.0 de Novem-

s. Us

em

Havendo S. M. I. Determinado que os Marinheiros
de primeira Classe , que «eivem a bordo dos Navios Na-
ciouaes, o Imperiaes passem ater, rio primeiro do-correu-d réis mensaes; os segundos

e quinhentos réis : os Grumetes de
is da

Classe trez mil réis; tendo-se. todos elles offercci
.....<.ilamente ao serviço; Manda o Mesmo ...B—-'"'ifr 

pela Secretaria tPEstado rios Negócios da Man

te mez cm diante, oito- nu
Marinheiros seis mil, e q„   .
primeira Classe quatro mil , e oitocentos réis; e os da se-
IPmda Classe trez mil réis; tendo-. —
rio voluntariamente ao serviço; Manda o Mesmo Augusto

'as Negócios da Mari-
P'c assim se comniunique ao Intendente da Marinha
*'.'. intelligeucia , e devida execução. Palácio do Rio
" ¦"'.' cm ->3 de Janeiro rie 1823, — Luiz da Cunha

. a
le

íateria comnn
Deos guardo _

S. João de" El-Ilei em Vereação de.

br° 
jii » 7'Ex m0 Sr. José Bonifácio de Andrada c

S)7-« Ministro, e Secretario d'Estado dos Nego-

císko Império'.-Francisco Izidoro Baptista da

Silva, Francisco José da Silva , José Lourenço

Dias, Luiz Alves de Magalhães.

Villa ele Sabará. .

Chegando á Villa de Sabará pelo Correio do

].«. He Outubro a noticia de que na ÇortedoTZw
STTmiformidade^ouT- as Províncias ^f^Zf-

Uatava de Acclamar Imperador do Brasil o Se-

ndor D Pedro I. , como meio seguro de consoli-

£ a união, o Coronel do 1.» Regimento de Ca-

va liaria da 2.» Linha desta Commarca Pedro Go-

\L-ueirct como bom Brasileiro, e possuído

rrSo Nacional, em que tanto se distingue

fez rcu, a Musica do seo mesmo 
pimento 

no

f" 
GerSthivS 

peça 
aldeaSmu 'ca^ 

qTeWST a c-
à°'Se/LàÍ 

de C àe. artificio eM dos mesmos
conipaahadas de o ^

,^,tS tU do mencionado Coronel, que



( 108")

tamVtt brindou a companhia,
poi-tauca , os repiques tle

A iUuuiinaçiío es-
sinos, que a Villa nos-1

'sa 
mesmi noute exhibio, e o Povo, que se ajitn-'

tou á Musica com enthusiasmó Patriótico fizeram
brilhante este pequeno sir-nal de contentamento,

que de repente se arranjou.

Ao. 1." Regimento de Cavallaria dc Milícias da Com-
marca do Rio das Velhas fez ti seguinte falia a Co-
ranel Commandante do mesmo Ptdro Guines No-
sutira, em o ranarcavel dia 12 de Outubro de 1»S2.

Meos camaradas, e meos amigos ! — A Capt-
tal da Bahia occupadà -por baionetas Europeus , e
perturbada por faect.es intestinas softre as calaini-

punhando as armas , já prestando-lhe os auxílios
que saiu próprios de almas grandes , e generosas'Sim, concorramos para que a dias de aniar.íura
de desordem'¦, e de sustos, suecedan, dias serenos'
e lumhtòsdsi., e qne correspondam exactamentu -1
epigraplie' tlfe* Ufn dos seos Periódicos — A Idade de
Ouro. ¦''' ,

Eía pois , amados compatriotas, nada de apa-
tfi-ia', e dd cotnbjnações tardias, a necessidade uro-e
e sé aproxima o momento de daides a conhecer
ao nítindò que. em nada apreciais a vida , privada
dé Liberdade: escutai, e attendei ás vozes do
Príncipe, que vos convida paia a nobre empreza
de que ,em parte depende -a segurança publica è
a tranquillidade do listado ; e o pomposo, e

oadeT"de totío o gênero, que produz a desunião, bem merecido Titulo de Imperador , com «p
e a guerra civil T a tempo que a maior parte da a Pátria agradecida O acaba de rcyistir , e accla-
Província altamente convencida de que o seo re- mar, como Chefe do Poder Executivo da Monar-
pouso só poderia derivar da união politica deste chia Constitucional do Braiil, que será ceitamcn-
Reino, que a mesma natureza marcara, teín reco- te um Padrão eterno do reconhecimeuto, que os
nhecido . e proclamado a Regência de S. A. R. , Povos consagram á memória do seo Libertador
como Centro Comnium de garantia dos sagrados pelos apurados disvellos , e relevantes esforços ,
penhores de nossa representação Nacional contra com que este ileroe inimitável rodeado de um Mi-
as tentativas da arbitrariedede, e da tyraimia , que nisterio sábio e vigoroso , teu, defendido os nossos

foros e regalias , e mesmo para se oppor um di-
que , e atalliar-se em sua origem a torrente de
males , de que somos ameaçados, seja mais, se

appresenta uma Província irmã. digna certamente tanto lie necessário, um poderoso incentivo ao vos-
de melhor sorte, por ser a primeira, que i^este so ardor para assim adquirirdes o legitimo epithe-
hemisfério levahtou o grilo da Liderdade Consti- to de Beneméritos da Pátria ; e protestamío-vos
tucional, além de ser uma das mais bellas posses- que a minha sorte será em qualquer caso insepa-
soes do território BrasVii-nse , exige de nossa par- ravel da vossa, partilhando com va,sco a quota de
te'a mais efficaz cooperação: e o Augusto Defen- fortuna, ou de adversidade, que nos couber, terei
sor., que vela incansável sobre todos os pontos, a satisfação, de que o Regimento, .que tenho a
que demandam Sua Paternal Solicitude , tendo-a honra de Comniandar considerado ou como um Cor-
ja acudido com enérgicas providencias, e opportu- po de Cidadãos, ou de Militares, á nenhum ce-
jios soecorros., commétteo também á Ex."11 Junta dera em valor,-disciplina , amor da ordem , intre-
Provisória de Governo desta Província a expedi- pidez , e en. fim na pratica constante de todas as
ção de adequados auxílios aos honrados Bahianos, virtndes civieas , que devem constituir o caracter
que conhecendo ósseos verdadeiros interesses pug- social do Brasileiro verdadeiramente Patriota, que
pam , e trabalham por se reunirem á grande Fa- soube conhecer com tempo que só a união, e um-
milia Brasiliana, de que. uma politica menos re- formidade inalterável de todas as partes deste vas-
$ectida outr'ora os separara ; e a Junta Governa- to e riquíssimo Império seriam capazes de fazer
tiva de accoido com o Ex."10 Marechal de Campo, firmes, e inabaláveis os fundamentos de nossa pios-
Governador das Armas promove todos os meios de pondede , e de prevenir o golpe, que nos redu-
os pôr em actividade, como vos faço ver pelas zia á classe desgraçada de antigos Coüonos ;
suas insinuações, solicitando dos briosos Mineiros e jurando á face do DEOS dos Exércitos sustentai*
pão só a prestação pecuniária de viveres , e árti- corajosamente as bases de nosso magestoso Edifício
cos desta qualidade, como também a offeria vo- Político, e adornados os nossos braços com adi-
Juntaria de vossos braços em ajuda , e soccorro da- visa Nacional Independência , ou Morte — brade-

o flagello assoladortem sido em todas as idades
das sociedades as mais flofecentes.

O quadro horrível de pranto, e de luto , que
resenta uma Província irmã. digna certamente

quelle desgraçado Povo, a fim de se rcpollir a
força agressora , ,e sacudir o jugo , que desaslro-
samente o opprinle. Em fronte do exposto fica evi-
dente, que se vos abre a porta á brilhante can

seguindo
- Viva amos unanimes, e com vozes unisonas ,

o impulso espontâneo de nossos corações
nossa Santa Religião— Viva a Independência do
Brasil— Viva a Assembl«:a Geral, Constituinte e

ra da gloria, pura que possais no campo da hon- legislativaáo~Brasil— VÍva o Imperador Consti-
xa colher os louros em prêmio de vossa» fadigas, tucional do Brasil, o Senhor D. Pedro /.-Viva
e collocar o vosso nome a par dos grandes heroes a Imperatriz do Brasil, e a .Dynastia de Bragança
no templo da unniortalidade. Conheço á repetidas - ¦ ¦ ... -• .-- .-
provas o vosso patriotismo, e afièição á Santa Can-
sa Brasiliense; seria um crime duvidar por um ins-
tante dos nobres sentimentos, que vos animam ,
principalmente depois dc os haver com tanta fran-
queza aftiariçado ao Genid Tutelar do' Brasil, e
o verdadeiro baluarte da Constituição, a quemtanto devemos , e que tanto nos tem honrado, uni-
íicando-Se com nosc.o, e presando-se de ser m,f-so
Patrício, e íiosso Amigo: pelo contrario eú formo seja mais imminente o perigo,' e mais vulnen
de vossa condueta idéas mais sublimes , eme nu- a nossa união, estamos promptos a partir, uír-
tro portanto da hsonjeira esperança, e gozo do an- chaíido toda a Corporação reunida debaixo de*»
í .pado prazer de ver-vos disputar a primazia de Estandartes, que ha pouco juramos defender.
íoar em soccorro daquella lastimosa Cidade na glo-iriusa lueta da justa defeza de seos direitos já em- i

Imperante no lic-sil— Viva 0 Povo Constituc.o-
nal do Brasil. Quartel da Villa de Saberá 1* ae
Outurbo de \&%2. O 1.° da nossa Independência,
e do Impero.

Pedro Gomes Nogueira.

Terminada a sobreüita falia, respondéo todo
ò Regimento etini-ordè — A qualquer ponto, em q

n*iá ;m.„;„„..«„ „ „<„¦;.,/. » nmis vulnerHL¦<¦
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ConBESPON DENCIA,
Sr. Redactor do Diário do Governo.

isiío obstante ter sido imprensa enl o N." li)
, tj-eerulador Brasileiro a Noticia inclusa, accortle-

10 
lão0 ter havido aquella concurrencía du jovensCC ' 
\e esperava , nas circunstancias indicadas na

<ll!.C,t,a 
Noticia : rogo portanto a V. haja de a

{_rrir „o »eo Diário para llte dar _ maior publ.ci-
léle Ri» <k Jmeiro *-° de Fevere,ru de l8-3' ~

Seo 
'amante 

leitor. —Anoni/mo. po
31 Noticia.

Um Anomjmo tendo destinado render, por meio

d,, atos de caridade , e de beneficência para com

o, seos similhante» , as devidas graças ao Altissi-
mo nela feliz Acclamação do Nosso Augusto Impe-
rador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Im-
ôerio do Brasil; porém de maneira tal, que cm

iiinilhaute acto se visse estreitamente ligado o ser-
viCo de Deos ao bem do serviço da Nação ; conhe-
cetido quanto a segurança desta depende do esta-
belecimento de uma respeitável força naval, e de que
iata ella se forme maior numero de Officiaes de

Marinha; e animado pelo louvável exemplo do en-
thusiasmo, e patriotismo, com que muitos dos seos
Cidadãos tem concorrido com generosos donativos

para o augmento dos vasos de guerra, passa a
annunciai- ao Publico o seguinte.

Havendo quatro jovens, correntes em ler, es-
«rever, e praticar as quatro primeiras operações
«rithraeticas, que estejam em boa idade para os es-
íudos raaiotes, e queiram dedicar-se a freqüentar o
curso completo de Marinha na respectiva Acade-
mia, principiando os seos estudos na abertura das Au-
Ias neste anno de 1823; o Anonymo assistirá a ca-
da um delle» com a mesada de 7^200 réis, pagos
impreterivelmente no principio de cada mez, duran-
te o referido clirso:

Seram somente admitidos ao gozo deste bene-
êcio os jovens , que forem creados pela casa dos
expostos desta Corte , órfãos pobres , ou ainda
quaesquer outros que, tendo pais, estes não pos-
suem os meios necessários para os educarem. Noste
ultimo caso preferem os da Freguezia de Sanlá
Anna aos das outras Freguezia» , por ser aquella
onde o Anonymo reside.

Os pertendentes ao referido beneficio podem di-
rigir ao Reverendo Vigário da Freguezia de Semlti
Anna, em cartas fechadas, os seos nomes, e idades,
os nomes, e occupaçõe» tle seos pães , se os conhe-
cerem; nomes das ruas, e numero.» das casas em
que moram, para se proceder á» necessárias ave-
riguações. Feitas estas , participar-se-ha ao» que fo-
rem acceitos, onde, e de quem delem cobrar as
suas mesadas, que principiaram a vencer desde o
dia, em qne se matricularem na Aula competente.
No caso de identidade de circunstancias em maior
numero decorrente», do que devem ser acceitos,
decidirá a sorte.

Para a continuação das mesadas será cada inn
«os quatro alumnos obrigado» a appresentar de dois
em dons mezes, no acto da cobrança das mesmas mesa-
dns, Certidão de freqüência; e a despeza que fizerem
em tirar esta Certidão, ser-lhes-ha embolrada pelo mes-

| «no Anonymo. Se pelas Certidões de freqüência con^-
. lar que o alumno tenha falta, que lhe laçam per-flcr o anno (o que não he de esperar; menos se

para isso tiver justificada causa) ser-lhe-ha suspen-
Su a mesada ó «,,,,...,..-. „.,,.., ^ enn l,„i-ai- . no se-

Aquolle que dentre os alumnos se distinguirmais nas, natei-iaa do anno _ e depois do competen-te exame, assim o fizer constar por attesêaçao cio por attesêaçao dorespectivo L-nte , receberá e,n prêmio da sua — sua an-ação .«jyííO') réis. ~
Tal he o modo , porque o Anonymo pertendecelebiar o fauítissiioo dia, em que principiam osanuacs da felicidade rio Império do Brasil; ficando-

te cm tudo o profundo sentimento de não poderdai maior extensão aos seos dc~-;'- '
lhe cm tutk
da. maior extensão aos seos desejos em beneficio
da ni.xidaáe necessitada, que tanto en. todos os tem*

e principalmente agora, convém approveitar.

INGLATERRA 16 de Novembro.

Os papeis de Paris de Sexta feira annunciam
ter-se divulgado naquella Capital , que o Duque
de Angoukme partira para o exercito de observa-
ção ; porém esta noticia he positivamente desmen-
tida pela Quotidianna.

Cartas particulares offerecem alguns detalhes
interessantes sobre a Sessão das Cortes de Itespei-
nha de 7 daquelle mez. Naquelle dia foram no-
meado-, os 9 Membros da Asseuibléa. O Duque
de Parque foi eleito Presidente pela maioria cie
79 votos. Este fidalgo obteve em Madrid o titu-
lo de Lafayette Hespânhol, e goza da mais alta
consideração e confiança dos verdadeiros amigos dá
Constituição. Mr. Ve/usco tauibõín distineto Pátrio-
ta, foi eleito Vice-Presidénte ; e o Coronel Gur-
et- nomeado Secretario.

O Piloto , Periódico Francês, annuncia que a»
Cortes de Lisboa ofereceram a Sir Roberto Wilson
o Coramando do contingente Portuguez , que deve
reunir-se aos Hespanhoes , no caso de ser hostil-
mente attacada a independência da Península.

A Gazeta do Chile de 2ã de Julho contém as

particularidades da cerimonia da insfalíação do Su-

premo Congresso daquelle Estado. O Director no
discurso que dirigio á Assembléa declara «pie íòra
sempre o seo desejo ver estabelecido no Chile um
Governo Representativo; e recommcnda a institui-
rão de uma nova ordem, que lenha o nome de
Legião do Mérito. O Director pugna também for-
temente pelo adiantamento da educação, observai,-
do que os conhecimentos, a riqueza _ e o poder jo-
remi sempre inseparáveis an as Nações; e que sem
estes elementos, que naturalmente nascem mu dos ou-
tros o Chile não pôde ser Nação, nem gouir o fru-
cio dos seos sacrifícios. Em outro lugar do seo dis-
curso o Director declara aos Depuiaaos, que as

relações exteriores do Chile melhoram, e se au-

gmentam todos os dias. Posso congratular-vos (dn
e'k) de qUe uma respeitável _\açao o.v Estados Cm-

dos tf America se einiieipem ás vidras no retonheamen-
to dei noisajndepeiidcncia. 77 ;-,„.-)

(lhe. Mnror cf tu 1 lumes).

p O R T U G A L.
Lisboa.

Pelo Díario do Governo de Portugal sabemos

oue o Rei de Napolei publicou um Decreto , con-

Sendo amnistia a todas as pessoa, que pertences-
W sociedades occultas, .al^»^

ínclllSl^C llla.Ilal.lll"» qu ón„'itlaq' «SeSSOaS.
acção criminal principiada cotia aquella» pessoas.

— , e entrará para o seo logar , no se-
g,»nte anno , outro que se acht- nas mencionadascircunstancias.

5>



( 110 1

o ('oroiiel t 'ae-

, o Doutor (Ini-
ctdúii Lucctíte , o

rasi\r;:i o Cnrolie! Vierilh Pi~.it.
mio Costa . „ Coronel João Uns,:
Ihernte Pa/ladino , o liilriitlenle V
Coronel Francisco Cupocdalo, e Gabriel llossate.

O mesmo Diário do Governo (jue em todo
esto artigo exilaria os Periódicos llispanhoes, re-
fere que Sir Roberto Wilson , a quem dá e, tiiulo
de Patriota , recebera ordeir. ela Policia dc P,7,7

2V O 7' 1 C I A S
E N T R A D A S.

Dia I do corrente. — Arribada, L. S. José Mon-
ie Curmclla , M. Manoel Martins ele Castithos , sahio
no dia .'iO de Janeiro para a ///m Grande. -Dito;
L. Paquete, M. José do Couto, sahio no dia 31 ele
Janeiro para a Ilha Cirande.

Dia. 2 dito.— Lisboa; 50 dias ; G.Minerva, M.
Francisco José ele Souza, quipagem 27, carga sal,
vinho o fazendas a José Duarte Gulvão : diz o Mos-
ire que a Não S. Sebastião ainda não estava promp-
ta , que se achavam proniptas as Fragatas Amazo-
na, Príncipe D.Pedro , ca Pérola , as Corvetas Leal-
itadc, c Constituição , que a Tropa das Provincias
íiue estava em Lisboa era <> Regimento N.° 23, o

para >o rei irar no termo ile 21 horas. Aquella" ov-
dem da Policia dt: Parts; e o epillieto de Pátrio-
In dain-nos indirçctíiiiionte a conhecer quais sejam
as opiniões daqueile Militar , e tornam-se de a|.
gu.u modo provável a noticia de ter sido convida-
do por Portugal para conimandar o contingente
que, no caso de invasão estrangeira, deve reunir-
se aos liespunhoes.

M A 11 l T l M A S.
te.— Porto Alegre ; B. Viajante, M. Anlonio Leu!
Pimcntcl, equipagem K>, carga, assucar, vinho o

. arroz, : passageiros Bruto José Martins com 5 per-
; soas , e fr'abrii l Martins. — Monte Video ,- B. Amer.'

Laitrcl, M. Jnncs Bryant , equipagem 13, carga
farinha.— liutiios Aures ; B. Ilol. Amablc Paulim ,

. M. J. Ijcytps, equipagem 14, carga couros e crilfé.
, — S. Sebastião ; L. Aviso do Sul, M. Cleiinlio Jo-

sé dei. Silva, equipagem 4, em lasttro : passageiros
o Padre Fuitstino José Bravo com 2 escravos. — Di-
to; L. Conceição, M. José: da Costa , equipagem 4,
carga escravos. — Rio dc S. João ; L. Santa Rita ,
M. Miguel Borges Correia , equipagem 5 , em las-
tro.—Cciratelhts ; L. Senhora ii Ajuda, M.José An-

os Batalhões de Caçadores N.y 4, e 5. Quo se fal- tonio da, Piedade, equipagem 5, em lastro: passagei-
lava oi.i uma expedição para o Brasil, mas que os ros José Francisco Ferreira com G pessoas, e João
Transportes ainda não estavam justos.— Colônia do d Oliveira \J.ma com 1 filho. — Cubo frio; L. S.
Sacramento; 21 dias; G. Americano Hebe, M. João Baptisla, M.José d Oliveira Marques, equipa-
Robcrt Jancs , quipagem \G , transporta dous Ca- gem 4, em lastro.— Campos; S. Defensor Perpetuo,

pitães , um Tenente", um Ajudante, trez A He- M. José Dias dos Santos, eeiuipagem 8, carga car-
ves , um Cirurgião Mór, 8 Sargentos, 3 Furrieis, ne seca. — Dito; L. Novo Tejo, M. Manoel Fclh-
.-> Cometas, 141 Anspeçadas , Cabos, o Soldados, berto ela Silva, equipagem 6, carga carne, vinho e
19 mulheres, e 27 íiílios. — Rio de S. Francisco do'Sul: 8 dias; S. Triunfo Navegante, M. José Nicoláo
Machatl.) , equipagem 8 , carga farinha a Manoel
Gonçalves da Silva Vianna. — Baltimor; G4 dias , B.
Amer. Chace, M. Samuel Groce , equipagem 6, car-
ga farinha , sabão e pimenta ao M. — Iguape ; 5
dias; S. Penha c Victoria, M.José Joaquim Eom ão, renço , equipagem 4, em lastro

agoardente. — Ilapenierim ; L. Senhora iF Assumpção ,
M. João José lie Ahneida , equipagem 5 , ein lastro.
— Ubaluba,- C. Fragatinha , M. Diogo Antônio Pe-
reira, equipagem 4, em lastro.— Dito; C. Santo
Antônio, M. Manoel Antônio, equipagem 3, etnias'-
tro. — Dito; C. Senhora du Guia, M. Munotl Loit-

equipugem í), carga arroz a vários. — Guaratiba ; 2
dias; Cah. Bom Suecesso , M. José dos Santos da
Fonceca.

S A ÍI I D A S.
Dia 1 do corrente. — Rio Grande ; S. Flor da

Verdade, M. Manoel José da Silva, equipagem 21 ,
carga fazendas , vinho, agoarcLnte e 19 escravos :
passageiros o Tenente Coronel Gaspar Francisco
Me.nna Barreto, o Cadete Sebastião José iF Oliveira .
e Américo José Ferreira, o Italiano Caetano Mcran-
dc , e o Ing. Thomaz Finnij. — Dito; B. Nova A mi-
zade, M. José: Ignacio da Silveira, equipagem 18 ,
carga fazendas c vinho : passageiros Rita Luiza com

Dia 2 dito. — Rio Grande ; B. Luciaiia -. M."
Domingos Anlonio Rodrigues, equipagem 18, carga
fazendas : passageiros 

'Manoel 
da Silva Telles com It)

escravos, os Francezes José: Augcrs , Malheos Biiff',
os Hespanhoes João Anglada , e Domingos Barre th.
— Rio d'Ostras ; L. S. Fiancisco Boa fé , M. João
Anlonio elos Santos , equipagem 5 , em lastro. — Ca.-
bo frio ; L. Bom Jesus Viva Maria, M.' Alcxndre
Gomes , equipagem 4 , em lastro. — Dito ; L. >SV/«-
tu Cruz Brasileira, M.João Dias Pinto, eqnipagein
G, em lastro.—Dito; L. Conceição de. Maria, M..
Manoel Caetano de Barcellos, equipagem 3, em las-
tro. — Santa Catharina ; C. Piedade, M. João Bap-

1 filho, Fr. Prospero de Santa Thereza, Vicente Jo- lista de Aniorim , equipagem 5, em lastro. — Cavi-
sé Anlonio Moreira, Anlonio da Silva t Francisco Pin- pos,- L. Eslrella elo Norte , M. Joaquim José Pc-
to, e Victoria Luiza. — Buenos Ayres ; B. Ing. Bri- reira, equipagem 6, carga fazendas.—Dito; L. Bom
tan', M. Richard D civis , equipagem 10, carga assu- Destino, M. José Antônio elos Santos, equipagem 6,
car, agoardente e tabaco: passageiros os Hespanhoes em lastro. — Macahé; L. Boa Esperança, M. José
D. B/az Lizaiir, D. Rafael Soréj, e a Italiana .Tu- Teixeira da Conceição, equipagem 6, carga telha e
lietei Ánsélmi com sua fiiha, Anlonio Marinho, José carne seca.— Dito; L. Paqtiele do Cabo, M. José
da Silva, e Fructuoso Guimarães. — Lisboa,- li. Ing. da Roza Ramos, equipagem G, cm lastro.—Santos;
Tostar, M. Charles Patengc.r, equipagem 17, em
lastro.: passageiros os Hespanhoes Conde de Monte-
mar com 4 pessoas, Anlonio Loborgem , D. José
Gabriel Zabala, D. Pedro José Aguaim , José Aela-
hj , e José de Ia Pugei , o picador d'Artilharia mon-
tada Anlonio Joaquim dc Carvalho , Manoel Maria. ,
.Francisco José cFAbreo, Francisco Nicoláo Mundilo,
e Manoel Lopes. — Santos ; S. S. Caetano , M. Ma-
noel Alexandre de: Vascanccllos , equipagem 8 , carga
vinho e petreehos de guerra : passageiros o Tenente
da Legião de S. Punho Anlonio Marianno ehz San-

Caçadores Anlonio Ferraz Lei-

L. Boa União , M. ,/íw<:
8

Ribeiro Meilicz . equipagem
Sil-

los, e o Cadete

8, carga bacalháo: passageiros Caetano José da Sil-
va , Sebastião Pereira Pinto , os lnglezes José Evans-
José Spercer , e João Ilausliem. — Dito ; L. Boafç,
M. José Francisco Barroso, equipagem G, em Ia:-
tro : passageiro o Capitão de Caçadores Antônio
Marianno Bitancourt. — S. Maló ; IÍ Franc. fíOJ-
rietle, M. Hcnrij Gaulhier, equipagem 14, carga
caffe : passageiros os Francezes Heisry Rogcr '"í"
Drevin , e Bipotite- Dubordes. — Anvcrs; G. ¦". ':

n 15 , car; •">¦Henrir.tle ,
fé , assucar

ipol
M. Erickson equipa

e couros.
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DECRETO.

\0 estando ainda estabel ecirio o soldo , que
devam vencer os Ajudantes, e Quartéis Mestres dos
diversos Corpos de Linha do Exercito , que ria
«•lasse de Sargentos forem promovidos á qualquer
dos Postos indicados, cora a Patente de Alteres,
segundo determina o Decreto de quatro de Ou tu-
bro de mil oitocentos, e vinte dous ; e convindu

portanto -estabelecer uma regra fixa a. tal respeito;
Hei por bem Ordenar, que os referidos Ajudan-
tes, e Quartéis Mestres vençam o soldo mensal de
dezesete mil réis: O Conselho Supremo Militar o te-
nha assim «nttsndido, e expeça os despachos necessa-
rios. Paço em vinte um de Janeiro de mil oito-
centos vinte, e trez, segundo da Independência e
do Império. — Com a Rubrica de SUA MAGES-
TADE O IMPERADOR. — Joio Vieira de Car-
velho.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

de.Sendo presente a S. M. o Imperador os Officios dt
6 e 20 de Novembro próximo pussado , em que o Pre-
sidente do Governo da Parayha do Norte, expando ach,-.-
reni-se ausentes Joio Barboza Cordeiro, e Minjel Car-
neiro da Cnnha, ultimamente eleitos para preencher o nu-
mero dos Membros do mesmo (Inverno; bem como terem
recusado a continuação lUste Emprego os Padres Guiai-
ho da Costa Vilar, e João Marinho Falcão, pede resolii-
ção, e providencias sobre este assumpto-. o Mesmo Senhor,
ficando inteirado de todo o conlbeudo dos Jitos Oíht-.os ,
Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios rio Impei-
rio participar ao sobredito Presidente , para sua iiitelligen-
cia, e execução , que Ha por bem , que tornando a oc-
f.npar os seos logares os dous Membos que se ltü.viim
demitido, sei conserve o Gorerno interinamente no esta-
do, em que se adia. Palácio rio Rio de Janeiro etn 11
«ii Jaueiro de 1823.—José Bonifácio de Andrada e Sdca.

Sendo prexente a S. M. o Imperador a participação
W- fez o Reitor do Seminário de S. J aijunn de se ler
procedido íi nova eleição de Syndicos , como sc lhe orde-
>,ara por Portaria de 11 ele Dezembro do :1:111o próximo
pesado, e de sahirem eleitos João Gomes Valle, e Joa-
<P'.'m Cardozo Guimarães,- Manda pela Secretaria de Esta-
'"> rios Negócios do Império participar a.» mesmo Reitor
1'ie Ha por bem Approvar a referida eleição, esoerando
H'". todos trabalhem tle commuin accôrdo para se couse-

guirem os mais vantajozos fructos daquelle pio estabeie-
cimento. Pulacio do Rio Ja.mi.ro em 28 de Janeiro de
1823. — José Bonifácio de Andrada e Süva.

A Jun-a rio Commercio, Agricultura , Fabricas e Na-
vegação do Império em virtude da Portaria de 16 de Ja-
neiro inseria no Diário N.° 24 responde em consulta rie 18
¦dito que executou a mencionada Portaria , e ajtinta cioeu-
mentos dos quaes affirma conhecer-se que nào houve mó-
ra na sua execução.

Repartição dos Negócios ria Guerra.

Manda S. M. o Imperador. pelu Secretaria de Esta-
rio dos Negócios da Guerra , que a Junta do Conimer-
cio , Agricultura , Fabricas , e Navegação deste Império ,
expeça as convenientes ordens, a íiin rie que todos os
Proprietários dos Navios , e Embarcações em geral dera os
nomes rios mesmos Navios e Embarcações ao Brigadeiro
Graduado, Aiartitáarmo José ie Andrade e Silca , Director
rios Telegraplios, o que resultará em beneficio, e utilidade
do Comiiiercie. Paço em 23 de Janeiro de 5823. —João
Vieira de Carvailw.

Manda S. M. o Imperador, peta Secretaria de Estado
rios Negócios de Gtterra, participar ao Brigadeiro Gra-

dn ido Aiarti.niri.uno José de Andrade e. Sih-a , Director dos

Tele^raplios , em resposta á sua representação de 20 rio cor-

rente" mez , que ficam expedidas as convenientes orderw j
Junta elo Commercio , para a remessa dos nomes rios Na-
vios e Embarcações dos Negociantes desta Praça; e

quanto áo Regimento de giirnaus : Ha o Mesmo Augusto

Senhor por bem approvar o da invenção do retendo -lin-

u-.ideuo por meio das balões. Paço eu, 23 de Janeiro de

íá>3. — Joi.o Vieira de Carvalho.

Pela Repartição dos Negócios da Marinha.

Havendo S. M. I- Determinado que se comprasse pa-
ra o l-.sta.lo o Bergantim Maaií peitencente a David

Gewett; e tendo-s. realisado tal compra pela quantia de

rio,,.: contos e dtnentoa mil .ei., que for.ro iii.meiliata-

ri" tepaoos pelo Tliesoureiro da Casa Imperial PaeiHo

UL!PenL de Abreu ; Manda «M- Augu.to be-

nho. Ua Secretaria ele Estado rios Negócios da Maru,lia

Z t r ao Intendente ria Marinha.t^. os Papa» rela.-

vos a esta transacção , para que a vista delles ae haja»

1 fJ o, compg-eate. assentos onde convier .Palácio do

BioaaZeiro em ,-3 de Janeiro de 1833—Xau da ta-

nha- Moreira.

ÍS

^
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Artigos d' Officio.

PARAHIBA DO NORTE.

Ill.mo e Ex.mo Sr. — Tendo chegado a esta Pro-
vincia a noticia da felicíssima Acclamação de S.
M. 1. , não só por participação da Junta do Go-
vento de Pernambuco , como também da Câmara
dessa Corte , immediatamente pelas ruas desta Ci-
dada se vio em todas as classes de Cidadãos mais
exaltados sentimentos de prazer, e alegria, e na
noite desse dia foram todas as casas espontânea-
mente illuminadas. No dia seguinte fez a Câmara
convocar o Estado Civil, Ecclesiastico , e Militar,
a que assistio a Junta do Governo , e o Governa-
dor das Armas. Lida que fosse a Acta da Cama-
ra da Corte do Rio de Janeiro, ouvio-se em altas
vozes — Viva o Imperador — que por trez vezes
foi repetido com grande enthusiasmo. Este senti-
mento, Ex.mo Senhor, foi natural, todos os ho-
mens mostraram por gestos o mesmo, que inspi-
rava o coração. A Junta do Governo escolheo pa-
ra festejo por tão grande motivo o dia 1C do cor-
rente, por ser o anniversníio da Exaltação do Bra-
sil á Cathegoria de Reino. Determinou uma festa
na Igreja Matriz , com Missa de Pontificai , can-
-tada pelo Abbade do Mosteiro de S. Bento, á tar-
de Te Denm , e á noite uma illumiuação de fogo
de artificio defronte do Palácio das Sessões do Go-
verno, havendo grande gala, por espaço de oito
dias. Todos correm á portia a mostrar os mais sin-
ceros sentimentos de prazer por tão plausível mo-
tivo. A Câmara propõe-se a fazer os seos feste-
jos, como também o Governador das Armas, e"consta 

agora que por varias Villas se fazem pre-
parativos para o mesmo fim, Tudo isto mostra,
que a Provincia da Parahiba toda inteira ama , e
adora o seo Imperador ; e Defensor Perpetuo do
Reino do Brasil. Tudo mostra que a Provincia se
acha em perfeita harmonia. Não he aífectação o que
acabamos de expor , antes nos faltam expressões ,
para fazermos uma exacta narração pela qual V.
Ex. possa verdadeiramente perceber o que dicemos.

Levando pois ao conhecimento de V. Ex. es-
tes successo^,, rogamos faça-nos a honra de em nos-
so. nome, e de todos os habitantes desta , beijar a
Regia, e Bemfeitora Mão de S. M. Nosso Adora-
4o Imperador.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos como
se ha mister. Palácio da Junta Provisória do Go-
verno da Parahiba do Norte 6 de Dezemb.io de
1822.

111.™ e Ex.me Sr. José Bnnifacio de Andrada e
Silva. —Estevão José Carneiro da Cunha , Presi-
dente: Manoel Carniveo da Cunha; João Barboza
Cordeiro , Secretario.

PROVÍNCIA DE PIAUHY.

Villa de. Parnahiba.

Senhor. — Tentos a mui distincta honra , e
satisfação de levar á Augusta Presença de V. A.
R. os documentos que provam ter esta Villa , e
Povo adherido á causa geral do Brasil no dia 19
do corrente proclamando a feliz Regência de V.
A. R*; dando-se Vivas a S. M. o Senhor D. João
6." Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, e
Algurves; :i V A. R. como Regente, e Defensor

Perpetuo ilt-ste Reino, á Independência dn Brasil
e sua união com Portugal, e ás futuras Ciui,,
Constituintes do Reino «lo Brasil, sendo esta a
primeira Villa da Provincia que assim obra. |»0.
demos certificar a V. A. R. que os Povos desen-
volveram nesta oceasião o mais enérgico, e decidi-
do enthusiasmo a favor .desta causa.

Deos Guarde, felicite, e prospere por dilata-
dos annos a Preciosa Vida de V. A. IL para li-.

n'ie porA. li p licidade, e gloria do nosso paiz. Parnahiba em Ses-
são dè 23 de Outubro de 1822.

Beijam reverentes a Mão tle V. A. II. seo-,
.fieis Subditos. — João Cândido de Deos e Silva
Manoel Antônio da Silva Henriques, José Gomes
de Araújo , João José de Saller , João Ignacio
Nunes Silva.

(Seguiu-se a Acta que continha grande numero de
assignaturas.)

MIN AS GE R A ES,

Villa de Pitangui.

IU.'"0 e Ex.ra° Sr. — Levamos ao conhecimento
de V. Ex. como no dia 12 de Outubro passado ,foi Acclamado a voto geral dos Povos desta Villa
e Termo , e em Câmara redonda o Serenissimo
Senhor D. Pedro de Alcântara Imperador Consti-
tucional, e Defensor Perpetuo do Brasil, como
consta do documento incluso : não podendo chegar
logo á presença de V. Ex. esta participação pelosembaraços da primeira nomeação para a enviatura,
até que agora tudo será presente a V. Ex. pelo
Sargento Mór Luiz Álvaro de Moraes Navarro, quese acha nomeado para ir por nós, e pelos Povos
desta Villa, e Termo, beijar a Augusta IVÍão de S,
M.-1. Deos Guarde a V. Ex. por muitos, annui.
Villa de Pitangui em Câmara do l.Q de Dezembro
de 1822.

111.™ e Ex.™ Sr. José Bonifácio de Andrada c
Silva. — Miguel Gomes Duarte , Ignacio Joaquim
da Cunha, João Cordeiro Valladares , Manoel da
Silva Guimarães.

(Seguia-se a Acta da Acclamação de S. M. I.)

RIO DE JANEIRO

C o n n E S P O N D E N C I A.

'Sr. Redactor do Diário do Governo.

Não lhe posso explicar o prazer que senti
vendo apparecer o primeiro N.° do seo Diário , tan-
to pela utilidade, que delle resulta ao Publico, co-
mo para desenganar certos teimosos que duvidavam
fosse avante o negocio, ainda depois da publicaçãodo Prospecto approvado pelo Governo I ! !

Mas, se a verdade pede a singella exposição
que acabo de fazer dos meos sentimentos, a mes-
ma verdade me obriga a confessar-lhe a minha ex-
traordinaria admiração, quando vejo que, no decur-
so de nm mez inteiro, apenas algumas das Secre-
farias d'Estado tem assiduamente fornecido o seo
expediente, ao mesmo tempo que as outras Repar-
tições , apezar das ordens, que para isso tiveram
(valha a verdade) , e do annuncio que se lê em
um dos seos N.°" passados , o qual não tenho pi' "
sente, se conservam no maior silencio. D'i.i- 9'
Redactor, infiro ditas cousa*; ou * !•¦•'•'¦"*
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he tão insignificante
p„:h Rppai-liçnc*lia de se cominuiucai- aop0v c-—^ -- i 

^ (je sc (.omiiiuiiicai- ao rnlUico
„.„> m"« 

empi-caado o dinlieiro que cttslum á
(c-eí!t,,0e^ tempo quo ali se mata !) , ou lie d,, tal

lhes convém que ninguém o saiba.TSj ação
natureza, ^"j^"-""^ e tire-me da duvida em qu.
Pense V.
¦stá <» se0

„¦• Ailc saber.
eleitor elfecltvo.

V ARltiDAD E S

' (la-, li-ongei.a. expressòe. , com que o Congresso<le/wW tentava dcsvial-ns ila Cnlodcrarão ...«-*««¦«, dando o titulo de Províncias daquelle Rei-no as que a elle se uniam, conheceram inunedia-
. tamente a necessidade de um centro , e considera-

Amigo de saber o que rum como o maior attentado contra a sua libeida-dc, e progressos o fatal Decreto que mandava re-tirar ah. M I, então Principe Regente, que pe-ui Nua Alta Jerai-quia, e Inslrucnies que S. 1V1. E.
Llie deixou, constituiu aquelle centro. Ellas vivam,
tine perdendo aquella Augusta Personagem, per-

() Brasil, ultima das Potências Americanas que diam com Ella uni ponto ao redor do qual os Po-
i t.0„8tituindo , offerece ao Politico observa- vos cortem naturalmente a reunir-se : viram que.

fr um quadro certamente digno da sua meditação, faltando esta reunião, faltava lambem a força, e
n ic.iiio espirito , o mesmo systema, <jue domina e por conseguinte os meios de defêza: vivam que"províncias 

do Sul, tem-se communicado , co- perdendo ac|tielle centro, não tinham outro queab 
.,_,- virtude electrica, ás mais distantes Provin- podesse conimunicar o impulso a tão dilatado ter-

llio pu. vui""--  ., .;_.__.: „.l....-.! . /. _¦_ • :.i.. j. , ,no do Recôncavonio po.  - . .
cias do Norte: vimos o enthusiastn

,ia Bahia, Alagoas, e Pernambuco,; e pelo Ollicio

cia Junta Provisória do Governo da Parahiba cons-

n (n,e ali foi também acclamado Imperador o Se-

nhor ... Pedro I. , com iguaes demonstrações de Pu-
entamento. Similhante enthusiasmo exten-

ritorio , e conduzil-o á felicidade, que ankelavam :
viram que este impulso não podia ser bem com-
municado . sem c|ue o ccnti-o . donde elle deve par-
tir, tivesse o maior grão de (orça possível; e t-n.
conseqüência- disto acclamaram Imperador Aquelle
Mesmo Augusto Regente , e querem que a Assem-lilico conU  . . . . . ., . ... . ¦ ..

1 --se-ha rapidamente ás outras Províncias visinnas ua nica t. eral, que esta próxima a reunir-se , ce a

Enuinocial como Ceará e Piauhij , onde já estava re- maior latitude ao Poder Executivo, pois que de
• iliecida a Re°encia do Mesmo Senhor , logo que outra sorte ficaria snliocada no seo mesmo germeii
tenham noticia daquelle feliz accontecimento; ecom- a felicidade da Nação , e frustradas as lisongeiras

nletáda por este modo a Confederação Brusilica, esperanças que os Povos tem concebido. Em ver-
apresentaremos ao Mundo um facto poucas vezes dade , ; de que servenam as aceitadas Leis qne
accontecido uma revolução desenvolvida, um Po- esperamos da sabedoria da nossa Assembiéa Geral,

vo que reassume os direitos inalienáveis da sua se se embaraçasse com um sjstema demorado por
independência quebra os vergonhosos ferros do sua complicada construetuva a Auctoridade qne as

seo vi*uperio e entra, sem ter passado pelos hor- deve transníittir, e fazer observai- em toda a par-
r ores da auerra civil, e da annrchia, no circulo das te ? -, Não viríamos a cada momento ameaçada a

NarÓes livres do Univerno. , segurança Publica, c a particular, já por mim.-

Sendo tuna verdade incontestável, sanecionada gos estranhos, ja por homens desenvoltos e vicio-
',;, 

pelo tempo , que os Povos , assim como os in- sos , se uns e outros conhecessem que a Auctori-

divuliios. chegando á sua virilidadc iejeita.ii a tu- dade a quem esta encarregada a defêza daqueUa

tella da Metrópole , e se coiislilueii, independentes; ~ 
.__„_. .__.«=

tendo sido obrigada a Política a reconhecer a le-

gitimidade deste acto fundado nas leis inalteráveis
da Natureza -, ninguém ousará negar que o Brasil
estivesse no mesmo caso daquelles Povos. Escusa-
mos raciocínios : basta olhar para a marcha que
ell ....
provar o seo estado de m

segurança, não tem á sua disposição todos os meios
de a manter, nem pôde executar os seos movimen-
los com a promptidiio que convém : O Brasil tem
a este respeito encarado os ohjertos pelo seo ver-
dadeiro lado : e a sua opinião lu- fundada nos nrin-

mais sólidos e luminosos, os quaes todavia
desprezados, ou desconhecidos das chamadas

adíireTa ;'^t'ado7on!ple- Cortes Regencradoras de Portugal e ff«í»«J». O
de dividir os interesses do IVlonaica

cipios ma
tem adoptado no curso 

'da 
revolução , para foram

lamente insociavel com o de colônia, em que ja- Brás il, longe de dividir os mereces 
^ 

Monarca

zia. Mais prudente e reflectido, do que os seos e dos Povos quer identtfiçacal-o.; e desta sorte

visinlios Ilespanhoes, o Brasil médio a grandeza não teme confia, -Lhe a dev da forca Podel ' P01S
do objecto/derrubaV o antigo edincio, e erguer ^^^J^^J^^T^

vo ; conheceo-se com forças de o fazer , e as-
sim o tem felizmente executado , sem se precipitar
na torrente de desgraças , que nem os llurbides,
nem os S. Martincs , nem os Bolívares com todos
.os seos talentos sam capazes de suster. Para nos

cidade. , _ ., ,
Tal tem sido a marcha do Brasil no curso da

sua Regeneração ; marcha que tem constituído das

suas differentes partes um todo colossal, que ?
ei aos estranhos , formidável aos im-

perpetuidade dò
istas para ti Ame-

Passa en, Política por um'axioma que os Go- rica 
f^^ pcrspectiva que ofereciam os Es-

convencermos pois desta verdade , acompanhemos torna respeitável aos es ano s ,o.

as duas Potências na sua revolução , e vejamos o m.gos , e afiança paia o taturo a

futuro, que uma e outra nos p.óniette. seo svstema. \olvamo, agora as ms

vemos unem ser accommodados aos raízes pura que, - -¦  . ',1„<rto-Americanos, tòi oe cer-
som,feitos, e „ Espirito das Leis do profundo Mon- fados Independei, et, 

^0J^eôZ idéa da inde-
iesqaiea he, desde o principio até ao fim, uma con- to quem gcim , 

Ihspmhota. A luta em que
uiuada prova «esla verdade. Outro axioma que pendência d Am >W 

£«g uil, 0 seo
também até agora nenhum homem sensato se atre- a Hespanha_ ai tiav<\ 

indo divjdir a 8ua atten-
veo a impugnar , he que o Svstema Republicano invasor, nao in i ¦ offereceo ás Colônias
«penas podnéi ler logar nos pequenos Estados, e que ção com os negócios me , ¦^ 

^ ^• ¦' -j •¦¦ uni momento tavomvei ue _v , _ i;
a it!

tificadu com ^dos habitantes Europeos,^

"os grandes só convém o Monárquico;" verdade esta
.«<> o mesmo Rousseau , tratando do seo Contracto
'°cuil, via-se obrigado a confessar. Tendo pois o
lirasü em vista áquelles principios, < qual foi a
b<" marcha? As Províncias, apezar do .cisma Po-

1 ;„,-.. da Independência não consti-

a Jd^iníí^Ço estava^ ainda iden-

tão menos illumimi1
* *

dos , qae os actuaes; e uaqui

5-'l
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nn.sceo que u declaração di-lln fosse ao mesmo tem-

po a de uma desastrosa guerra civil, que tem ar-
rui tado aquelle Pniz , digno certamente de me-
lhor sorte.

Se por um lado a America Hespntiliola conti-
nha em si uni gerinen desti-tictivi, da applicação
daquella. idéias. e do talvez extemporâneo maiii-
festo dellas resultaram tão grandes males; por ou-
tro lado o svstema, que ella abraçou, sem atten-
der ás qualidades tísicas e moraes dos habitantes
e do paiz , aggrnvava-os ainda mais. Con. elleito o
Republicanismo fè>i ploclainado , não havendo no
geral dos Hespanhoes de ambos os hemisférios as
virtudes patrióticas , que servem de base' aquelle
systema, e que se distinguem em grão superior no
caracter Inglez ; e o mais rico e tãmoso Império
«lo Mundo foi sacrificado á ambição dos partícula-
res. que o retalharam . paru occttparein em cada
fraeção os principaes Empregos. Esta tlivisão não
só das Provinrias. mas até de porções integrantes
de cada unia dellas , tem reduzido a America lies-
panlwla a um estado incrível «le abatimento; e iso-
lar ósseos interesses, foi o mesmo q-.ie lançar no
meio dellas um pomo «le eterna dbcordia.

_Nós não podemos escurecer que , se o Brasil.
tem caminhado tão rapidamente para a sua felici-
dade, se as Potências Estrangeiras admiram a liar-
nionia, e acerto , com que proseguc no adiantaineii-
to da sua Regeneração , se as Províncias gravitam
todas para uni centro commum , foi isto também
devido em grande parte á mui attendivel cireuns-
tamia de ter dentro de si n Augusta Pessoa tle S.
M. 1. ; circunstancia, que não concurreo w&Amtricn
Hcspanhota : : porém fez ella todos os esforços pa-ra reniedial-a : i Esgotou todos os meios de obter
uma Pessoa dà Dvnastia Reinante, que viesse com
a sua presença impor freio aos partidos , suffocar
as audazes pertenções dos particulares mais pode-rosos , e ligar de novo os sepurados membros da-
quelle vasto território ? ; No «_a.so de que a lies-
punha recusasse acceder a isto, tentou por ventu-
fa o Gabinete tio Rio de Janeiro para lhe ceder o
Senhor Infante D. Sebastião, que além da Ascen-
oencia dos Bourbons tem em seo favor o nascer

neste Hemisfério ? i Será isso impossível n,,sente estado dc convulsão, ein que ne acha a p6"nimulct / Estas idéas não são novas nem 
' 

c'( 
e"

rias á opinião geral Americana. As vantagens' ,]'Systema Monárquico tem sido reconhecidas por muitos : Buenos Ayres desejou erigir uma Moitarnnri
o Peru proponde tanto para a mesma apiniào n„os Republicanos assustados já desviaram noiiti -7
mente do Mando Supremo o General de >'. Mmi
os Estados-Unidos , a pezur da bondade relativa drsuas instituições, quando reelegem o seo Preside!,'-
te «le unia para outra Legislatura, mostram impli
citamentc a necessidade «le perpetuarem e i lllln
pessoa aquelle Cargo , isto he «le possuirei,, un,Rei : finalmente o México . não obstante co-niiecei- as oseillações , que peide oicasionar a orea-
ção de uma Dyliastia nova , pela emulação e ii,.teresses dos particulares , que se .julgam na mesma
linha de «liveito , e de mérito, «pie o novo Moinii.
ca : e apezar da falta daquelle prestigio em favor
delle , que tão necessário se torna para a obedien-
cia dos Povos, proclamou um Imperador.

A' vista pois do que fica exposto podemosconcluir com segurança que, se a America Hespa-
nlwla abraçar o systema Monárquico , modilicado porunia Constituição sabia , systema cuja utilidade
lhe não he desconhacida , e chamar aò Throno a
todo o custo uma Personagem de qualquer das
Dinastias Reinantes , para desta sorte evitar as
funestas conseqüências da ambição dos naturaes
mais poderosos , a cujos caprichos tem sido até
agora sacrificada , e segurar ao meismo tempo a
contemplação das Nações Estrangeiras , não só po-dera contar com um mais prompto reconhecimento
dos Soberanos da Europa , mas ainda com a efiicaz
cooperação do grandioso Império do Brasil. A Ame-
rica verá raiar a, paz nos seos horisontes, e debai-
xo de um systema constante caminhará para a feli-
cidade, pela qual tom infruetuosamente trabalhado:
do contrario continuará a ser victima da ambição
desenfreada ; e dilacerada por differentes partidos,e interesses, o numero de seos dias será contado
pelo numero das suas desgraças.

NOTICIAS M A R I T I M A S.

E X T R A D A S.

Dia S do corrente. — Hamburgo,- 48 «lias • BHamb. Betíy, M. //. V. IlexeY, equipagem' 11 
'

carga fazendas dc linho a Freese Blanchenhassem
Coucher.-Angola,- 39 dias ; II. Bom Jesus Triun-

jo , Sil. .los- tia Silveira, equipagem '27 , cama se-ra, azeite de mendovi e 526 escravos , «lestes mor-rora.il (b a Duarte José dc Mello ; passageiros „lenente de infantaria Domino-os tle. Sonza CaldasFrancisco Antônio de Abreo , Silverio José. da Cru- 
'

Jose Joaquim da Silva, Ignacio Sodré Pereira , è•tose Joaquim Chaves.

S A II I 1) A S.

Dia 3 do corrente. — Buenos Ayres pela Cohniadó Sacramento ,- Correio do Rio da Prata , Cisplali-no, Com. José Luiz Vianna: passageiros o Capitão

dc Mar e Guerra Pedro Antônio Nunes com 3 cria-
dos , o Conselheiro D. Lucas José Obes com sua
familia, Christiano Fredt rim Lecor, Domingos An-
ttmio Garcia, Maurício Caiero com sua mullier, D.
Pedro Alam com sua mulher, «* o Inglez Alexandre.
Fersilrí com 4 criados.— Eilade/plria ; B. Anui: Ou-
tariei, M. Samuel Erniit, equipagem f), carga ca líé.
— Trieste ; B. lng. Nptuno, M. Wm. Watle, equi-
pagem 7, carga assucar s caffé. — Rio de S. João ;
L. Sanlu Anna, M. Antônio Francisco , equipngem
(), em lastro. — Falmouth; B. lng. Malhilda, M.
fim. Cuming, equipagem 7, carga assucar e rafle.-
Ilha Grande ,- L. Espirito Santo , M. Manoel Goit-
çeilves de Mendonça , equipagem 5 , carga vinho e
carne seca. —Dito; L. S.José Monte Carmelo , M.
Manoel Martins de Caslit/ios , equipngem í) , carga
telha -. passageiro o Sargento de Artilharia Joaquim
Pacheco em serviço. — Dito ; L. Paquete, M. Jose
do Couto , equipagem 5: carga telha e tijolo.
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DECRETO.

-fl
^/ Onvindo augmentar o numero dos Corpos de
Infantaria de Milícias da Provincia de S, Pedro
rfo Sa/, quanto seja compatível com a sua Popu-
lução, e de maneira que os seos habitantes se em-
preguem com vantagem na defeza delia, a que
muito se deve attender ; Hei por bem que na re-
ferida Provincia de S. Pedro se crie um Batalhão
rie Infantaria de Milícias, organisado segundo o
Plano, que com este baixa , assignado por João
Vieira dc Carvalho , do Meo Conselho d'Estado ,
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da
Guerra. O Conselho Supremo Militar o tenha as-
sim entendido, e faça executar , expedindo as or-
dons, e despachos necessários. Paço em dezesete de
Dezembro de mil oitocentos e vinte dous, primei-
ro da Independência e do Império. — Com a Ru-
brícet rfcSUA MAGESTADE IMPERIAL. —João
Vieira de Carvalho.

Plano d'organisação do Batalhão de Infantaria de
Milícias da Provincia de S. Pedro do Sul, man-

dado crear por Decreto da data de hoje.

Estado Maior.

ou Tenente Coronel...Coronel, ou Tenente Coronel 1
Major 1
Ajudante 1
Quartel Mestre 1
Capellão 1
Secretario .'....' I
Cirurgião Mór .. .'.'. 1
Tambor Mór 1
Pi limos  

o

Força de tema Companhia.
IO

Cr.pitão . 1
cnente ...'.''' ¦•••••¦ • • ¦ • 

^
Alferes...;...
l-° Sargento
*•"" Sargentos
Furriel "
Cabos de Esquadra
Luiilior

'Wados ....

1
1
2
1
5
1

80

Recapitulação.

Estado Maior  10
(j Companhias de 93 Praças cada uma  558

Total da Força 508

As seis Companhias, de que se deverá com-
por este Batalhão, seram distribuídas da maneira
segrinte: duas Companhias na Cidade de Porto
Alegre: uma na Villa do Rio Grande; uma na
Freguezia de S. Francisco de Paula; uma na Vil-
Ia de Sanío Antônio; e uma finalmente na Villa do
Rio Pardo. — Palácio do Rio de Janeiro em 17 de
Deneinbro de 1822. — João Vieira de Carvalho.

Artigos n'OrFÍcio

Repartição dos Negocios do Império.

S. M. o Imperador Deferindo benignamente á supplí-
ca , que levaram á Sua Augusta Presença os Sócios ria
Companhia do Theatro particular da Praça da Constitui-
ção : Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do
Império participar ao Intendente Geral da Policia, para
sua intelligencia , que Ha por bem conceder faculdade ,.
para que possam dar espectaculo duas vezes cada mez ,
com tanto que nunca o façam em noites de representa-
ção do Theatro de S. João, ainda sendo em dias rie Ga-
Ia. Palácio rio Rio de Janeiro em 25 de. Janeiro de 1823.
— José Bonifácio de A tidrada c Silcu.

Manda S. M. o imperador pela Secretaria de Estado
dos 

-Negócios do Império participar ao Governo da Pro-
vincia de Minas Geraes, que subindo á Sua Augusta Pre-
sença o Ofllcio de 10 do corrente mez, relativo ás Or-
dens , que pela Secretaria sobredita sc expediram , para
sc ultimarem as eleições dos Deputados á Assembléa Ge-
ral , e pedindo 

* approvaçiio da providencia , que o mesmo

Governo dera, mandando consignar um mez adiantado aos
Deputados , quo tinham de partir d'aquella Província pa-
ra esta Curte.': Ha por bem Approvar não só esta, mus

todas as outras medidas tomarias pelo sobredito Gover-
no para que quanto antes se achem reunidos os Depu-
tadòs da mencionada Província. Palácio rio Rio de Ja-

neiro cm 24 dc Janeiro de 1823. — José Bonifácio de. An-

drada e Silva.

93
S. M o Imperador , .Deferindo á representação de
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j\W<-o Dinii José tieynawl: Manda, pék Secretária dé
Estado dos Negócios do Império , participar ao Çouíethei-
ro Inspector Geral dos Estabelecimentos Citterarips,. p.ra
sua mlelligencia, e execução, que Ha por bem conceder
faculdade aô Supplicante para estabelecer «ma Aula *»**

ensino mutuo nesta Corte. Palácio do Rio dá Janeiro em
29 de Jautúro da lti'3. ¦-- José Bonifácio dc Andrada «
Silva. •

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S-. M, o Imperador pela Secretaria de Estado
do» Negócios da Guerra remetter ao Ministro è Secletano
de Estado dos Negócios da Justiça o requerimento melu-
SP de Joo.na Maria da Conceição, a qual pede prov.den-
cia» para a captura dos assassinos de seo marido morto
no sitio do Paquequer ', a fim de que sé expeção as con-
Venientes ordens ás justiças territori.es, que serám. auxi-
liadas pela força Militar, como se ordena ao General
Governador das Armas da Corte e Provincia. Paço em
23 de Janeiro de 1823.-—João Vieira de Carvrdlw.

perador a devassa, a qua procétleo, na qual, fe-
lizmente para os nossos representados , não sahío
culpado habitante algum do Termo, como V, Ex,
claramente déprehéndérá dos depoimentos de (.9 tes-
teniunbuí , cjüe juraram, aa mais dellàs maiores de
toda a excepção.

Aproveitamos está dcçásião de, felicitar ao Bra-
sil pela restituição de V. Et, ao Ministério, e de
lhe agradecer *o tomar de novo sobre os seos hóm-
bros o pezo honroso, com que tão dignamente car-
rega. Ai dos Brasileiros, Ex."" Sr. , se lhes faltas-

.se-uiB patrício, que tanto zela os seos interesses !
A pessoa de V. Ex. guarde Deos muitos an-

nos, Marianna em Câmara .de 30 de Deíembro de
1822.

Ill-.mo e Ex."10 Sr. José Bonifácio dc Andrada
e. Silva, Ministro Secretario de Estado dos Nego-

.cios do Império, e Estrangeiros. —Cândido José de
Araújo Vianna, Luiz José de Godoy Torres, Jo-
sé Lopes da Crus-, José Caetano: Rodrigues Hor-
ta; Ignacio José Rodrigues Duartç.

Manda .S, Mi o Imperador pela Secretaria dé Estado
dos Negócios da Guerra * que o Tenente General Governa-
dor das Armas da Corte , e Provincia expeçu as conve-
mentes ordens ao Coronel Commajidánte do Regimento
de Milícias de Inhamerim , 'a fim, de que preste ás justiças
territoriaes todo 

"o auxilio necessário, pifa a captura dos
assassinos, de Joaquim José de Sanla Anua , morto no si-
tiç do Paqueq-:er.. Paço em -3 de Janeiro de 1823.._-*¦
Ivõó Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.'

Manda S. M. I. pela Secretaria d'Estado dos Nego
cio» da Marinha participar ao Intendente da Marinha que
a Fragata Suecesso passe a denòminat-se Nictheroy , e que
o Bergantim Maipú denominar-se-ha Deligente. Palácio do
Rio de Janeiro em 25 de Janeiro de 1823;—, Luiz da Ca-
nka. Moreira, . ,

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. I. , pela Secretaria d' Estado dos Ne-s
«ocios da Justiça, rerrietter ao Desembargador Corregedor
do Crime da Corte, e Casa a Devassa, e appensos iíiclu-
Sos, a que procedeo o Desembargador Juiz do Crimes do
Bairro da Sc, e pela qual foram pronunciados e ptezos"forqnata Jesé da Silva Azevedo , e Thomaz da Silva Al-
«es , e ausente por se não ttr podido conseguir a sua pri-
zão o réo José Custodio: e Ha por bem que o mesmo
Corregedor taça prosegu r os termos leg.es, a fim de se-
rern ps referidos réus julgados , e punidos Oqpi as penas
íj.ie merecerem suas culpa». Palácio do Rio de Janeiro em
SO de Janeiro de 1823. — Caetano Pinle de Miranda
MnnLemgro.....

BRASIL.

Aiitigos d'Oificio.

MINAS GERAES.

Cidade de Marianna..

111.™, e Ex.rao Sr.— Á Cuniwa da Cidade de
Marianna ou, observância da imperial, Deteripiga-
ção, qite lhe Ibi transiiiittida enr Portaria de 11
de Novembro deste anno, leva á presença de V.
Es., para chegar ao conhecimento dé S. M. o Im-

Íll.m° é Ex."10 Sr. — Da copia aúthentica dá
Acta celebrada no dia dé hbje 17 de Janeiro ve-
ní V. Em-, que não só foi approvada a sua subs-
cripção ao protesto :do Èx.mo Procurador da Pro-
vincia do Rió Grande ; inas também julgada digna
dos -maiores agradecimentos. que por ínelo desta
rendemos a V. Et. ¦ ,

Deos Guarde a V. Ex. por.muitos annos.-Ma-
rianna cm Vereação Extraordinária de 17 de Ja-
Jieiro de 18*23.

111.™, e Ex."10 sr. Èstevã& Ribeiro de Rezende i
Procurador Gefai da Província de Minas Geraes. —
Cândido Josó de Araújo; Vianna ?*-. Lui» Jttsé . .de
Godoy Torres, José Lobes da Cruz, José Cae-
tano Rodrigues Horta, Igiiacio José Rodrigues
Duarte,

Manoel Caetano ~ Machado de Magalhães, Professa na
Ordem de Christo. Escrivão Proprietáriorda Cama-
i-a titula leal Cidade de Mariattna, c sto Termo kc.

Ceríéfleo, qutí revendo ô livro desoito de ac-
Cíirdáos nelle a folhas cento noventa e sete verso
sé acha a. Acta da Sessão Geral do-théor se-
guinte.

Auto de Vereação Extraordinária em grande
Sessão, celebrada pela Câmara i pessoa» da gover-
itança, homens bons, e Cidadão*, de todas as cias-
ses da Cidade , e Termo (le .Marianna para o fim
ábaixio declarado, — Aos dezesete do tné£ de Ja-
neiró. dó anno do Naséimentu dc Nosso Senhor
Jesus . Christo ile. mil.oitocentos. e vinte . e três ,
primeiro da Independência , é do Império , nesta
leal Cidade de Marianna , e Paços do Conselho
delia onde èuJSscrivao" ao diante nomeado fiii *m-
do com o Doutor Jui» de Fora Presidente Can-
dido José. de. Araújo. .Vianna,. e .os Vereadores o
Doutor Luiz. José 

'dc 
Godoy Torres , Cavai leiroPfo-

fesso. na. Ordem de Christo , e o. Capitão. José Lo-
pes. du.Cruz ,. Cát/alleiro . Professo, na Ordem de
Christo, e o. .Guarda. Mór. José .Caetano Rodrtgfies
//orta, jpav.ille.iro da Ordem de Christo., é^Pro;
Curador.da Câmara o Capitão Ignacio José Rodn-
gues.Duarte,, presentes as pessoas da Govettiauç11»
íidmens bons , e. Cidadãos, para este aoto convo-
cadosí leo o dito Juiz de Fora Presidente w-v
Officio, que o Exra° Procurador Geral dvy* ' *!.
vincia Estevão Ribeiro de Rezende dirigi" i '*- 'I!k
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rà fcdm o fi*''0 de ***•••"- **e Dezembro próximo
pretérito recebido em nove do corrente mez e an-
no e accouipanhado de um proteste ^ ou declara-
ção feftã_pêlõ^Ex.,u'> Procurador Geral da Provin-
cia do Rio Cirande do Sul, e subscripto pelos das
outras Provincias acerca da cláusula inseria na,
Acta da Acclamação de S. Mi ô Imperador Cons-
titucional, « Defensor Perpetuo do Brasil, que
e«i°e do Mesmo Senhor a prestação de uu. jura-
inento prévio de guardar, e manter a Cout-titui-
ção, que fizer a Assembléa Geral Constituinte Lo*
cislativa deste Império. Concluída a leitura accres-
íéntou o dito Doutor Juiz de Fora Presidente,
que elle estava inteiramente persuadido , que a
todos eram manifestas as razões , que moveram
a Câmara desta Cidade a inserir naActa da Ac-
claniação a exótica cláusula de que se trata pois
ninguém ignorava, que o Senado da Câmara do
flio de Janeiro correspondendo-se com as outras
4i.i Províncias colligadas havia destribuido a for*
mula , que se deveria adoptar como he para
ver-se da circular de deüesete de Setembro de
mil oitocentos vinte e dous , a fim de se con*
formarem as Actas das differentes Câmaras; no
qne foi universal, ou quasi universalmente seguida ;
porque supondo todos boa fé na referida Câmara,
subscreveram de bom grado a todas as suas pro-
posições , mormente por se encaminharem a um fim
por todos dezejado — a Acclamação — : que por
isso elle Presidente estava intimamente convenci-
do , que ninguém accusaria a Câmara, e Cidadãos
deste Termo dc falta de confiança na Augusta Pes»
soa de S. j4. I., cuja franqueza, e liberalismo
está fora da menor, duvida: que sendo pòréin des-
cobertos os desígnios de alguns subversores daor-
dem publica; detestando suas occultas maquina-
ções , dezejando desvanecer qualquer ¦suppos.ção ,
que os ignorantes das circunstancias motoras da in-
trodueção da cláusula possam formar em desdouro
da npssa fidelidade, e considerando que ella he
índecorosissima á Constitutáonalidadc do Jncômpa-
aravcl Pedro ííosso Primeiro imperado*, -que não
youpa fadigas tom tanto que vislumbre algum
meio de promover a felicidade deste vasto Impe*
rio, e que sendo o mais liberal dos Príncipes não
«mpunhará jamais o Sceptro férreo do despotismo:
observandtj finalmente a incolierencin da cláusula ,
%•¦ súa contradição com os princípios de Direito Pu-
blico, já por nós allegados para combater um iden-
tico juramento nullamente prestado a respeito da
Constituição .do Reino de Portugal, da qual (gra-
çns ao Nosso Egrégio Defensor) felizmente lios
«Ivamosr propunha elle Presidente, qíie 'para
emendar -o er.V> fiiUo de excessiva boa fé nas ope-
rações da. Caniara <la Corte, contbi-inando-se como
conteúdo no Qflicio do dito Procurador Geral se
lizosse uma sijleinne rctniítação dessa mal fadada
•cláusula, e foíse a mesma riscada, trancada, e
*ancellada a -tonto do não poder ser lida, fa~en-
do-se o mesmo no livro, que serve para os jurll-
lamentos; p que s« extraliísse duplicada copia do

'.presente Auto , .para ser uma remeti ida ao Excel-
lentíssimo Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios ãd Iinooi io , a fim de constar tudo na.
Presença A.íçusta de S. M. I., e outra igualmen-
te reisreitida; ao Excellentissimo Procurador Geral
da Província com agradecimentos ao seo zelo, e
vigilância : o que sendo ouvido pelos Cidadãos dis-
'•eram , que concordavam inteiramente com o qüe
propunha elle Presidente , conformiindo-se com o
que praticou o Ex."1" Procurador da Província. Pa-

constar fi» este Termo , que assigna a Cama-

ra , e Cidadãos , que se achavam pit-sentes com-
migo Manoel Cuetuno Machada de Magalhães , Es-
erivão da Câmara que o escrevi. — Cândido Jo.é
dé Araújo Vianna , Luiz José de Goday,Torres ,
José Lopes da Cruz, José Caetano Rodrigues Hur-
ta , Ignacio José Rodrigues Duarte.

( Stguirani-se mais 49 assignaturàs. )
Nada mais continha a dita Acta , que aqui

bem e fielmente por n mulato do Senado fiz pas-sar, e ao dito livro me reporto, e vai sen, cou-
sa , qtie duvida laça pela ler, e conferir com o
próprio livro. Nesta leal Ciuade de Moricnna aos
dezesete dias do mez de Janeiro de mil oitocentos
vinte e tres annos. Eu Manoel Caetano Machado
de Magalhães , Escrivão da Câmara que a sobscre-
vi , conferi , e assigno. — Meuiotl Caetano Machado
de Magalhães.

PROVÍNCIA DO CEARA.

Villa de S. João do Príncipe.

111.1*"0 e Ex.™ Sr. José Bonifácio dc Andrada e
Silva. ¦-— Em Sessão de 8 do corrente n.ez de Ou-
tubro recebemos um Oflicio de V. Ex. com data
de 7 do mez de Agosto próximo passado, e in-
clusos vários manifestos de S. A. R. o Príncipe
Regente, e Defensor Perpetuo do Reino do Brasil,
para se dar inteiro cumprimento , do qtie ficamos
intendidos, e prowiptos nos achará para obedecer-
mos, e fazermos tudo quanto for a bem da Na-
ção Brasileira.

Deos Guarde a V, F.x. S. João do Príncipe
em Sessão de 22 de Outubro de 1S22. — Eu Ma-
noel Ferreira Calassa, Escrivão da Câmara que o
escrevi. '—- Antônio Ferreira Nobre , Joaquim Ro-
d.igues de Mattos, João Baptista de Vasconcellos,
Estevão Guedes Álconfiwado.

PERNAMBUCO

À '28 -de Novemljro de 1822 na Villa âe F/o.
res, Cüimnarea tio Sertão da Provincia de Peruam,
buco, sahio eleito-con, a pluralidade de dez votos De-
pitado para a .Assembléa Geral o Doutor Antunh
Ribeiro de Campos ; ficando assim couipkta a re-
preswvtação de toda a Provincia

RIO DE JANEIRO.

Tendo nós no Diário N:° SS anminotado ao P«-
Wieo o dcsngrevél acontecimento do dia 27 do mez
«assado, em que o Commandante do Brigue de
Guerra Vivncc* Lfi Rusi'-, ao-entrar neste Porto,
repellio o Official de Registo , impedindo que tos-
se a seo bordo; constituiino-nos logo na obrigação
de anminciaimos tambem ao Publico , juntamente
cmmovido, tudo o mais q«ie soubemos a este res-

PCI "òonsta-nos 
pois , por via fidedigna, que^o Mi-

nistro e Secretario d"Esta<lo dos 
"Negócios fcstranr

aeitos exigira no mesmo dia uma satisfaça» do Lon-
Sul Geral'de França nesta Corte, o qual nao tendy
encontrado pessoalmente o referido Ministro a de-
,-a por «cripto , .«aquelle tom franco e civil, qua
disthimie -u sua Nação: manifestando o maior senti-

mento" pelo que havia ittfeiamente uccontr:ado; por

61
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«aiisa da niá intelligencia dn ordem que o Comman- segue para New Bcdjbrd, Consignatàvio Cluimdante da Divisão Franceza neste Porto mandara Comp. IP.*
tiausmittir por^um Aspirante da Marinha jao Com- A Galera Franceza, La Constance. qUP geuiandantçsito Brigue. S. Es. o "Ministro dos "Nego- 

para tiuenos'Ayres, Consignatario Amádc> Lejard 
'

cios Estrangeiros , a quem ambos os Com-mándantes Miguel João Meyer 
'

haviam tambem logo procurado para darem todas as *"
convenientes explicações, consta-nos que se mostra- ^
ra amplamente satisfeito, e até se interessara para f
que fosse solto o Aspirante da Marinha , que fôra I N G L A T E R R A.
causa do equivoco na transmissão dá ordem do seo
Commandante , e a quem este havia prezo. Outubro 20.

¦¦" Extracto de uma carta de Smyrna, datada de2 do passado. " Tem-se recebido noticias authenti-
cas da entrada das forças Turcas na Morea, e dnsconseqüências desastrosas, que daqui tem resultado aosGregos. Argos e Corintho foram tomadas, e a pri-meira destas foi queimada pelos Turcos , que seacham igualmente senhores de Nápoles de* Romaniue de varias fortalezas retomadas. O exercito dos Tur-cos anda por 20:000 homens, que eram reforçados
e atravessavam o paiz em differentes sentidos, seníencontrarem resistência; teiido-se dispersado as for-
ças Gregas em pequenos bundos errantes de qua-renta e cincoenta pessoas cada um. As ilhas insur-
gentes fingem adherir a dos Gregos, de risistiremna ultima extremidade; porém mostram ao mesmotempo a maior porturbação. Os seos vasos de guer-ra foram para Pedras fazer uma tentativa contra aarmada Turca. Continua nesta Cidade uma perfeitatranquillídade. „

As Cortes Extraordinárias da, llespanha prin-cipiaram os seos trabalhos. O Rei foi em pessoaabrir a Sessão a 7 do corrente. O Seo Discurso,
sem entrar em muitos detalhes, mostra os principaesebjeetos que devem oecupar os Representantes da
Nação, e o primeiro he o augmento do exercito. Exa-
minando o que se passou depois que o Rei saio , co-
nhecemos que a força actual da llespanha , sem contai-
milícias e voluntários , consiste em 51:000 infantes, e
6:000 cavallos. O Ministro da Guerra propoz que se
necrescentassem aos primeiros mais 38:000 homens; , o
7:000 homens aos segundos ; cuja proposta foi re-
mettida á Junta da mesma Rapartição. Os meios
apontados para süpprir esta despeza,, foram , se-
guiidu colligimos, um empréstimo sobre 0 credito
publico da Hespanha , e o esperado augmento das
rendas, em conseqüência de se corrigirem os abusos,
que havia na arrecadação dellas.

Diz-se que nos Estados-Unidos ha presentemen-te 10:000 homens oecupados em abrir "em a Nova-
York um canal que comtnunique os Lagos Ameri-
canos com o Oceano Atlântico.

( Bits Weekly Messeuger. )

Rio 25 de Janeiro de 1823.

Prestou fiança na Alfândega para sahir.

O Bergantim Americano Rolla , Consignatario
Diogo Birckhead, para Boston.

t José Maria Velho da Siha.

Dito 29.

Prestaram fiança na Alfândega as Embarcações se-
guinles para sahirem.

Para Antuérpia a Galera Honlandeza Harriet,
Consignario, P. II. Kielchen.

Para Gibrnllar o Bergantim Americano Coutou,
Consignatario Clapp Raguit, e Comp.

Miguel João Meyer..

Dilo 30.

Prestaram fiança na Alfândega para sahirem as se-
guinles Embarcações.

Para o Rio da Prata o Bergantim Laurel,
Consignatario Diogo Birckhead.

Para S. Mala o Brigue -Francez La Henriette,
Consignatario José de La Brosse.

Para Londres o Bergantim Malhilde, Consigna-
tarios Alexandre Gefillun e. Comp.

Para Phiiadelfia o Bergantim Oulario , Consig-

Miguel João Meyer.

Dito 4 de Fevereiro.

Pi esteiram fiança as seguintes Embarcações Es-
trangeiras.

O Bergantim Americano Wm. Thatcher, que

natarió Diogo Birckhead,

NOTICIAS MARÍTIMAS.
E N T R A D A S.

Dia 4 do corrente. — Filadclphia ; 50 dias ¦ GAmer. Pensykanim, M. Charles Erwin, equipagem
14 , carga carne , farinha e vellas de sebo ao Caixa— Ilha Grande ,- 3 dias ; L. S. José, M. ManoelLopes da Silva, equipagem 4, carga assucar a Viu--ca Tracemos : passageiros o Furrief d'Artilharia Lau-rendo José Dias , Antonio José Lopes , e 1 Ins.¦Porto Seguro pela Capitania,- 12 dias; L. SantoAntonio , M. Donuto José do Carmo , equipagem 8

em lastro : passageiros Norberto da Costa Souza Cie-
rrgo^Minorista mandado peio Governo àu Porto Se-
guro com Officios te2 prezos remettidos á Policia.

S A II I D A S.
Dia 4 do corrente. .¦— Caravellas,- L. Bom fim ,M. Frtmds/o Serafim de Miranda, equipagem 7,

carga aa-oar dente e armamento; passageiro o Cnpi-
tao do Estado Maior Curiós Mclzkcr.

R I O n E JANEIRO na IMPRENSA N A C I O N A L. 18*?.'
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Aríigos d'Officio.

Jfe-wtrTtfiro rfos Negócios do império.

r% Elido presente a S. M. o Imperador o OíBcio de 23
rie Dérémbro prosimt» passado , em que o Governo da
Provincia 4e ío-ia Citharina participa ter facultado a
cxpertarrio de ftirinha dç mandioca para os portos da G»-
foMÍn do &icroni*r«to , e Maltlnnado , conforme lhe reque.
terá o General Barão da Laynna: Manda o Mesmo Se*
fthor, pela Sècreiaria ria E:-. ' > dos Negpeio* do Impe-
rio cotrirounicaf 

"ao 
rèf-i-idj •.. erno, para sua intelligen-

cia, que Ha por ben apprri-ar esta resolução Palácio
do Rio de Jaròro em 16 ae .íaiicin* de 18i3.—José Bo-
nifiuciO.de Andrada e SãoQ.

Jteparti,6a dos Negocias da Guerra.

Sciente S. M. o Imperador do conteúdo no Officio
de,3 do corrente mez, do Brigadeiro Graduado e Gpm-
mandante Militar das Villas dos Campos dos Goilacazcs,
e Màcxké, riío só «obre -ter feito recolher, como se or-

-densA, o resto do Destacamento da Tropa do Espirito
¦iSSêtej, rflBBo de ter auxiliado o Commandante das Armas
-desta, I-iftyiiicia do Espirito Santo com ami. forja de du-
zento» iSojdadflS: e Approvando o Metano Augusto Senhor
este proiRedimento, Manda pela Secretaria de Estado dos
Jíegociíf -da Guerra , assim participar ao referido Briga-
deiro Ôraduado para seo conhecimento, Faço em 28 de
Janeiro de 1823. — João Vieira de Carvalho.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio N.°
51 do Governo Provisório da Provincia de Minas Gerais,
em que pede explicações, relát vãmente a dever-se ou nâo
abonar gratificação de Commando de Companhia aas Ca-
pitâes, ainda quando empregados em outras Commisaâes,
assim como aos Tenente* , e Alterei quando nelles recrahe
o Gommantlo; e igualmente se aos Ofticiaes, que ainda
recebem soldos pela antiga tarifa, 3e deva satisfazer taes
gianficaj-ôes ; e que soldo ficaram percebendo os OfB-
ciaes Inferiores e Soldados: Manda o Mesmo Augusto !j>e-
nhor pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guer-
ra , participar aó referido Governo Provisório d,a Provin-
*ià de Minas Geraes em resposta ao citado Officio ; que
Ha por bnt» resolver, que.os Capitães Commandantes de
Compáabía; ainda que encarregados de alguma còmmis-
«te, percebam a gratificação arbitrada, pâssânr|o enbTo os
T, «entes ou Alferes a vencerem a que lhe he respectiva ,
qtabdo uo Commando, mas não conservando, pois quew rmida de um para o oulro, « aquelle Cornmanrlò reca-
j'C «leiiletitalmente; 

quanto porém aos Officiaes pagos po-¦<* aiitij-A tarifa , que nSo tem direito ás gratificações de

Commando, por isso qne os seos soldos sam mais avul*
tados ; e que ultimamente a respeito dos soldos dos Of-
ficiaes Inferiores, e Soldados devem conservar se-lhes os
antigos. Palácio do Ria de Janeiro èn\ 23 de Janeiro de
Ji82j. — João Vieira de. Carvalho.

Repartição dos Negoeios tf* Justiça.

Manda S. M. I. pela Secretaria ie Estado dos Nego-
cios da Justiça; remetter i Mesa .da Consciência e o.*
dens o Requerimento incluso de Jeronim Ferreira de Sou-
za , Vigário d» 'gteja da Saera-familia áo Rio de S. Joáo ,
Termo da Cidade de Cabo Frio , era que expõe o pi">*
cedimeoto qne tivera contra o Juiz pela Lei; esco.n-
mungaiido-o e fazendo-o sahir da Igfcja na oceasião u
Mina, por ter elle sem licença do Vigário da Vnru fei-
dtsenterw dó Cemitério daquella Fpguezia um caü.ivot'
sepultado a 13 dias, pari sobre elle proceder ã corpo <!
delicio, e o oflició 'também 

junto de Juiz ele Siri Ce-
quclla Cidaide , em que igualmente dá cot.ta des nu.'
vó» daquella delligencia, e da obstinada opposuÉo <;•'"¦
para isso encontriu na pane dó referitio Vigário, aii
antes havia ordenado se reqneresse a exi-g.citt lieeí."va ;
e Ha por bem que a mesma Mesa faça coliibir na con-
formidade das Leis o excesso escandaloso praticado peío
referido Vigário , dando logo a providencia que a este res-
peito for insta. Palácio do Rio rfe Janeiro e.n, 98 de Ja-
neúo de ÍWi.— Caetao Pinto ae Urrando, Moutencgro.

BRASIL.

Artigos d'Officio,

MINAS GERAES,

Villa de S. João dEl-Rti.

IU,™ e Ex."10 Sr. — Não nos foi indifferente
a cláusula de prévio juramento , que Sáemos in*
serir na acta da Acclamação de s. M. I.» bem
descobrimos 0 erro, que fazia indesculpável a nos-
sa credulídade para com as Cortes de Lisboa, uma
vez que atictorisavBinqB e»m similhante procedimen-
to a nullidade, que par* com ellas nos desobriga-
va ; mas longe de recearmos a mais leve magoa
no Coração de S. M. I., ou que fazíamos duvido-
sa a nossa firmeza, respeito , e gratidão , antes

julgamos, que seguíamos com acerto o exemplo,
e insinuações do Senado dessa Corte , que aos
olhos de S. M. I. não poderia desfarçar sjnistras

pertenções, escapando á sua vivaddade, e viirilan-
cia; ínsidiosos tramas, que excitando novas convul-
e&s, precipitassem, ou ao menos perturbassem o
repoitzo deste grande Império. Exultamos portanto
de f razer, e muito louvamos a resolução de se li-

íi.
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gar au Excellentissimo Procurador tlu Pro, inciu lie
>>'. .Pedro , c queremos , e rogamos a V. Ex. que
prosiga com o mesi.io ardor e cuidado ,' em todas
as occasiões , 0111 que convier sustentar a honra e
interesse deste PõvtTr" por quem—Ire' caiistitTridor,"
que apenas se informou da participação ile V. Ex.
polo Edital , que fizemos publicar , concorreo ao
Paço tio Conselho a Jenionsfrar livremente a sua
vontade, a expurgar o seo erro, a destruir uma
cláusula , que já antes faria objecto da sua triste-
za , e desconsolução, e assignar a reclamação, de
que temos a honra do enviar a V. Ex. a Certi-
tlão inclusa. Deos Guarde a V. Ex. Villa dc S.
João em Camaia ele 20 de Janeiro de 1823.

111.'"° e Ex.'"" Sr. Procurador Geral da Pro-
vincia de Minas Geraes: — Francisco Izicloro Ba-
ptista da Silva , Baptista Caetano de Almeida, An-
tonio José Pacheco, Luiz Alves dei Magalhães.

Carlos Eugênio elr Souza Ferraz, edital Escrivão da
Câmara desta Villa c Termo de S. João d' El liei.

Certifico 'que 
no Livro dos Accordãos , queactualmente serve á foi. 160', se acha o do tbeor

seguinte — Auto de Reclamação , como abaixo se
declara — Anno do Nascimento tle Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e vinte e trez , nos
doze dias do me. de Janeiro do dito anuo nesta
Villa de S. Joe7o d1 El-Rei, Minas, e Commarca
do Rio íbis Mortes, em os Paços do Conselho dei-
Ia , onde se ajuntaram o Doutor Antônio Pauiino
Umpo de: Abreo, Ouvidor interino desta Cominar-
ca, o Coronel Francisco. Izidoro Baptista da Sika,
Vereador mais velho , que actualmente serve de
Juiz de Fora , e Presidente da Câmara na forma
tia Lei . e os outros Vereadores Baptista Cuel-.-io
de, Almeida , e o Capitão Antônio José Pacheco, »u-
bsütuindo o. lugar do próprio Francisco José ela
Silva , quo se adia ausente , e o Procurador Luiz
Alves de Magalhães, commigo EscrÍAiio ao diante
nomeado, e os Cidadãos desta Villa, e por elles
foi dito geralmente , e á uma voz , que vinham
reclamar era tempo o Auto da Acclamaçiío de S.M. I. , lançado á foi. cento c trinta e seis naquel-
Ia parte tão somente, em que se exigira o jura-mento prévio do mesmo Augusto Senhor á CÒnsti-tuição , que houver tle fazer a Assemblea Consti-tumte, e Legislativa do Brasil: porquanto, coube-
cendo agora que fora .Iludida :i sua boa fé , e con-fiança no Senado da Câmara da Corte rio Rio deJaneiro mal dirigido pelo seo ex-Prcsidente , queassoalhando ser aquelle prévio juramento necessa-no a bem da segurança dos Povos , não refleetiranem que se offentlia com ella directainente a indu-bitavel Constituciorialidade de S. M., nem que sesubvertiam os princípios mais incontestáveis de di-reito Publico, como de Religião, em virtude dos
quaes nunca o juramento deve recahir sobre mate-na incerta, e duvidosa ; e ponderando melhor nãoso a ímportunidade , e absurdo de nm tal Jura-mento , como também os sinistros e temerários fi-iscom que fora insinuada , era do seo dever' maissagrado reclamar, como reclamam, o referido Au-to a foi. cento e trinta e seis , na parte tão só-mente , em que se exigia juramento prévio de S Ma futura Constituição ; ficando cm tudo o mais emseo inteiro vigor, declarando portanto nulla in-subsistente, e contratlictoria, e como se nunca fbs-se escrita , tfio odiosa, e im.chiuvelit.ii condição,
da qual a boa fe dos Povos , e os transportes dè«no primeiro júbilo. q„P não per-niiltiatn mnis ma-dura reflexão . fizeram dependente a ele. ação rie-

elevação r;n,S. M. u.» St.liu Imperial . .-,i-, ,..;;„, q,,.. Sl,ml(, (,U|seo [-jriiMc-ini.i ti meio mais, otlicuz de salvar <» li,-,,
sil da escravidão e lerros , c comi, im, Irihtito ,],,seo amor e -gratidão para i-uui S. M. , st* tornaria"ennmas ctjnscqnt-iici.is, niT'ttirmte--mn:i lão abomina"
vel condição,, origem do não poucos males e a nó.
doa, mais negra, e iiifamante paia com o Ainnis.
to Imperador; e ratificando em tudo o mais o meu-cionado Aucto , emquanto á Acclamação de S. V,
L-, feita purainente, e sem condição alguma,'pois'
tal era a vontade tle todos, que assim èxprenivam
mui.livremcnte , por exigil-o a sua própria honra
o decoro ilo Throno Imperial, e o bem g(íril\ ,|oImpério. E para constar mandaram o dito Ou, idor
interino, e mais Officiaes da Cumaru fazer este Au-to, em que Iodos assignaraiii , depois <le ü,],, .„,,.
mim Carlos Eugênio r/e Souza. Ferraz Esrrivuâo d,iCâmara , que o escrevi.

(Seguiam-se muitas nssignatweis.)
Nada mais se continha no dito Auto de R,-.clamação, e Termo de Vereança em Cainaru grau-fie, de que eu Escrivão ao diante nomeado, e as-signado fielmente extrahí a presente Certidão domesmo livro , a que me reporto por determinação

vocal tia mesma Câmara ; em fé do que a subscre-
vi, conferi, e assignei nesta Villa de ,S'. João eleEl-Km aos dezasete de Janeiro do anno do Na-cimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mi!oitocentos , e vinte , e trez. E eu Carlos Eugênio
de Souza Ferraz Escrivão da Câmara que a subscre-
vi, conferi e assignei. — Carlos Eugênio de Souza
lerraz.

RIO DE JANEIRO.
Transmittin.os aos nossos Leitores as declara-

ções que em fôrma de Protestos fizeram em Vai-
iiioulh alguns dos Senhores Deputados tias Provin-
cias do Brasil/, ao Congresso de Lisboa, extruhidns
do Correio Breisilie/ise 7 sendo a primeira de 20 tle
Outubro da 1822 tios Senhores Anlonio Carlos Rt-
beiro de Andimla Machado e Silva, e José Uieeinh
da Costa. Aguiar e Auibtiela , e a segunda de 22 do
dito mez elos Senhores Ci/priano José. Beirai n ele Al-
meie!a , Francisco Agostinho Comes, José Lino Cou-¦linho , Antônio Manoel ela Silva Bucno Diogo Go-
mes Feijó.

Os abaixo assignados, Representantes tia Fio-
vincia do S. Paulo nas Cortes de Portugal, for-
çados pelos mais ponderosos motivos a abandonar
a Commissão , com que os honraram os seos Cons-
tituintes, julgam do seo dever expor ao Mundo,
e mormente ao Brasil, um resumo da sua vida
parlamentar, e causas da resolução, que tomaram.
Os abaixo assignados guardariam o mais profundosilencio, e não teriam a presuiitpção de chamar
sobre si a attenção da Europa , se na qualidadede homens públicos não temessem que sendo a sua
condueta attribuida a motivos menos puros, pelopartido , que nas Cortes tem pertendido escravisar
o Brasil, houvessem de retleclii- algum dosar so-
bre a Provincia, que os elegeo. Quando o Brasil
repetio sôfrego o grito da liberdade , que em Por-
lugeil se erguera , jamais cuidou que palavras mei-
gas, e convites RssticaradoB de fraternidade, e igual-
dade, cobrissem as mais sinistras, e dolosas inten-
ções ; julgando a Portugal por si , adherio (Io co-
ração á nova ordem apregoaria com tanto ênfase,
e na escolha de seos Deputados rico o maior (es-
tomunlio de sua boa fé , e afinco aos princípioslilHT.H'!:,.

O primeiro dos abaixo assigi-.-Hos não . de»'e*>
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fif.n'ura mente n confiança da-sua Provincia, se i
„.,' decidido, e incontestável amor do seu Pai/,
lo qual tantos trabalhos acabara cie soilrcr , l;i
do por espaço dc quatro annos cm lobrea»-^
soes e por mais de dois , e Tteio conservad ,

estreito segredo, privado chi luz, de ar
;ão humana. Da escolha

'...; y.yc'imw:\ ^.«w.^», ,,„«. ,,„„ j,,,,,..
iíHs

niius
de toda a comiiiuiiicaçi
secundo dos abaixo assignado», foi igualmente o
unlco titulo o conhecido theor das; suas opiniões j
Políticas. Com qua .altas esperanças chegaram os '

abaixo assignados ás Cortes de Lisboa. , he Caci!
de conhecer , atteutando-se nas insidiosns expres.-.ôcs
das ditas Cortei, tintas vezes repetidas, e tantas
vezes vergonhosamente desmentidas pelas suas obras.
Mas bem depressa esfriou o ¦ ardor da sua expec-
tação. Assim que em Fevereiro do presente anuo to-
mou assento o primeiro cios abaixo assignados , vio
com dor a extensão da sua illusão , e bem mão
grado seo convenceo-se que as Cortes tinham na
bocea amor e irmandade para com o Brasil, e no
coração projectos de sizania , divisão , enfraqueci-
mento , humiliação , e tyrannia.

Concedèra-se e:u Portugal ao Poder Executivo
a suspensão temporária dos Magistrados , que abu-
sassem da confiança Publica, sob a condição de
os appresentar em Juizo em prazo determinado;
requereo-se a extensão da prerogativa ao Brasil,
onde pela distancia do centro da execução era mais
.fácil o abuso, quo se pertendia remediar em Portugal;
foi absolutamente denegada a providencia com o
pretexto de não poderem delegar-se attribuições exe-
cuüvas , contra a convicção da razão , e contra o
testemunho dos factos , sem outro algum fim, se-
não marcar a inferioridade do Brasil a respeito do
Portugal; porque o orgulho Portuguez senão con-
tentava que a nossa humiliação se deduzisse sómen-
se de inducções , era mister pura fartal-o que tos-
se clara, e distinctainente enunciada.

Appareceram logo depois as primeiras rente-
lhas do incêndio, que a imprudência das Cortes
ateava no Brasil com os seos inseri iates, e impo-
liticos Decretos de organisação do* < «ovemos Pro-
vinciaes , retirada de S. A. It. , aboliria do: Tri-
bunaes, e erecção dc novos Bcg'ierlieys t:n cada
Provincia, debaixo do nome de Gcn raes dns Ar-
mas: e itnpraticaval unidade das cio ti Exercito.- de
Portugal e Brasil , que antes existiam separados.
Estrovinhadas as Cortes , recorreram então a tar-
donhas caricias ; e encarregado o primeiro dos
abaixo assignados de um relatório , qus curasse as
mas faltas , não duvidou prestar-se a li"o ingrata
tarefa, esperançado que, o comportamento futt.ro
lavasse as manchas do passado ; e :-'i•'•"•¦lide «lim

amor da paz o aconselhava, a cerrar o:-: olhos
ainda a palpáveis olFensas do seo Pui.z , quando o
patenteado arrependimento parecia segurar a mu-
dança do plano até então seguido. Mas nada sa-
tislaz o orgulho malogrado, nada contenta a ma-
l.cia aguilhoada pelo interesse , e sedenta de viu-
«anca; Relevava que os bravos Ca.v.oiões da li-
herdade Brasilka , os Membros da junta de S.

nulo , fossem sacrificados a sanha do Congresso ,com menoscabo dos direitos imprescritíveis do Bra-
sil, com invasão das attribuições judiciarias, o a
*i» demora irritou de maneira a facção, que se
lino pouparam injurias a to»!,, o Dc-puiaio , quetentou ao menos' expaçar ü injnra vatapá. Aki> aversão do primeiro dos a.»;:i';r :.. ig.v..io:, , »i"
<\ í-.iniste-io do Rio dc Janeiro eva iaiia' em v.;--jidr..(,e aos Denutados do (Wi,cesso ,'" e oAmucoilesaho que ministrassem provas em contrario, <»
«•¦eitou á mais g-rosseira linguagem , e horrn ¦:;.,

bi

|.v.i uni ao cabo (/S st,os rj)lt
Decreto de proscripção dos" 

'Brasil 
ei-Ia opposirao de todos os Deputados.01 crime naquelle Reino amar a Pa-' ¦•'•'•¦¦"! («-•'.->.;.1 rebelde íUlíou no Rio de Janeiro> .e-peilo devid,, a S. A. R. ; requerer, „ pnmej_ugnauos que se lhe não recebes-

, antes de conhecer-se em Jui-cie sua eonducta ; expaçaram-se
| 

ias a (mal foi elogiado pela que-e iiitrajanti; eonducta pára com t> Her-

íhv- o nrosrri
I .ovavam por

a o oíiio-ii
1 , ;iü"zar da

/:,.-/»,/.,
tri
u -
ro tios uoaixo
sem as foliei taç.
zo competente
as felicilações ; nu-.»
bra da fé .

1 ¦ , r'n, -A  """-'"l!" para com o .riedeiro «,o llnc.no. Outro General na Bahia instaise por seo arbítrio, sen. outro titulo que uma in-forme nomeação , em General da Provincia ¦ e pa-'•a segurar o mando usurpado, mata, e rouba lio-meus, e mulheres naquella desgraçada Cidade • exi-
ge o primeiro dos abaixo assignados a responsabili-
dade do Ministro, que o nomeou, e do General
perpetrador dc tantos crimes ; e não he at tendida amoção , com o falso pretexto de não haverem do-
cumentos comprobatorios dos delictos , quando exis-
tiam sobre 11 meza as suas mesmas confissões. Até
onde chega o despejo de partido! E o mais pas-nioso he que se expedem, apezar &i uniforme cp-
posição dos Dept.tidos do Brasil, fresco? bandos de
janisaros , que vani de novo espezinhar os miseros
Bahianos, e sam os abaixo assignados taxados no
Congresso nada menos que do defensores de faccio-
sos, por tomarem a. peito a defeza dos seos ultra-
jados compatriotas !

Na revisão da desigual Constituição , sem em-
bargo da impugnação dos Deputados do Brasil,
confirma-se a humilhante inhabilidade dem:e Reino,
quanto á Capita! do Império Portuguez, e até sé
desaportugueza erguendo-se em causa de r.hdicação a
estada do Hei, e do Herdeiro do Throno naqii 1-
le Paiz. Appresenta-se um projecto Ar relações
cominerciaes entre os dous Reinos , ao oual ;.;-,!»>-
tando-se o esearneo á fraude , alcunha-se de igual-
d"dc a mais descarada desigualdade, e quer-se ar-
teiramente soldar os já quebrados ferros do sy.síe-
ma colonial, e erigir do, novo Portugal em depo-
sito privativo dos gêneros do Brasil, e fechar quasi
aaurlle Reino á industria estranha , por prohibi-
çõ-*s directas , 011 por meio de restricções equiva-
1 ites a prohibições ; sem se tomar cm conta que
u.n Paiz inteiramente agricula . como o Brasil, tem
interesses mui diversos dos de Portugal, que quer
á íbrça ser maimfactureiro : e que não pôde ser
político , e menos ju>to , que uma parte do Impe-
rio seja sacrificada ao bem da outra, sem alguma
compensação da sacrificada, c até sem duradora
utilidade daquella a quem se sacrifica. Um systema
de ilkião só calculado para o horísonte da rude
Negricia , achou uo primeiro dos abaixo assigna**
dos a mais aturada repulsa ; passou porém pela
decidida maioria dos Deputados de Portugal, e
sua conformidade de idéas interessadas , e inimigas
do augmento, e prosperidade do Brasil.

Chegou em fim o remate do ardimento das Cor-
tes de Portugnal: o Herdeiro do Throno, o geno-
zo joven Principe, escolhido para Defensor doura-
sil pelo amor dos Povos , em reforço dos direitos
do soo Nascimento , reconhecidos pela. mesma Cons-
A->v.c ; o ídolo em fim de todo aquelle vasto
C«>'.iH«i<'uto, : :rt ''dee-se arrancar aos corações que

im , e ás necessidades que demandam a
",:-:eia 

; o na falta cie obediência

pena da perua dos direitos, que
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ua !'»!'»
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as in»titiiiçck-s da Monarquia lhe seguram. E don-
dc vem tanta raiva ? Só porque o Brasil o ama,
bó porque Elle tem para o Brasil entranhas de Pae.
Os abaixo assignados trabalhara». , quanto nelles
«íteve, por urredar da Nação Portugueza u des-
honra de 'tamanho 

attentadó -. mas desejos nem sem-
pre asseguram bom êxito; quii* o mao destino de
Poriugal que vencessem os facciosos. Depois deste
golpe tignal dado ao Brasil, que restava aos abai-
SO assignados ? Deixar um Congresso , onde elles
eram mera.-; cifras , e onde eram expecladores do
mal, que não podiam remediar. Já muito antes ti-
nhain os abaixo assignados proposto a vacância dos
sçps assentos no Coiiffresso, visto a dissidência da
sua Província, e aberta resistência ás pertenções des-
vairadas Ais, Cortes, e a seos Decretos atentatórios á
dignidade do Brasil ; mas foi sem frueto a propo-
bicão. Outras eram as vistas das Corto», os abaixo
ussgnados, guardados como reféns , eram apropria-
do intermédio para trabalhar-se a sensibilidade do
Brasil, c pelo receio da quasi certa violação dus sua
pessoas reter-se a justa indignação daquelle paiz.

A pezar da convicção dos abaixo assignados,
de que a sua presença no Congresso era desneces-
saria, foi-lhes mister aturar a fastidiosa e inútil
residência , até que se uilimou a denominada Cons-
tituição da Monarchia, e se marcasse o tempo em
que devja ser assignada , e jurada. Então com a
franqueza própria do seo caracter publico , e indi-
vidual, declararam os abaixo assignados a firme re-
solução, em que estavam tle jamais assignarem , e
menos jurarem uma constituição contraria á sua di-
gnidade ; porque o não podiam fazer sen. oiVende-
rem sua consciência , e sem se deshonrarem a seos
próprios olhos ; e presistiram em sua declaração ,desprezando os sof.sroas e subterfúgios de seos
opressores. Choviam as ameaças anonymas; re-
jfetíam-se os avisos de alguns poucos bem inten-
sáonado», qne lhes preg^v^m cautelas , é avisa."
Vai» èto resolvido projecto de assassinaí-os, ado-
ptado pelas sociedades secretas, & que perten-cem á maior parte dos Deputados influentes do
Congresso : Mrrtda íissin» tentou o primeiro dos
abaixo assignados reclamar ao caminho da justiça<e da razão as encarniçadas Cortes : niostiando-ihes
» necessidade de se lhe darem Passaportes paralargar uma Cidade, em que corria o maior risco areua segurança. Frustrado foi o seo trabalho, poisremettida sua requisição a nina Commissão, nemse declarar urgente, transluzia o projecto de odemorar até que caisse victima da sanha da plebeassalariada pelo partido jacobinico. E de.facto, seos abaixo assignados não tivessem dado o saúda-vel passo de baldarem com a sua retirada os in-tentos dos canibues, teriam perecido victimas dasua cega fúria , como se deprehende da denunciafeita ao Intendente Geral da Policia. Todavia, seos _ «baixo assignados podesse:,, enxergar ainda oWaS pequeno hem, que da «ua morte viesse aoVrasil. se mesmo não devessem obedecer á voz do?l/hefe rjo seo Governo , oflerecer-se-riiam em volun-tario sacrifico & brutalidade dos Portugueses. Mas-nem a prudência nem o Patriotismo lhes apontava«ste verdadeiro suicídio. Seguros os abaixo Lsigna-dos com o testemunho da sua consciência, appresen-¦ tam-se sen, medo ao tribunal da geração presen-te, e mio declinam o severo escrntinio da posteri-dade cuja imparcial decisão esperam favorável.Falnwuth 20 de Outubro de 1824. _ AntônioCarlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva., JoséRicardo da Costa Aguiar e Silva.

Os abaixo assignados, 
^erendo prevenir qlmt.quer suspeita alheia da verdade , qu\s possasionar a sua inesperada retirada de Lisboa 

°'?"
ciaram á Nação Portugueza, e ao Mundo C»Jt
os motivos , que os obrigaram a assim obrarDesde que tomaram assento no Congresso dPortugal, betando pela defeza dos direitos e j„teresses de sua Pátria , do Brasil, e da Nação em
geral, infelizmente viram malogrados todo» os somesforços, e até avaliados estes crmio outros tantrrattentudos conlru a mesma Nação. O desprezo e a'injurias lindaram sempre de companhia á rejeição8de suas propostas; e depois de verem com dor deseos corações todos os dias meditar-so , e por,8|lem execução planos hostis contr« o Bratil, aneziir «lu suas repetidas, e vivas reclamações, Je ]Lollereeeo pura ass.gnar e jurar a Constituição , aon-de se encontram tantos artigos humilhante» c in

junosos ao seo Paiz, e talvez nem um só qu.
possa, ainda de um modo indirecto, concorrer pa-ra sua futura , posto que remota posteridade 0Sabaixo assignados não podiam, sem merecer aexe-oração de seos Concidadãos , sem ser atormentados
dos eternos agutlhõcs da consciência, sem sujeitai-se á maldição du posteridade , subscrever , e mui-to menos jurar uma tal Constituição, feita comode propósito para exaltar, e engrandecer Portu-
ga/, a custa do Brasil, recusaram portanto faze-lo. O od.o e a indignação já bem desenvolvida
contra os Deputados dacjuelle Reino, cresceo a
ponto, que seria a maior das imprudências, emesmo uma criminosa temeridade, deixarem-se per-manacer em Lisboa , aonde sendo já inútil a suaassistência, era inevitável pelo menos o soffrimeii-
to oe insultos da populaça , que se crê apoiada pe-tò Governo, e pelas Corteis, as quaes nas expres-
•"ff- -^^Igtins «dos seos Deputaifes, de maior eou*sideraçáo, tem dado náo equívocas provas de ra*sentimento, e futuras deliberações, contrários á
inviolabilidade dos abaixo assignados, e mesmo á
liberdade civil, de que goza qualquer Cidadão
era um Estado livre. O Governo negou passapor-tes a um ; e a Commissão dos Poderes julgou «ad.
missivel a pertenção de outro , que instava peloregresso á sua Pátria ; porque trez mezes de en-
fertilidade chronica o tornavam impossibilitado fia-ra o exercicio do seo emprego; dando aquella polo maior dos motivos o não haver este assignado
a Constituição , e ameaçando quo devera sujeitar-
se à. sorte , que esperava os que se achavam em
iguaes circunstancias.

Os abaixo assignados julgaram por outra par*te que a Commiasiío , de' que estavam encarrega*
dos, estava terminada ; elles podiam, e deviam dar
conta deliu aos seos Constituintes , retiraram-se
para onde lhes fpi possível. Pela exposição circuns*
üinriadu, que farúm á sua Pátria, dos differente-
ncconteciinentos , durante o tempo du sua missão,
o Universo inteiro , em sua imparcialidade, julga-rá do merecimento dn sua conducta; c os seojl
Concidadãos , inteirados daquelles suecessos preven-do sem difticuldade a sorte, que os <?spera , sabe-
rúm que seos Representantes nada mais podiam &•
zer em seo benelicio , que offerecer-lhes o quadro
fiel do passado, e uni esfcoço provável do futuro.

Em Falmoulh, aos 28 de Outubro da^SSS.
Os Deputados do Brasil.

Cypriano José Barata de Almeida, ftmòsff *¦<-
t.nho Gomes , José Lino Cõutinho, Ani.o.iio 

"fa»
da Silva Bueno , Diogo Antônio Feijó.

KIO DE JANEIRO NA IMPR-EnH N A C I O nTlT 1823.
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AltTIGOS o'Officio.

Repartição dos Negócios do Império

*OR Decreto de 21 de Janeiro S, M. I. en contem-
plação aos bons e longos serviços de Joaquim Varella de.
França, Professor de primeiras letras na Freguezia da Qan-
deitaria desta Corte Houve por liem Fazer-llie Merco do
augmento de 90^000 ao ordenado que vencia.

a essencial parte da sua conunissão: Io o Commando d.i
pai te Militar dou Districtos tle Porto Seguro , e flltcos ,
devendo abi alistar para uni ua dous Cerpos de Milícias ,
da Arma, que julgar mais conveniente , fazendo o plano de
organisação e Proposta dos Olficiaes, o que enviará ao
General Labatut , que eom as suas observações reniette-
l'á a esta Secretaria tle Estado : 2.° que deverá pôr cm
estado de defeza as barras dos Rios mais freqüentados en.
Commercio, dando conta do que mais precisar para a
sua segurança , além tias armas, pólvora , e bailas, que
açora se renictteni com este destino. Paço 23 de Janeiro
de IS2J,—João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo presente a S. M. I., o Officio de 13 de De-
zembro ultimo do Comniandante das Armas da Piovincia
tio Espírito Santo Pernando Tellcs da Silva: Manda o
Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Guerra, approvar as disposições , que o di-
to Comniandante tem tomado para a defeza interna , e
externa da Provincia, e louvar-lhe a sua condueta Mili-
tar, c bom arranjo das forças, que tem á sua disposição;
com o que de certo se consiguirá a repulsa do inimigo ,
no caso, que intente qualquer hostilidade contra essa Pio-
vincia. Palácio do Rio de Janeiro en. 28 de Janeiro de
1S-23. — João Vieira de Carvalho.

Rcpartião dos Negocio? da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria d'Estado dos Nego-
gocios da Marinha que o Intendente dtí Marinha taça pa-
car a Francisco Antônio Fontoura, Mestre da Embarcação'
que condiizio a esta Corte o Sargento Mor Ajudante das
Ordens do General Labatut Luiz Pinto Garcez a impor-
tancia da passagem do mesmo Olficial ; significando-lhe
que os Despachos para o seo regresso se lhe darám livres
de quaesquer Direitos, ou Emolumentos , visto ter-se pves-
tado* voluntariamente a uma commissão do serviço ape-
¦/.ar do deteriorainento , que sofTria na viagem a que se des-
tinava para Caravellas. Palácio do Bio de Janeiro em 23
de Janeiro de 1S23. — Luiz da Cunha Moreira.

Manda S. IM. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra , que o Ministro e Secretario de
Estudo «los Negócios da Justiça expeça as convenientes
ordens a fim de que dos prezos existentes nas Cadèas des-

¦' Corte , e que estejam no caso tle se poderem e.npre-'-¦u- ultilmente em obras publicas , se remetiam para a
¦'¦¦',' deza de S, João cia Barra até o numero ile deze-
¦"-'¦ c para a Fortaleza do Registo de Villegaignon até

«unero de oito : ficando na intelligencia tle quu ao- Go-'¦'"inador das Armas tia Corte se commimica esta medida.
í'-.o em 28 de Janeiro de 1823.-— João Vieira de Car-
itxllto,

Participado nesta mesma data ao General das Armas
da Curte , e Provincia.

Devendo partir para n seo destino o Conde Bean-
paire, nomeado Commandante Militar da Commarca dei
-" •" A?«7t. ,-o , e lllteos , c sendo em conseqüência neces-
no qu. ,,,ha cabal conhecimento dos principaes encar-

>s « ...ri ;,e destinado naquella importante commissão;
;""'¦ portanto S. M. o Imperador pela Secretaria de Es

0 (,Í)W - "£OCÍOS (Ia GlieiT11 nrulifinnr ítn rpforíHfl Cci
de Bccti, nyrii

participar ao referido Co-
para seo conhecimento

m
----- -¦¦niiii,. iifH J/O.1 íl C\,\/ V'JíH>'"'-""V.i'i" 1¦'¦'' -'¦' -."guintes Imperiaes Determinações, que fitfc

(¦H

Manda S. M. I. pela Secretaria iVEstado tios Nego-
cios da Marinha que o Conselheiro Fiscal da Mesa do
Despacho Marítimo facilite a Fancisco Antônio Fontoura,
Mestre da Embarcação, que conduzio da Provincia do Es-

pirito Santo para esta Corte o Sargento Mór Ajudante das
Ordens do General Labatut Luiz Pinto Garcez , todos os
Despachos para o regresso da mesma Embarcação , livres
de quaesquer direitos ou emolumentos, visto ter vindo em
commissão do serviço. Palácio do Rio de Janeiro em 23
de Janeiro de 1823, — Luiz da Cunha Moreira.

jV B. Na mesma data se dirigio igual Portaria ao
Desembargador do Paço Juiz da Alfândega desta Corte.

BRASIL.

Artigos »'Officio.

M I N A S G E R A E S.

Villa de Santa Maria de Baependy.

BI."» c Ex,""' Sr,—A Gamara du Villa de San-



( 124 )

fn Maria âe Baependi/ Pm soo nome, e das Povos-,
qut- representa depois de rendei uo Oniuipateute
DEOS as devidas graças pela restituição de V. Ex,
uo Emprego de Ministro e Secretario dte -'Étetwd».
dos Negocieis do liupcrio e Estrangeiros, fe davíUi*"''
e E\.'"° Sr. Marfim Francisco ele Andratdm c Sitim-,
junto á Sagrauii Pessoa de S. M. 1. ,. sfe; «à%Qpi&
lulani mutuamente t» d orando o passo \ aiitiyos»», e
prrcinsO > apto este Augusto" Serthor deo era, «Hwfie
cio deste grande , e rico Império BrasihiN^t, £«j*
prosperidade gerai exibia justamente , e se.i, perda
ate tempo o regresso de VV. EEx. aos seos itíí<-
portniitissiinos oünisterios.

Estes saiu , Ex.'"° Senhor , <;s votos, e cordeaes
sentimentos desta Câmara, e Povo, oü melhor do
lirasil inteiro , < que sendo abençoados por DEOS
conio piamente íiccredila.uos , rios comprometem pa-
ra «» futuro us mais abalisud.is venturas , credito,
e honra.

Deos Guarde a V. Ex. por iinniertsos annos
como he mister a este j iiiperio. Villa de Santa Ma-
ria de Baependij em Vereação du 25 de Novembro
<íe 1822.

Ill.mo e ExJ™ Sr. Jnsé Bonifácio de Andrttda e
Sihn. — De V. Ex. Siilxiito;-, e sptvos muito ngrade-
eirios.—José Correia da Silva. José Francisco de
Paiva e Silva, Antônio Gomes Nogueira, Antônio
José Pae'».eco.

Villa de Piteingui.

Senhor. — Estando nós intimamente convenci-
dos, de que deviamos estabelecer uma base , em
qus descançasse íranquillauieiite o edifício politico
íieste Reino do Brasil, ameaçado de uma terrível
auhxãrtâp. pglo orgulho, e perfídia das Cortes de
¦Lisboa, que a iodas as luzes nos tem afraiçoado ;
deliberámos em Câmara redonda do dia 12 de Ou-
tubro Acclamar a Vossa Magestade Primeiro lm-
perador Constitucional deste grande Império, dia¦venturoso, o qual sendo marcado pela Providen-
cia para ser o do Feliz Nascimento de V. M. I.,
o foi também para a Soberania do mesmo Impe-
mo , cujo Throno tem por base os nossos cora-
ções , que ¦ íuiem a mr.íor gratidão, a mais perfei-ta fidelidade. Sim, Augusto Senho.-, mas nao des-
conhecemos os-escassos tle trabalhos, fkligas , e
acerto dí»s operações, que lendeiii a salvar-nos dos
males, o«ie nos oprimem; nós reconhecemos a» pe-rij|o,em. que se achavam nossas pessoas ,. liberda-
dê, e propriedades. E quem foi , e ha de ser o
Anjo Tutelar, que nos poz , e tem a por-nos a
abrigo da segurança ? He V. M 1. , que ainda
na qualidade de Príncipe Rebente, e Defensor
Perpetuo do Reino do Brasil, preferio sempre a
salvação publica á Sua propi-ia !!

líe este o motivo do nosso obrnr , e V. M.
I. cp.-po Digno Chefe desta grande Familia Brasi-
liense queira acceitar benignamente a pureza dos
hossòs votos, e felicitações pela pessoa do Sargen-
to Mór. Luis Aharo de Moraes Navarro , que en,
víamos a beijai- a Augusta Mão de V. Ni. I. a
quem rendemos a. mais fiel obediência , e a quemoferecemos nossas vidas, e bens para defensa do
Impeno, e da.«Augusta Pessoa de V. M., e Im-
penal Familia.
í*v Deos Guarde a V. M. I. como todos have-
mos mister. Pilangui em Câmara do 1.» de De-
zembro de 1822.— Miguel Gomes Duarte, Igna-
cio Joaquim da Cunha, José Cordeiro Vallada-
res, Manoel da Silva Guimarães.

S. P A ü L O.

Villa de Coretiba.

Scfcíwsr. — O Povo da Villa de Coretiba, cal,,,
ç* m CoíiMUM-ca, transportado ao máximo de pra«r» vendo a Familia Brasileira na geralidade êr*eallar«W»ite libertada pelos incansáveis desvellos'de
V. M. I. día grilhão Colonial , já outrVa quebra-dó. por Seo Augusto Pae de saudosa lembrança pa-Ya todo o Brasil, e qua iiisidiosainente lhe qui--min «spor «.'proclamados Paes da Pátria, os cha-
mudes . Regenerndores da Nação : este Povo , A u-
gusto Senhor, que inda ua mais limitada esfera do
sua coWdiÇuo , sabe estimai- a impagável divida,
contraída por todos os Brasileiros cotia a Augusta
Pessoa de V. M; I. na singular qualidade de Soo
Perpetuo Defensor, e principal Agente de sua Po-
litica Independência , não pôde conter o seo des-
mesurado jubilo, e o fiago de seO enthusiasmo,
sen. romper no excesso de ir respeitosamente bei-
jüi- poi- meio de sua representação a bemUizeja Mão
qua os proteje, que os defende, e que os liberta;
pagando assim uma pequena parte da divida con-
trazida pelo! BreisH para com V. M. I.

Nunca terá sido usual dirigirem-se desta ma-
neira os Povos nos seos Soberanos : mas como a
grande Familia Brasileira fazendo uma prévia abs-
tracção da Soberania, tanto o respeita como Seo
Augusto Soberano , como o adora como seo legi-
timoPae; por isso não desprezará V. M. 1. acco-
lher benignamente os sinceros , e cordeaes senti-
mentos de amor, gratidão, e respeito desta peque-na porção de filhos , que também tem braços , e
coragem para defender ihtrepídamente a justíssimaCausa do Brasil, no todo identificada com a Au-"gusta Pessoa de V. M. I. -

O Soberano Arbitro dos Impérios felecite, e
prospere por dilatados annos as Preciosas Vidas
de V. M. í. de nossa Augusta Imperatriz, e Sua
Real Familia , penhor seguro dos Brasileiros. Vil-
Ia de Coretiba 21 de Novembro de 1822.

M. I. os mais amantes, c reverentesDe V.
Subditos.

( Seguiam-se muitas assignaturas. )

igual felicitação dirigio a S. M. I. o Gover-
nader da Praça de Santos em 14 tle Novembro do
anno passado, expeilvfído para isso o Alferes do
Batalhão d'Artilharia da 1.* Linha Antônio Carlos
dei Costa Aguiar e Andrada.

Lopo da Cunha d'Eçu e Costa, Major Gradua*
do, e Governador da Villa de S. Sebastião, em
Ofiicio de 1,5 de Novembro faz em seo nome c da
Tropa do seo commando outra igual felicitação a
S. M. I. por tão feliz motivo ; protestando por si
e pela referida Tropa a sua obediência ao Mesmo
Augusto Senhor.

RIO DE JANEIRO.

Falia dirigida a S.. M. I. pelo Deputado da Câmara
de S. João d ElRei.

Senhor. — A Câmara da Villa de S. João d El-
Rei, da Provincia de Minas Geraes, a cuja Cor-
poração tenho a honra de pertencer, depois da
haver selemnemente Acclamado a V. M. I. Primei-
ro Imperador Constitucional deste vasto, e rico
Império do Brasil, no faustissimo, e para scn*p"«>

tf
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memorável dia 12 de Outubro , Níiíalício clc V. M, Braga , diz o Astro , qne pozeram -luminárias pe-
) eon.o he constante da Acta, que pela Secreta- Ia noticia do fallecin.er.to de Maiioil Fernandt¦
1-Íií de Estudo dos Negocio» do Império teve a hon- Thomaz.
ia de fazer subir á Augusta Presença de V. M. I., A Rainha acha-se preza na Quinta do Ritma:-
iuWu do »eo mais sagrado dever iwmr a esta Ihão: eis-aqui o acolhimento que S. M. F. foi aíhar'Corte um dos seos Membros paru ter a distinctii em Portugal ! E o Deputado Pm,, ÂJuniz atreveu-
honra de beijar a Augusta, e Liberal Mão de V. se a fazer' esta*' indicação. "Devendo infalíivelnion-
M. I-, cem notne du mesma Câmara, e do fiel, te cumprir-se a Lei, tanto a respeito da ex-Raí-
« honrado Povo do seo Termo, felicitar a V. M. nha de Portugal, como de outrem qualquer, que
I. pela Sua E.tal tação ao Throno deste grande lm- recuse jurar a Constituição Política da Monarquia ;
perio, Eu fui , Senhor, o escolhido para uma mis- e sendo qne a prompta execução da Lei foi ri-
são tão justa, como honorífica ; he por isso qne tardada por voto de dez facultativos, que disseram
hoje nos transportes do riais apurado júbilo , pe- perigar a sua vida pela intempérie da atlnnosfera,
raiite o Throno do V. M. I. , em nome daquella se houvesse de fazer viagem no rigor da presente
Câmara, e leal Povo felicito, e me congratulo estação: proponho que se indique ao Governo o
com V. M. I. por um suecesso tão extraordinário, determinar que os dez facultativos, a fim de pr.3-
quanto felicíssimo para os venturosos Povoa do seivar a vida e saúde da enferma ex-Cidadã--Por-
Brasil: suecesso, que o Supremo Arbitro do Uni- tugue.xa, lhe façam circulo durante a sua estada
verso, usando da sua iminutavel Justiça, Se Dig- no Ramalhão , para onde foi removida, e que a
non proteger ; por quanto não era já tempo que acompanhem na sua immediata saída pura ióra de
unia Nação grande, que um Paiz tão vasto, todos os Domínios Portugueses. „ Digam os pro-
tão fértil, continuasse a permanecer no estado ab- prios apaixonados do liberalÍF o de Portugal se
jecto de Colônia , e de bartiarismo , em que por encontram arbitrariedades desta, no rigor antigo do
mais dé trez séculos jazera sepultado, do qual ain- .despotismo.
da hoje seria desgraçada victima se a magnanimi- Sam muitas as pessoa» que se queixam, tanto
dade, se a justa, e profunda politica de V. M. na Capital, como pelas Províncias , de que não
I. não esmagassem para sempre os monstros da recebem por inteiro, e outras vezes no tempo re-
pertidia , e da tvrannia. v. M. I. dignando-Se de guiar, as suas correspondências.
acceitar a Coroa , <* Sceptro Imperial, que o Bra- O ex-Deputado Miranda, um dos que na pas-
sil, grato aos incansáveis disvellos do Seo Perpe- sada Legislatura tratava com maior desprezo o
tuo Defensor, lhe offertou, tem feito ver ao mun- Brasil , foi nomeado Ministro dos Negócios da
do inteiro que lhe pôde dar lições em Politica; Guerra: Jorge iPAvikz Jmarte está Deputado na
pois que de um paiz que até agora não era con- actual Legislatura , em prêmio do seo comporta-
tado entre as Nações do mundo, vai sob os aus- mento no Rio de Janeiro : a Regência nomeada
picios de V. M. Is, surgir um Império poderosis- para o Brasil consta de indivíduos inimigos todos
simo, e que virá a ser o assombro, e inveja das deste Império , e sam Ir. Vicente da Soleda-
estranhas Nações.. de, para Presidente ; Luiz Antônio Rebello dq Sil-

Praza a Divina Providencia dilatar 09 precio- "*« , Manoel Antônio de Carvalho, Sebastião José Xa-
sissimos Dias de V. M. I., e de Sua Augusta, vier Botelho, João de. Sousa Pacheco, que por op-
Imperial Farnilia, para que o Brasil possa subir posto á Causa do Brasil esteve prezo nesta Cida-
aos altos destinos, que V. M. I. lhe tem afiança- de, Vogaes,: Francisco José Vieira para Secretario
do, e que elle ancioso espera: então, Senhor, dos Negócios do Reino; Joaquim José de Quei-
subirá V. M. I. ao Templo da Immortalidade roz, para os Negócios de Justiça a Eçclesiasticos ;
onde Lhe está preparada eterna Coroa de gloria: e o Brigadeiro José de 'Seasa e Sampaio pura os
então será V. M. T. o *amor e as delicias do Po- Negócios de Guerra, e Marinha. Misum lencatis
vo Brasiliense , e Seo Immortal Nome, triunfando umici! ! ! . .^
do poder do tempo, levado ú mais remota poste- Uma Portaria da Secretaria d Estado dos Ne-
ridade, que bem dizendo o Excelso Fundador do gocios da Fazenda convida os nacionaes e estran-
Império Brasitico , repetirá incessantemente nos trans- geiros a remetterem as suas propostas a mesma tse-

portes do seo justo prazer — Estes são os bens, cretaria , sobre o empréstimo, qne o Estado quer
esta a preciosa dádiva , que nos fez o Grande , abrir, de quatro mil contos de registo confirma
Justo, o Immortal Senhor D. Pedro I. Imperador a noticia, que demos em o Diário iV 

JI ,.de.se
Constitucional, e Perpetuo Defensor do Brasil. não ter effe.tuado o empréstimo , que se dizia tra-
Francisco José da Silva. tar-se com a casa de Banng.

Recebemos Folhas de Portugal, das quaes pas- BUENOS AYRES.
•i» . extrahir o qüe ellas Contém mais inferes- ^ 

^ ^^^ dos Negócios Estrangeiros,
À mulher e filhos do fallecido Manoel Fernan- Em conseqüência deiuw «oto offiend dirigida

des Tksmm-tm sido objeeto de muitas indicações, pelo Cônsul e agente Commercial d» BrasiC,,°
com que mata o tempo aquelle Congresso, para Governo mandou por Decreto de 

|* 
>*gg£

» Bw. aêsigpar uma pensão. O Deputado Serpa reconhecer as Armas Bptoa daquelle «.atado
Machado propoz O projeoto de um Decreto de re- na fórma que lhe ^ ~-"m™£«V 

e Bandecompensa ^Beneméritos da Regeneração. Aquel- (Seguia-se a descr.pçao 
Jo 

K"cudo e Rande
Ia.- «compensa, devem consistir em honras e em a qual se omitte nor se, concebi*n»vae
Pensões. Não era desta sorte que os Gregos e os termos do Decreto h 18 de Setembro do ann.o
Romanos, a qufem os modernos Representantes in- sado.) (^ p >(Tg OMcial,,calcam imitar, remuneravam o»'principães feitos dòs s "*
seos heroes : uma coroa de louro deixaria a fama
dei Regeneradores limpa do qualquer suspeita. Em, «•')"
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" Courrkr Français. Ouvimos que Mr. AOlivci-
"fraf 

que acabou de ser Embaixador de Portugal em
França , ao momento em que se ia a embarcai- pa-
ra * Lisboa , aonde ia para tomar o^seo assento nas
Çprtes , foi requerido pelas Auctoricln<jfes*' no Ha-

'ire a deixar examinar a sua bagagem, não obstun-
te ter já* sido despachado pela Alfândega de Pa-
ris'. Informam-nos que grande numero de papeis e
raanuScriptos, que daqui levava, lhe foram toma-

doç , e se accrescenfa que em vão appelou elle pa'.
ra o.dkeiro das gentes , o para o caracter, de qu;
seaclinvii revistido; nada servio de opposiçâo a es-
te acto. ._¦'

Tal. IW o respeito que as Potências Estrangei-
ras. mostram ao systema Constituciodal Portuguez ;
àos; despropósitos dos Corifeos da revolução se at-
íribiiem com justiça estes acontecimentos, e delles
se pôde bem conjectura!- o futuro que os espera.

(Correio Brasiliense.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 5 do corrente. — Kronstadl por Falmouth ;
163 dias; F. Ilus. Kreelzer, Com. Miguel Lata-
r^;_JQito; dito, dito, Ladoga , Com. A. Laza-
rejf_ — Lisboa ; 54 dias ; Navio Grão Cruz d-Aviz ,
Cap. Joaquim Ferreira Júnior, equipagem 50 , car-
ga vinho, sal e cliapeos a Anlonio da Cunha : pas-
sageiros Luiz Panló Duque Estrada, D. Maria Ro-
za, Maria da Estrella, Victorino José, e 1 Hespa-
nhol. — Cabinda; 47 dias; G. Jlcnriqucta, M. Fir-
mo Antônio , equipagem 28 , carga 542 escravos ,
destes morreram 10 a Domingos Alves Loureiro. —
Londres; 56 dias; B. Ing. Harmony, M. Wm. Sei-
ler, equipagem 10, 'carga trigo e fazendas a Le
Breton: passageiros 2 Ing. — Dito ; 54 dias ; B.
Ing. Willna, M. Thompson, equipagem 9, carga
fazendas o cerveja a Thompson•: passageiro 1 Ing.—
Lherpool; 55 dias; B. Ing. Esmouth , M. Thomaz
Dcwsberry, equipagem 11', carga sal e manteiga a
Harrisson. — Norfolk ; 88 dias ; B. Amer. Eliza
Reillij, M. Samuel, equipagem 11, carga farinha
a Clápp: veio por Pernambuco: passageiro 1 Italid-
-no. — Nantrs ; 50 dias; E. Franc. Correio do Rio de
Janeiro, M. Fleury , equipagem 7 , carga ngoarden-
te , vinagre e lonas a !)<; Ia Brossc. — Rio Grande ;
15 dias ; B. Belisario , M. Francisco Pereira Fogaça,
equipagem lf), carga, carne, couros, e sebo a Ma-
noel Afonso Gomes- : passageiros o Coronel de Mi-
lieias Antcro José Ferreira de Brito, o Sargento Mór
de Cavallaria José da Silva Brandão com Oflicios ,
D. Maria Ele na Centena de Azambuja com 3 filhos,
José de Figueiredo, e Luiz dos Santos Ferreira. —
Dito; 14 dias; E. Grania, M. Manoel de Souza
Gomes, equipagem 15, carga couros avaries: pas-
sageiro Antônio Bernardo Machado , Membro do Go-
verno do Rio Grande em Commissão. — Dito ; 22
dias; S. Soledade, M. João Francisco Villa Nova ,
equipagem 11, carga carne, couros, sebo, e chi-
fres a vários : passageiro Antônio Pereira Macho-
do. — Buenos Ayres ; lfi dias ¦ Pntacho Saudade do
Sul , M. João Francisco Moreira , equipagem I f ,
caixa couros, c carne ao M. : passageiro José An-
tonio da Costa Lima. — Caravellas ,- 8 dias ; S. Bom
Pastor, M. José da Rocha c Sousa, equipagem 8,
carga farinha ao M.— Dito; dito, S. .S. Francis-
co, M. Salvador de Jesus , equipagem 8, carga fa-
rinha ao M. — Dito; dito, L. S. João, M. Anto-
nio Manoel Coutinho dc Caravellas, equipagem 8,
arga farinha ao M. — Sanla'Catharina ; 27 dias;

Andorinha, M. Manoel José de Carvalho , equi-
rem 13, carga farinha, e arroz a Caetano José

Ribeiro. — Ilapemcrim ; 8 dias; L. Henriquela, M.
João da Silva Muniz , equipagem 7, carga, assucar
e agoardente a D. Roza Firmina. — Rio de S. João;
8 dias; L. Sanla Anna , M. José Maria de, Almei-
da , equipagem 5 , carga madeira a Luiz Manoel, -
Dito : 13 dias; L. Santa Micaella , BI. Francisco
Luiz Coimbra , equipagem 5, carga madeira a Gre-
gorio Francisao Ramos.

Dia 0 dito. — Cabo frio ,- 2 dias; L. Conceição,' M. José dos Santos , equipagem 4, carga milho, fa-
rinha, e mendovi a Antônio José Teixeira. — Dito ;
dito, L. Espadei forte, M. José Alves Rodrigues,
equipagem 6 , carga milho, e feijão ao M.

SAHI D A S.

Dia 5 do corrente. — Em Commissão ; B. de
Guerra Deli gente, Com. o Cap. Ten. Aalonio Joa-
quim do Couto.— Buenos Ayres ; G. Franc. La Cou¦«-
ttiiice, M. Drouaux, equipagem 13, carga farinha,
manteiga e fazendas : passgeiros os Franceses II. F.
Demieux, Felippe Diniz Victal, e Maria Mar gari-
da Meran. — Dito; B. Galiana, M. Antônio Joa-
quim dc Faria , equipagem 8 , carga agoardenío ,
fumo e assucar : passageiro João Antônio Monteiro.
— Rio Grande ; S. Vencedora, M. Manoel José Frots
e Silva, equipagem 14 , carga sal, vinho, farinha
o 34 escravos. — Paranagoá ,- S. S. Manoel Viujait-
te , M. Sérgio Ferreira de Oliveira , equipagem 11 .
em lastro. — Lherpool; B. Ing. Wetty, M. Akxun-
der Rttnken , equipagem 8, carga assucar , algodão,
e chifres : passageito o Sumo João Antônio Terris-
se. — Ilha Grande ; L. S. João Evangelista , M.
Antônio da Costa Gularle, equipagem 6, carga te-
lha. — Parati,- li.. Bom Jesus, M. Thomaz Rodri-
gues , equipagem 0 , carga fazendas. — Dito ; L.'Santos 

Mártires, M. José"Anlonio de Oliveira, epuí-
pagem 0, em lastro.— Caravellas; L. Santa 'lhe-

reza Alleluia, ]S\. Francisco Antônio Fontoura , equi-
pagem 7, carga assucar e agoardente. — Macahê-;
L. Penha dous irmãos, M. Francisco de Paula, equi-

pagem 8, em lastro.— Rio Grande; L. Boa sorte,
M. José Maria Ribeiro, equipagem 8 , carga ferra-
gens e fazendas.

Dia 0 dito. —Bahia,- B. de Guerra Franc. La
Ruse, Com. A/phonse de Moges. — Amstcrdam ,¦ I?

Jlus. Thnsteliicoy , M. J. P. 
'Paulson, 

eijuipageiu '6 
,

carga callo , couros e assucar : passageiro Cvnrado
F. iWohr, Noroego. — Rio Grande por Santa Calha-
rina ; S. Penha, M. José Vieira dei Faria, equipa-
geui 10, carga 39 escravos. — Benavente,; L. Pilar-,
M. José Francisco Gomes, e(*juipageni"':i3, em lastro.

AVISO.
Sahio á luz a Parte. XII. do Império do Equador

,üs lojas dc Guimarães , ." Baptista.
c Parte VI. do Direito PqJ- Ver.d.
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Autigos d'Officio.

jíejiorhfão cios Negócios da Fazenda.

_f JL Anda S. _ o Imperador , pela .cretaria d' Esta-

rio do* Negócios da Fazenda . qne na Mesa do Despa-

chò Marítimo desta Cidade se continue , até segunda Or-
dem ,: na ob.ervki.cia dó parágrafo 8." do Alvará de 20

de Outubro de 181-, pelo qual se estabeleceram vanos

impostos » favor: do Banco do BrasiL Paço em 25 de

janeiro de 1823. . Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Terulo-»e feito digna de reparo a demora, que tem
havido no complemento d» *obr_. executiva, á q»e se
mandou prot__ pelo Juii do Crime do Bairro da Cair-
deitaria, em Portaria, de ?1 d_Junho, 29 de Julho , 10 ,
19, e 2_ de _gp_ do anno pits»»do contra Gabriel Fer.

nandes de Castro pelo que;*ficou devendo á Fazenda Pu-
blica , con.0 Asíignante que foi da Alfândega desta Ci-
dade , proveniente de Bilhetes que deixou de pagar no
dia do seo vencimento : Manda S, M. o Imperador , pe-
la Secretaria de Estado dos -%ocios da Fazenda , que
o dito Juiz informe, quanto antes sobre os motivos desta
demora , e que entretanto proceda com toda a act.vidade
na referida cobrança. Paço em 29 de Janeiro de 1823.—
Martim Frncisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio da
Junta do Banco do Brasil,datado de l6 do corrente, ac-
companhando a proposta dos Negociantes de I.oanda ,
Capital do Reino de Angola , em que pedem í mes™»
Junta lhes remetia cem contos de réis em espec.es de 900
reis, afiai, de ocorrerem á escassez do numerário, que ali
se experimenta, obrigando-se elles a fazcl-as correr com 9
valor de mi! réis , e a pagal-as por este preço em Letra,
a favor do Banco; ao que a Junta não duvidaria pres-
tar-se para animar o decadente Comm.rcio daquella Pra-'
ça, apezar do prejuízo que desta transacçao lhe resulta ,
se o Mesmo Augusto Senhor a apprbvasse, « garantisse oe
riscos, a que a expõe o actual estado hostil rie Portugal
«om este Império : Manda pela Secretaria d'Estado dos
Negócios da Fazenda, participar i Junta, que náo houve
por bem annuir a esta proposta , nio só pélás pondero.as
razões, que expõe, como principalmente porque tendo O Go-
verno do dito Reino de Angola indiscretamente, e contra Os
verdadeiros interesses dos seos habitantes, intima é nato-
ralmente ligados com os deste Império , e delle depender.-
¦*."-' , seguido , como he notório , a causa de Portugal,
renunciou ao favor, e protecçao que tinha direito a espe,-
_ do Mesmo Augusto Senhor, e deste Império. Pa_o em

ií

25 de Janeiro de 1823. ¦
Andrada.

• Martim Francisco Ribeiro de

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Oilicio de

do corrente mez do brigadeiro Graduado, r- Comr.ar.-ía
Militar das-Villas de tampes dos Coitaecaes e Si Ma

sobie a marcha da Tropa emiada em «occOrro alia Pio

cia do Espirito Santo , a qual se effectuara totalmente

dia 9- e Approvandb o Mesmo Augusto Senhor o t-

abonado ás Praças daquella Divisão os sohlos respeci

de um mez ariiantado , segundo a tarifa existente pai.
Soldados de Linha daquella Provinna, Maneia p_*n

pela Secretaria ifEstado dos Negocia, da Guerra , as

Wicioar ao referido Commandante _lr. , para. sua

[_£__. Paço em 29 de Janeiro de 1823.—/*» v

ra de Carvalho.

voa
os

to",
im

Subindo á Presença de S M. o Imperador a Repre-

sentac o do Povo da Villa do _o Para*, da Provmca

dTs Pedro, inclusa em Oficio, de .6 de Novembro do

anno próximo passado , da Câmara daquella Vrila., ped.n-

r_So da creav-0 de um Corpo de M.bcm nos

_™ nSrtrícto»: e Tendo já o Mesmo Augusto Senhor

Trio SpSndai, que julgou conveniente.e«i atten-

rão á necessidade de uma força, que vigie sobre a tian-
S ?u?__f_. Povos, e do "bem da agricultura do P..z:

r^___rte'i»*^*
Í^lTl^Tlm.-Jo^ 

VWa de Carvalho.

H^endo representado a Câmara da Villa de Baepen-

fazem umapr.nc.pal parte , e « 
^ ^ ^compatCl, o

solicitude de S. M. 1. atuar < V™" •' 
p 

r 
Manda

se,,ço Publico 
^VXT^^-^^p*-•portanto 

^•;77 0 
PGoverno 

Provisório da Pro-
-kegocios da Guerm qu a.stancias
vincia de.^ch™i;dividuos do .«ferido Regimento,

srabeie«rí,;. ,*_-. a. «»»¦»..« - «¦ ~
7 _ .. -J« «ar lin»!",,' , ___T«fuma naVüi;7 dl Campanha da

srb,na7a 
a" Companhias qua lhe ficam próximas, »

sr^Cc^rviii. * w* _««*»***
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•ninas dos seos Distiictoi ; observando se esta pratica ern-
quanto o mesmo Governo Provisório não appreeuutar o seo
Plano geral sobre os Corpos rie Milicias da Província. Pa-
lacio rio Rio de Janeiro em 29 de .Janeiro de .1823. ¦—
João Vieira dc Carvalho.

B R A S I L.

Artigos d'Officio.

RIO GRANDE DO NORTE

O Governo Provisório desta Provincia ein Of-
ficio de 8 de Dezenihj-.o participa que depois dus
providencias que tem dado a respeito de alguns
indivíduos oppostos ã sagrada causa da nossa In-
dependência , para conservar a boa harmonia que.
S. M. I. receinmendara. em Portaria de 5 de Ou-'tubro, conseguio-se felizmente o restabelecimento

>.da tranquillidade Publica.

PARAHIBA 
"DO 

NORTE.

Em Officio de 6 de Dezembro participa o Go-
yerno desta Provincia que, tondo-lhe o de Per-
mumbuco requerido o soecorro de SOO homens de
tropa , para juntos com 400 Pernambucanos , irem
reunir-se ao General Làbatút, convocara o Gene-
ral das Armas ; o qual mandando formar a Tro-
pa , deo toda ella um passo á frente para ir em
Roecorro dos Bahianos ; o que obrigou o mesmo
General a escolher somente os referidos 200 ho-
.mens , que marcharam logo. Participa também que
«m conseqüência de algumas commoções nas Villas
de Icó, Cralo, e Fortaleza, da Provincia do Ceo.

-rá« o Governo pedira uma explicação destes acon-
tecimentos , declarando que , se o Ceqrç, não unis.-
se á causa do Brasil, a Parahiba cortava-lhe toda
a comniuuicação , e mandava postar tropas nos pon-
tos , em qúe fossem precisas, mas que constava por
ultimo achar-se tudo serenado , devendo-se toda a
pacificação na referida Provincia do Ceará ao Ca-
pitão Mór dos Cariris Nozos , José Pereira Felgnei-
ras , que fizera ajuntar logo peito de 10:000 ho-
mens pára restabelecer a harmonia.

PRQVINCI Ã"dO CEARÁ.

Nas Variedades quo publicamos em o N.° 28
deste Diário , ousamos avançar que o enthusiasmo
com que- era abraçada a causa do Brasil, e accla-
m.ado Nosso Imperador , se extenderia ás Provin-
cias próximas á Equinocial, á medida que ellas
fossem tendo noticia daquelle feliz aceontecimento.
Com que prazer não vimos ir-se realisando a nos-
sa opinião.

O Governo Provisório da Provincia do Ceará ,em Officio de lf> de Novembro participa que por.falta de tempo não pode agora remetter os diicu-
mentos relativos aos accontecimentos que tiveram

•lugar na Villa de Icó , dizendo que a Junta se
deniittira espontaneamente. Faz os protestos de ad-
hesão á causa Brasilica., fidelidade e obdiei.cia a

¦S. M. I. , dizendo serern os primeiros a executar-fielmente os Decretos do Mesmo Senhor. Ficava-
se cuidando na eleição do novo Governo, e o Po-
vo no níaior enthusiasmo com a eleição dos De-'putados. ¦

PROVÍNCIA DE PTAÜIIY.

O Doutor Juisí de Fora 'da Ptminhibn cm Oi-

ficho dc 21 de Oufuliro, participa que. apezai ri
Governo" da Provincia se haver ligado con, o do
Maranhão ,, jiara não darem cumprimento ás {),-."deris- de S. M. I. , todavia a 10 de* Outubro , a¦^èqueriiiH-nto do Povo e Tropa , por voto gera! e
«iljanime foi'eom incrível enthusiasmo 8. M. I, ac-
çiamado «a Parnaliiba como. Regente e Defensor
Perpetuo ; e que houve por trez dias solenmissi-
«nsis demonstrações publicas de immenso regosijb
pòr t$o glorioso motivo. Participa que se vai,, dar
«.execução |odas as determinações desta Corte . e
que,.s.e .«^ípedem participações a todas as Câmaras
da Provincia para o ciimpriinenlo do Decreto de
3 de Agosto. Concilie fe|icitando-se pelos proíbes-
sos da Llniáo Brasilica.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL

Cidade dc. Porto Alegre

Transntitíimos aos nossos Leitores vários Do-
t-umentos relativos á Gloriosa Aclamação de S. M.
í. que por certidão aiitltcntica sobiram á Presença
Augusta do mesmo Senhor com o Officio da Cantara
da respectiva Cidade, a qual foi passada em virtu-
de d'huma Portaria da mesma Câmara.

Certifico que no Archivo desta Câmara , se
acham por Copia a Representação e mais papeis
que menciona a Portaria supra, cujo theor lie o
seguinte.

Representação.

Senhor.— Se o dia doze de Outuuro até o anno
de mil oitocentos e vinte hum , . terri sido sempre
para o Brasil dia de ventura , dia de gloria, rie-'pois 

que tem festejado o Anniversario.-Nataliciode
•V. Mi , elle se tornou sem duvida muito mais xen-
turoso, e de mais transcendente gloria no preseíi-
te anno de mil oitocentos e vinte dous , por ter mar-
cado a nova , e brilhante época , em que o mesmo
Brasil unanime em sentimentos , e vontade , (les-
pedaçando os vis, e pezados ferros , com que o que-
riam novamente agnlhoar, proclamou a sua lnde-
pendência, aoclamando ao Deílensor Perpetuo dc-
seos direitos, seo primeiro Imperador Constituído-
nal. Está dado , .Senhor , o único., e grande passo
para a nossa salvação; já cessou a calmaria, que
impedia a nossa navegação ; suspendeo-se a anco-
ra , que snstinha a nossa grande Náo Politica , ei-
¦lá poderá- seni reseio derigif-se ao desejado porto
de seo destino, aonde infalivelmente entrará sem
tocar os cachopos, e baixios, que a poderiam fazer
naufragar. Nós nos transportamos, Senhor, quando
consideramos que já temos privativa representação
entre as principaes Nações do Mundo, que temos
'hum Monarcha, que zeloso vigie sobre a nossa
prosperidade, e segurança, tendo em pleno exerci-'cio 

todas as attribuições do Podei- Executivo, que
pela nossa Constituição lhe forem dadas. Nós , Sc-
nhor , como Órgão fiel do Povo da Villa de Por-
to Alegre, Capital da Provincia do Rio Grande <b
Sul, temos a honra de. certificar a V. M. , ;!'-''-'
aquelle glorioso e sempre meiiiorav ei dia, que '"'
,i'á marcado nos Castos desta Provincia , foi de com-
pleto júbilo para esta Povoaçáo: que todo-; i-s*''»*
hsibitantôs exultaram de alegria , vendo que em f'1'"1-momei! to a liberdade- su (loca d o apparecoo í'H«v'> •
-para de hum só golpe cortar os agigantii-lo* ,"a""
-sos, com que de longe vinha mareliaiido a ma'*' i'"y/;
'escravidão: 

que finalmente o tii-ii ; rieasi'» p<<-'-}"~
'sfh-nno- s-e düíenvolA-eo , rçt-ir-nl-an-lo o** ii-vs rie-rcp'-'

i
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,, ..-jVíxa que provinhão de um só principio ,
1 o da sua natural, e justa Independência , de

'' 
> f i V- M- ° Fundador. As copias, inclusas que

^>U a 
'satisfação 

levar ao
'(.na» inclusas qt

Alto conhecimento
' ' 

y jj_ |eni demostram o que fielmente expende-
- assim como que ratificámos no mesmo glorio-'Tia 

nossa obediência á Sagrada Pessoa de V,
Jvi nor quem, e pela nossa Santa tn usa duremos a

nltinia gota de sangue. Deos Guarde a Sagrada ,
Ai.""usta Pessoa de Vo.ssa Magestade, como se

L niístcr. Porto Alegre em Vereação extrao.dina-

ria de dezesetc de Outubro de mi! oitocentos e viu-

t> cí i.s. —O Juiz de Fora Presidente Caetano Xavier

Pereira de Brito, Joaõ Thomaz de Menezes , Cus-

tc-fliii de Almeida Castro, Martinlio José Affouso

Pereira, José Antônio de Souza Lcai.

EDITAL

O Doutor Juiz dé Fora Caetano Xavier Pcrei-,
ra de Brito , Presidente , Vereadores, e mais Of-
ficri.es da Câmara da Villa de Porto Ahgre , Ca-

pita! da P.evincia do Rio Grande do Sul deste
"Reino 

do Brasil por S. A, R. o Príncipe He-
"•ente è Defensor Perpetuo do mesmo , que Deos
Guarde c\c. Fazemos saber aos Habitantes desia
ínesma Capital, que sendo-nos manifestada a vonta-
de geral, e unaniftie do Povo , « Tropa da Cidade
do Rio de Janeiro pelo Senado da Câmara da mes-
ma Cidade, como seo fiel , e verdadeiro órgão , de
acclamarao Nosso Principe Regente, e Defensor Per-

petiM, do Reino do Brasil, seo Primeiro Imperador
Constitucional no dia 12 do corrente ; sempre Faus-
tissimo de Seo Natalicio , e suppondo nós por jus-
tos, e bem fundados motivos , que todas as Pro-
vincias colligadas , a quem for igualmente manifes-
tada tão nobre-, como heróica resolução de seos Ir-
B.ic, da Mbti-opole, serám promptas efn desenvol-
verom, è patentearem prodigiosamente 

' seos iguaes
sentimentos, pondo-os sem hesitação em pratica ;
não nos sendo outro sim oceultos os puros, e ai-
dentes desejos dos Povos desta Provincia de pô-
rem tambem em execução o mais decisivo , e ne-
eessario passo , á muito por todos os Brasileiros
concebido, para a grande obra da sua devida, mas
sitílocada emancipação, e vantajosa Regeneração
Política¦: convidamos portanto ao Povo, e Tropa
desta Capital para que nos accompanhein á Praça
«lu Matriz , das 9 para as dez horas da manhã
no expressado dia a Acclamarmos Nosso Primeiro
imperador Constitucional, o modcllo dos Príncipes ,
o exemplar das virtudes , o symbolo da fraternida-
dc , e união Brasilica , o Campeão da sua Indepen-
(inicia, o Nosso linmortai li. Pedro; e rogamos
tambem a todos os referidos habitantes, que igual-
iicní t nos accompanhein nos festejos , e transpor-
tes demonstrativos de nosso enthusiasmo em tão
fausto dia , em o qual depois de lavrado o Termo
.'os Paços da Câmara de tão magesíoso , impor-
tante, e glorioso acto, haver:. Missa Solemne, e
«tarde em nição de graças Te Dcinn , e Procis-
são pelas ruas do costume, que deveram estar or-
nadas com a possivel riqueza , e decência ; espe-
rando que por espaço de 9 dias succeswivos iliu-
minem as íVentes de sutis casas, sendo permittida ,
e para desejar , a continuação dos festejos , e ho-
nestos divertimentos públicos ác qualquer natureza
por espaço de trez mezes consecutivos ao assigna-
'-ido dia, o mais ventureso para o Br sil, e que¦narcará a mais notável i-poc-.r da sua historia. E
para que a todos conste se passou o presente Edi-
*« por nós firmado , e sellado com o sello desta

Câmara , por enja CorporaC'0 será pnbFcado , ©depois «fixado nu lugar publico ilo costume. Áar-to Alegre, cm \ercança tia í) de Outubro l«i2 —
Libanio Perdia da Silva o escrevi. — Estaytio o ãel-• .luuniii . rnca aa cava o escrevi. — Cstuviio o -ei-
Io das Anuas. — Caetano Xavier Ptren. de iV.-to, João Thomaz de Menezes. Cusiomo de ,ü-
meida Castro, Mailiniio José Aüoiiso Pereira, Jo-sé Antônio de Souza Leal.

Faliu dirigida aos p„VOs, e Tropa pelo Presidente da
(anuíra no ceio da Acciamação.

Cidadãos . CompasineíroR, e Amigos. Achava-
se hu muito prouosticado por todos os Escriutore»
Políticos o nosso veuturoso, e necessário destino,
fundados na íustoiia ds todas ns Nações , que ten-
do preenchido o período de sua intencia, entrara
iiiláiiivelniente , ainda com esforços, e sacrifícios ,
para o período de sua viriiidaüe. O Brasil ha mui-
tos annos havia já deixado aquelle desgraçado pe*riodo, em que, a seo pezar por mais de trez se-
culos jivzeo curvado aos terríveis golpes do anti-
go, e sempre temível despotismo , e aviitador sys-
tema colonial , que deshuiuanawente lhe cortoa' »
notável desenvoh.mento de suas forças físicas, e
moraes, e que muito antes o faria ter gozado des-
te veuturoso pei iodo, em que felizmente se acha;
e tendo obtido a consideração política , a que o ele*
vou o Senhor D. João d." peio Titulo de üeino ^
julgou para sempre sepultado no esquecimento o
despresivel nome de Colônia. Depois de tão remar-
cavei época Um futuro mais brilhante se lhe an-
folhou com o novo systema Constitucional, procla-
mado pelos Povos de Portugal, esperando em boa
fé goítar as reciprocas vantagens , que lhe foram
prodigamente promettida , e solemnemente protes-
tadas, como em justa partilha de Reino Irmão.
Porém, oh magoa, oh períidia ! Quão depressa
vio o Brasil rasgado o véo, que encobrio o mor1-
tifero veneno de taes promessas, que com appaien*
cias sinceras , envolviam o sinistro , e horroro-
so fim de lhe lançarem em seos já cançados pul-
sos nova9 , e mais pezadas cadeias , que o arras-
tassem ao precipício, á vista das inacbiavelicas, e
ruinósas Leis , que cr Soberano Congresso de Lis-
bcii a seo arbítrio p<ira elle promulgava, sem aa-
diencia da maior parte de seos Representantes, ou
com desprezo , e decisivo attaque aos sinceros, e

judiciosos votos dos que lá se reuniram; e (o que
he mais) com o temerário, e pérfido projeeto de
o escravisar. Então a Providencia , que não dor-
me a vigiar o destino das Nações, acorda o Brá-
sil do letargo em que se achava ; elle reconhece a
traição de seos ri vaes , nimiamente invejosos dos im-

mensos recursos, com que a natureza com prodi-
n-a nuio o enriqueceo, para o elevar ao cume das

Potências mais respeitáveis : vê em seo seio o mais

precioso ramo da Dynastia Bragnntina O Iimnortal
D Pedro , que com o maior enthusiasmo , e fran-

queza anime contente ás sr.pplicas de seos Povos,
8.1'pendend» o fatal Dücreto, q«e 

"o roubava de

seos braços, acceiíando o ma«rsto«o ritmo delUe-

iensor Perpetuo de seos innuferiveis, e sagrados

direito» , e ainda mais, oh gloria ! Declarando-se
soo F;l!-a-, e Am>o de seos ccnviiraíriofasT, e dan-

do finalmente pa.a cumulo de ventura o acertado

passo de convocar uma Assembléa Legislai ,vn de

absoluta necessidade para seo vastíssimo território,

e nas promoverá sem «devida sua gloria, e prós-

peridaide. Eia pois , Brasileiros, está cr.egada a

época agourada". '.nas náo marcada poios Políticos,

da nossa felicidade; oproreitp^i os pr«dipom re-
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cursos, com que a provida natureza nos distinguio;
Hão tardemos um só momento a' investir o Nosso
Heroe Fundador da liberdade Bmsi/ica- o Senhor
D. Pedro , ue plena exercício de toscos os attribu-
tos do Poder Executivo , que pela nossa Consti-
tuição lhe devem competir como Rei Constitucio-
«ai, para tpte possa empresar todos os necessários
meios de manter nossa tnwqiliUidade, e promover
a nossa segurança tanto interna, como externa. Se-
iaEile liojê por nós soienine.im.ute Acclainado Nos-
so Primeiro Imperador Constitucional, certos de

que he esta a opinião dominante de todos os brio-
nos, c verdadeiros Brasileiros. Está vencido pois
o grande passo para desenvolvermos o precioso
germen da nossa suspirada e Santa Independem
cia -. respire entre nós somente nniao , e en-
íhusiasmo para o caminho da gloria : seja a
possa brilhante diviza Independência , ou Mor-
te. Arrebentem de nossos coi.tçues festivos vivas,

qúe perpetuem a memória do mais glorioso Dia,

que .marcará a «"ipoca mais notave nos Fastos do
império Bmsilire. Viva a Nossa Santa Religião,
Viva a Independência do Brasil, Viva. a Assembléa
Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, Viva o
•Imperador Constitucional" do Brasil o Senhor I). Pe-
dro L, Viva a Imperatriz do Brasil, e a Dynas-
tia de-Brflgrtflfíi-lmperante no Brasil, Viva o Povo
Constitucional do Brasil. — Caetano Xavier Pereira
de Brito, Juiz de Fora Presidente da Câmara de
Porto Alegre.

(Seguia-se a Acta da Aeclamação solemne de S.
M. L, a qual trazia 288 assignaturas. )

O referido passo na verdade segundo assim cons-
ta das copias da própria representação, e mais pa-
peis referidos a que me reporto , com o theor dos

quaes esta conferi, sobscrevi, e assignei nesta Ci-
.«fade de Porto Alegre na Provincia do Rio Gran-
de do Sul aos quatro de Janeiro de mil oitocentos
,vinte e trez. annos; FJbeimo Pereira da Silva, Escrir
vão da Câmara a conferi, sobscrevi, e assignei. —
Libanio Pereira da Silva.

CEARA GRANDE.

Ei7/íz da Fortaleza.

Este Senado da Câmara da Villa da Fortale-
za, Capital da Provincia do Ceará Grande, não
podendo assistir á Cerimonia Augusta da Ooroação
Imperial do Senhor D. Pedro de Alcântara, e de-
zejando ter parte em tão soleinne acto, (se o Mes-
mo Real Senhor Houver por bem conceder-nos es-
ta honra) nomeou para seos Procuradores, e Re-
presentantes ao Desembargador José, Raumuudo de
Paço' de Porbe.m Bnrboza, e ao Coronel José Re-
hello <!e Souza Pereira , o que participamos a V.
Ex. para que'se digne leval-o ao conhecimento do
Mesmo Augusto.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos. Vil-
Ia da Fortaleza em Vereação de 23 de Novembro
de 1821

üil.""' e Ex."™ Sr. José Bonifácio de Andrada e
Sika, Ministro e Secretario de Estudo dos Nego-
cios do Império.—Joaquim Lopes de Abreu, Fran-
cisco'José de Carvalho Macedo, José Manoel Pe-
rcira-, Francisco José de Souza.

B A H I A.

Villa de S. Francisco.
Senhor. — A Câmara da Villa de S. Francis-

co por si , e como órgão das habiiiuitt s do seo
Dcstrinto tom a distineta honra de felicitar a V.
M. pelo Augusto Titulo de Imperador Constilu-
cional, e Perpetuo Defensor do Brasil, que V. M.
acaba de Acceitar no sempre memorável dia 12 de
Outubro, para firmar cada vez mais a ventura dos
lieis Brasileiros , em cujos corações V. M., ha mui-
to impera. Oa-i sentimentos de todo este Povo, e os
de toda a Provincia sarn os mesmos, e initenticos,
que os do bom Povo , e Câmara d'essa Illustre Ci-
dade : e se a ella coube cm sorte romper o primei-
ro grito da. sempre venturosa Aeclamação de V. M.ç
a Bahia, Senhor, apezar da sua manifesta oppres-
são (que ainda dura na malfadada Cidade) nutria
os mesmos desejos. Digne-se V. M. de acceitar os
votos da mais constante, e perpetua fidelidade, Amor,
o Respeito dn Câmara , e Povo desta Villa, que
não cessa de supplicar ao Altíssimo pela conserva
ção d 

"" '

toda a Augusta Família Imperial.
Deos Guarde a V. M. como havemos mister.

Villa de S. Francisco em Câmara 2 de Dezembro
de 1822. — Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos,
Juiz de Fora Presidente; Pedro Antão Neto Ca-
valcante, Vereador; Domingos Luiz Ferreira Pa-
checo de Mello, Vereador; Antônio José Ferrei;
ra, Vereador ; Antônio Felix Henrique de Mene-
zes , Procurador; Felicianno Teixeira da Matta
Baceilar , Escrivão.

Preciosa vida, e saúde de V. M. , e de

ESPIRITO SANTO.

Villa de S. Salvador.
IU.** e Ex.1"0 Sr. — Levamos por este modo á

presença de V. Ex. para que faça chegar ao co-
nhecimento de S. M. 1. os nossos sentimentos a
respeito do equivoco sobre o prévio juramento,
que de S. M. I. exigimos antes de ser coroado.

A precipitação com que lemos o papel que
pelo Senado do Rio de Janeiro nos foi enviado,
a confusão, e algazarra de mais seiscentas pes-
soas, «jue enthusiasmadas pela futura grandeza do
Brasil, se ajuntaram naquelle dia, deram motivo
a pouca attenção, ou falta de reflexão , coi)» que
foi diclado , e exarado o Termo de Vereança. Emen-
damos agora o nosso culposo desleixo , que seria
imperdoável se a todas as luzes se não mostrasse
que foi involuntário. Se nós teimamos , e justa-
mente teimamos , que nos não liga o juramento
prestado á Constituição de Portugal, por isso que
não sabíamos o que jurávamos, e que só o fize-
mos persuadidos por uma lógica de baionetar, : co-
mo poderíamos querei* de S. M. I. o que j.i ti-
nhamos julgado irrito, e.nulloí

Nem era necessário aqueile juramento, quan-
do nenhum Brasileiro ignora que S. M. I. ne
Constitucional , do que todos os dias nos dá in-
contestáveis provas. 0 Termo feito então está no-
tado á luaisem , e novo Termo confirma esta m-

genua confi-são.
Deos Guarde a V. Ex. por dilatados annos.

Villa de S. Stdvador dos Campos em ("amara Ex-
traordinatia do 13 de Janeiro (ie 182.9.

I!l.mo e Ei." Sr. José Bonifácio de Andrada e
Silva. — Paulo Francisco da Costa Vianna, J«»e
Joaquim Pereira de Carvalho , Domingos Gomes
BaiTozo , José Fernandes Ribeiro da Costa.

sm



RIO DE JANEIRO,

IYiscuiso do Tenente Coronel de"Dragues Gaspar Fax-
¦ Mama Bundo , em nome dus Icopos da

'aSp\"im"a 
do Rio Grande de S.Pedro do Sul

Na qualidade de Deputado nomeado pela Cor-
- Militar da Província do Rio Grande de.

VFXiko do Sul , tenho a honra de encaminhar

t Throno de V. M. I. os puros, e sinceros votos

£*;¦„ elevada satisfação, que produzio nos heis
i L «.rações de meos Coiuiiiitentes , o glorioso

LtT da Acclamaçáo de V. M. 1. bi-ilhantemeuie

Sbrado naquella Província no d.a 12 de Outbio

de '.nno passado com o universal applauso de to-

^'^lÍSlor, em que V. M. I foi tão

solemnemente Acclamado Primeiro Imperador Cons-

títaiônal, e Defensor Perpetuo «a Brasil, he se-

imramente o que marcando a felicidade dos Bra-
Fjms despedaçou de uma vez para sempre os
'u.,ros 

trilhões, com que ha séculos eram appnnu-

rios nelo despotismo , e os appresenta a face do

Universo, como Cidadãos livres, e habilitados pelo
brilhantismo de sua nova situação , a gozarem das

vantagens, que indisputavelmente lhes asseguram o

amor* conhecidas virtudes, c incansável energia com

riue V. BI. I. tão decididamente os protege; e he

esto mesmo dia , que o Mundo, marcará pelo da
•rratidio mais manifesta* da parte tios Brasileiros pa-
ra com V. M. I., por lhe levantarem um Throno

só-digno de V. M. I., firmado por leaes corações,
e sentimentos unanimes , e que saberám sustentar
dignamente á custa dos maiores sacrifícios.

Su os grandes Impérios do Mundo tem soffri-
rio a decadência de seo esplendor , he Senhor por-
que seos Thronos não foram basiticados poi- Cora-

ções fieis, como p de V. M. I., c porque seos Im-

peraníes adorando a ambição, não possuíam a Sa-
bedoria, a virtude.de V. M. I. para fazer a Vele-
cidade de seos Subditos : os Brasileiros , Senhor,
adimiiam em V. M. I. a generosidade, e infatiga-
vol zelo, com que tanto tem pugnado pela sua li-
herdade , e promovido os meios de sua existência
feliz; a Corporação Militar da Província do Rio
Grande de S. Pedro , que tenho a honra de repre-
sentar por este modo na Augusta Presença^ de V.
M. 1. concorde em sentimentos, aos mais Cidadãos
beneméritos do Impesio por mim offerecem sua can-
dida felicitação a V. M. 1. aceompanhada dos pro-
testos da mais religiosa obediência a seos lmperiaes
mandados; bem como da mais viva, e.cordeal adhe-
são á Causa publica do Britiil, que se offerecem a
sustentai-, e defender com a fortaleza «le seos bra-

ços , c com a fidelidade de seos corações.
Seo companheiro d'Armas, só os avantaja na

gloria de ter sido o primeiro d'entre delles^ a quem
me coube a honra de beijar a Augusta Mão dc V.
M. T. ; o de ser o órgão de seos puros votos na
Sua Imperial Presença; e quando minhas expres-
soes não pintem bem ao vivo os sentimentos de ve-
..oração , e respeito, com que m«*os Comitentes din-
gem a V. M. I. sua ingênua felicitação, permitta-mc ,
Senhor,'que em frase militar afirme a V.M. I., que
as valentes, e bravas Tropas da Piovincia do Ido
Grande .ele S. Pedro tio Sul intimamente reconheci-
iias oiiiR bens , quo lhe-resultam da sabedoria , com
f|ue V. M. I. Governa os Povos deste Império,
¦juram manter illeso o imperial Throno, é defender
•<>s direitos de V. M. I.-enquanto existir a mais
pequena gola de sangue em suas veias.

Senhor . cru - nome da ¦ Corporação Militnr da
Pi.ivineia do..I!,',,. Gciimle de S. Pedro (lo Sul tem

i Itl/iCt

7 lieijai a Aiio-ustii Mão de V, iVi. I.—¦iiiciru ,'JI de Janeiro de IS?.'j.— Gaspar
Mcmiu Barreto , Tenenle Coronel.

Tendi, nós extraindo (io Correio Brasilien
nver.il,r,i . e publicado em o >-!." 30 desteN

!'ÍO O
ela ri

dous
II'

•nsc de
e Dia-

incevos e leaes manifestos da condu-
^,„ ..,..-, „,",U8 Deputados ás Cortes rie Portugal,
(jiiu p,'lo rienorio, cora que defenderam a causa dos
seo-, Constituintes no meio rie uma Cidade ininii-
ga , e entre unia populaça desenfreada , merecem
por certo o titulo de Beneméritos da Pátria, que.
os idolatra, folgaram os nossos Leitores de encon-
trar aqui as observações, que sobre aquellas pe-
ças interessantes se lêni no mesmo Correio , as quaes
fielmente copiamos.

" Da exposição que fazem estes Deputados ,
e do selio . que pozei-ani á sineeririade rie suas de-
elarações, abandonando as Cortes , fica manifesta
a repugnância que ha no Bnrsil para se sujeitarem,
aquelles Povos ás perlenções rie superioridade , que
Portugal deseja firmar sobre o Brasil; principal-
mente decidindo que a residência d'E-1-Rci seja per-
petuatnente em Lisboa , c atri: que perca a Coroa ,
se residir no Brasil, sem permissão rias Cortes ;
declarando alsuns 

"
„_ _,_.__ Deputados Portuguezes que, se
El-Rei houvesse em tempor.l-iVfl lirjincrssu crr. .<..,,;„ algUill (le l'eSÍ(lír 110
Brasil-, não queriam de forma alguma a união dos
dous Reinos.

O passo que deram estes Deputados , abando-
nando as Corte» , deve ter summo pezo, e influen-
cia no Brasil; e supposto que eiíes assim obras-
sem , como declaram , por motivos públicos, nem,

por isso deixaram as Cortes de Portugal de mero-
cer "-rande reproche pelo tractamento individual ,
que esses mesmos Deputados tiveram em Lisboa.

Não só os Deputados Portuguezes tractavam aos

Brasileiros com indecoroso menoscabo nos debates

e discussões das Cortes , mas soffriam estes _ que
fossem interrompidos, e insultados pelas vozenas e

vituperios dos espectadores nas galerias ; procedi-
mento indigno, e intolerável, em qualquer Assem-

bica deliberante; c que-não podia deixar de ma-

coar profundamente a sensibilidade dos Brastlienses;

e requeria em seos Deputados não pequena nrme-

za, e consideração por seos deveres , para se su-

jeitarem pelo bem publico a tão penosa e humi-

lhanE 
Í-ora se nas Cortes houvesse ateum dese-

jo de conciliar o Brasil, seria possível que se

buscassem estes meios de allienar a aífeiçao dos

seos Deputados nas Cortes ? Estes indivíduos se

nTo WL deixar de suppor com mais, ou menos

inicia entre os Povos , que os elegeram e a-

assim a desejar-se uma conciliação com o Brasil,

en um passo mui obvio captar a benevolência des-

tèsDepulados; mas pelo contrario nao se iez mais,

d°XamSardeassassiiiios, cartas animas ,

mtts estes attatados d»igido^ c^ p^^

dos Deputados do Breisd provamq ^
tem conseguido gene alis.n ne,V o« ^ 

^
tos aversos ao Ihasil, ao. pon I

rf A%mS1e que"! /e-s' Deputados , M-

ítiribu claramente esses projectos malva-
arada, attrifiue c ai maqwrram em asso-
dos a pessoas ínlluentcs , qus. i

ciaçees secretas.
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Démajs, sendo a inviolabilidade dos Deputa-

dos das Cortes, e sua segurança pessoal, matéria
da mais essencial importância; porque sem es-
ta circunstancia não poderiam os Representantes
dós Ps vos deliberar com a franqueza necessária ;nem as Cortes , nem o Governo deram passo ai-
gum para avefigoar donde procediam os continua-
dos insultos nas galerias, as cartas anonymas , ou
as ameaças do» assassinios. £ tanto basta para dar
a conhecer que , se isto não provinha dos mesmos
homens influentes nas Cortes e no Geverno , pelomenos havia a sua connivencia, e criminosa acquies-
cencia.

Mas quanto a estes meios, por que os faccio-
sos de, Lisboa se propunham obter os seos fins,
nada ha mais desarresoado. Ninguém se pôde li-
vrar das ciladas de um assassino ; e n'unia Nação,
que até disso se gloria, não faltariam desespera-
dos, que por módico salário executassem taes pro-
jcctos. Mas os insultos, a morte mesma de uni ou
outro indivíduo, só causaria maior irritação no Bra-
sil, a retorsâo devia esperar-se, e o ódio tornar-
se-hia irrec.onciliavel. Os successos do Brasil nãodependem da vida de um ou outro indivíduo, teni
causas geraes,. que abrangem grande totalidade da
Nação , e uni Deputado morto seria substituído
por outro de igual tenacidade de caracter, e de

NOTICIA S
E N T R A D A S.

Dia 7 do con ente. — Alexahdriu ; 54 dias : B.Amer. Packet, M. Samuel Young, equipagem 10,carga farinha a Bork. — Macahé'; 2 dias ; L, Bom
fim, M. José Rodrigues, equipagem 6, car«-a ma-deira ao M. : passageiros 2 Soldados de Milícias
que conduzem 2 desertores de Caçadores prezos.Dia 8 dito. — Cabo da Boa Esperança ,- 28 dias ;
f-tranc. La Cleapaire, Com. o Cap. de NavioCavalleiro de Courson. — Ilavre de Gruce,- 58 dias •
O. Franc. St. Martin , M. Vegam , equipagem 14 ,carga sal , manteiga, e fazendas a Ltbrelon : pas-sageiros o Barão de Carwensky Camarista de EI-Ke. da Baviera com Officios de Sua Magestade o Im-
gerador d Áustria a S. M. I., o Sargento Mór deengenheiros João Prtulo dos SnMos Barreto comsua mulher, ei sobrinho, o Medico João da Silvei-rjf Caldeira, Mat/iias José Vieira, e 6 Franceses ¦
diz o Mestre ™ no.dia 22 de Janeiro avistou na
í,.«t 

*v\e *-Sul' lon^' 27° 0este de Paris,
quatio embarcações, (1ue pareciam serem J Náo 2¦fragatas, e 1 Brigue, que indicavam pelo rumo
que traziam vir para a Cosia do Brasil. — Balti-mor; 46 dias : G. Amer. Hercules , M. James Kbm,«quipagem 14 , carca farinha e bacalháo ao M —
tZT° ' -2 dÍaS;,ii- T*S- Horby,M. Wm. Cor-tendi equipaeem g, carga fazendas, queijos, emanteiga ao M.-Santa Catharina,- 14 dias • S Se-«hora ia Graça, M.Joaquim Rodrigues Silva, equi-pagen, 10 carga fhrinha , feijão «'goma a ManoelGonçalves Pereira Duarte .- passageiros Florenlino An-forno de Aguiar e Luiza, Maria. - S. Matheos ; 8dias; L. Souto Antônio., Com. o 2.= Ten. Uon. Joãode Souza Victoria- passageiros o Capitão de Infiir.-tara Dun Bartholomeo, e Joaquim José de Azevedoambos encarregados de Officios: referem que no dia-ei de Janeiro se acclamou em S. Matheos S M I

mais amais estimulada pela injuria feita a seo D .dccessor. "Tli"
Nenhum Deputado, ou outro homem de Wn»ideração no Brasil existe de tanta influencia qU(, a"sua vida dependa a sorte do Paiz ; e quando 

*
houvera, o cessar elle de viver não destruía a!causas geraes . que produziram a presente revolu
ção, e por isso ella sempre iria adiante. A moi*te de César não servio para restuurar a Republica
de Roma , porque cansas geraes tiíilia.u feito aosRomanos incapazes de terem um Governo RepUsblicano ; e os assassinos de tantos outros Impera'dores não causaram outro ef&ito, senão o sutxe"der ao morto outro Imperador , quasi sempre dê
peior caracter , que o precedente.

Em conclusão, o tratamento que os Deputa.dos do Brasil receberam em Lisboa, quando não"houvessem outras tantas causas, era per si só bar,.imite para decidir o Bmsff.'"'a nunca mais rnandaros seos Deputados a Lisboa., levassem as cousa»o caminho (pie levassem ; porque nem os Povoi
quereriam jamais nomear-Representantes seos, na,ra os verem tractados com tanto desprezo, nem h'n.veria quem quizesse tomar sobre si o encargo cie talRepresentação, quando delia em vez de honra sóresuitava ignomínia.

M ARITIMAS.
S A II I D A S.

Dia 7 do corrente. — Nova Hollanda; G. Ing.Andromak, M. James Mv.ddle, equipagem 29, car-
ga utensílios de agricultura : passageiros 75 A»*-.com que entrou neste Porto, e que seguem na mel
ma. —Hamburgo pelos Portos do Sul; B. Flor dcLavos, M. João Gonçalves da Rocha, equipagem
18, carga couros, arrosS.,, cafte e assucar : passagèi*ros o Capitão de Infantaria Francisco José de %¦ria, Maria Cândida com 1 filha, José Alves Pinha.
ro, Francisco Dias da Silva, José Antônio da Nati->
vidade, e José Antônio da Sequeira. —- Pernambuco ;JS. de Guerra Franc. VHirondelle , Com. Deparnu-
jon: passageiro João Xavier Carneiro da Cunha nu
Couiniissão. — Cabo: fio; L. S. Manoel da Cruz;
M. Joaquim Fernandes do Carmo , equipagem ò , eus
lastro. — Ilha Greúide; L. Santa Barbara, M. Ah-tomo Dias Carneiro, equipagem 5, em lastro.— Cn-
tnr.da por Benguella e Angola,- B. Maria , M. Al-
bino dosSantos Pereira, equipagem 27, carga frzen-

i e /a5oardcnte = passageiros Luiz Velloso, Dora*
thca sintonia ,e Vicente' Fuwihto.

Dia 8 dito. — Paranaguá ,- S. Mcmdia , M. Ma-
noel Dias de Siqueira , equipagem 11, carga fiizen-
das e ferregens: pasmgeiras Anlonia Bernardino cora

m™:—Rk> de 'S. Francisco do Sul; S. Leopoldi-
na, M. Manoel Alves da Silva-, equipagem 8, era
bistro. -—.Gruaparim ,- Jj. Santa Thtreza, M. Manoel.
Gomes Ferreira, equiparem f>, em lastré. — Caiu*
pos ; L. Santo Antônio, M Mamei Coelho, equipa-
gem 6, carga bacalháo e farinha de triço. — Ma-
cafié; L. Conceição- e S. Francisco, M. João Antônio
dos Sun/os , equipagem 6, carga carne <teeo e escra-
vos. — Ciiritvelhs,- L. Ramo Engeilado, M. ManoelNunes de Almeida, equipagem 1 , carga carne se-
ca : passageiro o Allemão A. F. Sclimllmor.

RIO U£ JANEIRO N/lMPRENs71TÃTí5N~Ãiri8ÍI '
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DIÁRIO BO GOVERNO. Vol.

Aniioos d'Opficio.

Repartição dos Negócios Estrangeiros.

1TB Anda S. M. o Imperador pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios Estrangeiros que o Oíficinl da mesma
Secretaria de Estado Encarregado da Aula Tachigraphi-
ca , que o Mesmo Augusto Senhor Mandara abrir , remet-
ta sem perda de tempo para subir á Sua Imperial Pre-
sença uma relação dos Aluirmos da referida Aula, com an
precisas observações sobre as suas circunstancias, c alian-
tàmento , a fim de serem contemplados pela Benignidade
de S. M. I. com alguma gratificação para sua subsislen-
cia , até que a Assembléa Geral, Constituinte , e Legisla-
tiva do Império estabeleça o ordenado que deveram ven-
cer os Tachigraphos da Assembléa. Paço 4 de Fevereiro
de 1823.—José Bonifácio de Andrada e Silva.

pos de Milícias da Província de Minas Geraes a impôs»
sibilidade, em que se acham de poderem preencher os Cor-
pos de seos Conimandos, cm conseqüência da abusiva pra-
tica de se alistarem nas Ordenanças indivíduos , que por
Lei estam sujeitos ao Recrutamento das 

"Milícias 
; assim

como de se munirem outros de nomeações de Guardas
Mores, e Esmolleres da Misericórdia , para se examinarem
daquelle serviço , a que aliás se deveriam voluntariamente
prestar , muito mais nas circunstancias presentes; Manda
portanto S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado dos
Negocias da Guerra , que o Governo Provisório da referi-
da Província de Minas Geraes expeça as convenientes or-
des , a fim de que cessem taes privilégios, e que entrem
no servido das Milícias aquelles iudividos indevidamente
distrahidos deile. Palácio do Rio de Janeiro em 29 de
Janeiro de 18-23. — João Vieira de Carvalho,

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria do F.sta-
do dos Negócios da Fazenda, que Manoel Moreira Lino,
continue até segunda ordem a arrecadar assim os impôs-
tos estabelecidos a favor do Banco do Brasil, pelo Alva-
rá de 20 de Outubro de 1812 , de cuja cobrança tem
sido ate agora encarregado, como os do Contracto rindo
da Sisa e meia Sisa , e que decorrerem do primeiro do
corrente anuo em diante , remettendo no fim de cada mez
ao Thesouro Publico a cobrança, que houver realisado de
uns, e outros, percebendo a coninussão arbritrada aos quesam Empregados na cobrança das rendas Publicas. Paço
i-m 25 de Janciio de 182:3. — Martim Francisco Rúeiro
de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria dT.stado
dos Negócios da Fazenda, declarar ao Desembargador do
Paço Juiz da Alfândega , em resposta dos seos üfficios
de 30 do mez próximo passado, e 9 e 16 do corrente ,
que até Sua segunda Ordem , deveram ser isentos do se-
qiiest.ro ordenado por Decreto de 11 de Dezembro ultimo,
c. admittidos a despacho, pagando os direitos estabeleci-
dos, assim os escravos vindos de Portos à'África , situa-
dos ao Sul do Equador , excepto Angola como tambem
as mais mercadorias vindas dos ditos Portos , c dos da
Ásia. Paço em 23 rie .Janeiro cie. IS23. — Martim Fran-
cisco Ribeiro de Andrade.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Representando os Coronéis, e Commandantes dos Cor-

BRASÍ L.

ÀRTlfiOS 1»'OfI!CIO.

S. P A Ü L O.

Villa de S. Luís de Piratinga.

II] m0 e Ex.'"0 Sr- — A presença respeitável de

V Ex 
' 

dirimo-se a Câmara da Villa de S. Luiz de

Piratbiga ,°da Província de S. Paulo, que se glo-
ria eAiue a nenhuma outra cede a sua duplicada

gloria dè haver produzido un, filho , o primeiro ,

que reclamou os direitos da Pátria, e o principal
colaborador de sua Independência. Dirige-se appre-

sentando por copia as VereaçSes celebradas a 6 e

1« do corrente, cujas actas demostram , e evidenciam

tanto o qu" tVde polidez , e de luzes , quanto
o que abunda de singeleza e de palnoh» eU-

m-ii-a e Povo desta central, e pobre Villa. D.n-
"¦ee'si,pplicnndo 

finalmente a V. Ex queira ap-

n-esenta como testemunhos de gratidão e de re-
presenuu de respeito, de adhesao,
conhecimento, de amoi, ' u j ' 

T „
e de fidelidade as referidas actas a S J\1. 1. o St

i ,- B Pedro 1 , Primeiro Imperador Constitu-
' 

1 d RraCil aquém saudámos irmãos, aquém
cional do iití7Sií, aqiuiii ,; „ ••micos

S.^^P;;!;4«-uVereaçãodelüdeOutu-
br° 

ín2„S2e'Ex- Senhor José. Bonifácio de An-

^TltIX-tí^VeC; 
o Vereador,

S l'tòníui de Castro; o Vereador, João

L
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Lopes de Araújo; o Procurador, Antônio Estevão
Gomes de Gouveia.

( Seguiam-se os documentos acipia menciowdvs. )

MINAS GERAES.

Cidade dc Marianna.

111.""* e Ex.""* Sr. — Temos a honra de appre-
sentar a V. Ex. o Auto de Vereação Extraordina-
ria celebrada no dia de hoje 17 de Janeiro, com
a concurrencia do Clero , pessoas da Governança,
e Cidadãos de todas as classes , a fim retractar-se
a exótica cláusula inserta na Acta da Acclamação
de S. M. o Imperador; e rogamos a V. Ex. haja
de fazer constar na Presença do Mesmo Augusto
Senhor a dita retractaçãb, è os repetidos votos de
obediência , e fidelidade á Sua Sagrada Pessoa.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos. Ma-
rianna em Câmara de 17 de Janeiro de 1823.

111.""" e Ex.m° Sr. José. Bonifácio de Andrada t
Silva, Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Império. — Cândido José de Araújo Vian-
na, Luiz José de Godoy Torres, José Lopes da
Cruz, José Caetano Rodrigues Horta, Ignacio
José Rodrigues Duarte.

Manoel Caetano Machado de Magalhães , Professo na
Ordem de Christo , Escrivão Proprietário da Cama-
ra nesla leal Cidade de Marianna, e seo Termo &r.

Certefico , qt.e revendo o livro dezoito de ac-
acórdãos nelle a tolhas cento, e noventa e sete ver-
so se acha a Acta da Sessão Geral do theor se-
guinte. -

Auto de Vararão Extraordinária em grande Sessão
celebrada pela Câmara , pessoas du Governança, ho-
mens bons , e Cidadãos de todos as classes da Cida-
de e Termo de Marianna , para o fim abaixo de-
clarado.

Aos dézosete dias do mez de Janeiro do t.n-
no rio Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris-
to de mil oitocentos vinte e trez , primeiro da In-
dependência , e do Império , nesta leal Cidade de
Marianna, e Paços do Conselho delia , onde eu
Escrivão ao diante nomeado fui vindo com o Dou-
tor Juiz de Fora Presidente Cândido José dc Arou-

jo Vianna, e os Vereadores o Doutor Luiz José
de Godoy Torres Cavalleiro Professo na Ordein de
Christo , e o Capitão José Lopes da Cruz Cavai-
leiro Professo na Ordem de Christo, e o Guarda
Mór José Caetano Rodrigues Horta Cavalleiro daOr-
dem de Christo, e Procurador da Câmara o Ca-
pitão Ignacio José Rodrigues Duarte:; presentes as
pessoas ila governança, homens bons , e Cidadãos
de todas as classes infra assignados pára este acto
convocados ; leo o dito Juiz de Fora Presidente
um Officio , que o Excellentissimo Procurador Ge
ral desta Província Estevão Ribeiro de Rezende di-
rigio á Câmara com o fecho de vinte de Dezem-
bro próximo pretérito, recebido em nove docorren-
te mez, e acompanhado de um protesto, ou de-
claraç-ão feita pelo Ex.«"> Procurador Geral da Pio-
viiir.ia. do Ri» Grande, do Sul, e subscripto pelos¦To- trás Provincias acerca da cláusula inserta na'.ti ia Acclamação de S. M. o Imperador Cons-' 'to-ial, e Defensor Perpetuo do Brasil, que«ruge do Mesmo Senhor a prestação de uni jura-

mento prévio de guardar , e manter a Constitui-
ção, que fizer a Assembléa Geral Constituinte e Le-
gislativa deste Império: concluída a leitura aceres»
centou o dito Doutor Juiz de Fora Presidente
que elle eslava inteiramente persuadido, que a to-.
dos eram manifestas as razões, que moveram a
Câmara desta Cidade a inserir na Acta da Accla..
inação a exótica cláusula, de que se trata pois nin-.
guem ignorava, que o Senado da Câmara do Rh
de Janeiro correspondendo-se com as outras das
Províncias colligadas, havia destribuido a formula,
que se deveria adoptar como he para ver-se da
Circular de dezesete de Setembro de mil oitocen-
tos \inte e dous, afim de se conformarem as Actas
das ditferentes Câmaras ; no que foi universal, ou
quasi universalmente seguida, porque suppondo to-
dos boa fé na referida (.amara, subscreveram de
bom grado a todas as suas proposições, mormen-
te por se encaminharem a um fim por todos de-
sejado — a Acclamação — : que por isso elle Pre-
sidente estava inteiramente convencido, que nin-
guem aceusaria a Camaira , e Cidadãos deste Ter-
mo de talta de confiança na Augusta Pessoa de.
S. M. I. , cuja franqueza , e liberalismo está tora
da meüor duvida: «pie sendo porém descobertos oj
desígnios de alguns subversores da ordem publica;
detestando suas occnltas maquinações , desejando
desvanecer qualquer supposição, qtte os ignorantes
das circunstancias motoras da introducçao da clatl-
sula possam formar em desdouro da nossa fideli-
dade ; e considerando, qtie ella he indecorosissima,
á Constitucionalidade do Incomparavel Pedro Nos-
so Primeiro Imperador , que não poupa fadigas com
tanto , què vislumbre algum meio de promover a
felicidade deste vasto Império , e que sendo o mais
liberal dos Príncipes não empunhará jamais o Scep«
tro férreo do despotismo: observando finalmente a
incohercncia da cláusula , e sua contradicção com
os princípios de direito publico, já por nós allega-
dos para combater um idêntico juramento nullamen-
te prestado a respeito da Constituição do Reino de
Portugal, da qual (graças ao Nosso Egrégio De-
fensor) felizmente nos salvamos : propunha elle Pre-
sidente, que para emendar o erro filho de exces-
siva boa fé nas operações da Câmara da Corte,
conformando-se com o conteúdo no Ofíicio do dito
Procurador Geral se fizesse uma solemne retracla-
ção dessa malfadada cláusula , e fosse a mesma
riscada, trancada, e cancellada a ponto de não
poder ser lida, fazendo-se o mesmo no livro que
serve para os juramentos ; e q.le se extrahisse du-
plicada copia do presente Auto para ser uma re-
meti ida ao Ex.m" Ministro e Secretario de Estado
dos Negócios do Império , a fim de constar tudo
na Presença Augusta de S. M. I. , e outra igual-
mente reniettida ao Excellentissimo Procurador Ge-
ral da Província, com agradecimentos ao seo ze-
Io , e vigilância: o que sendo ouvido pelos Cida-
dãos disseram, que concordavam inteiramente com
o que propunha elle Presidente, conformando-se
com o que praticou o Ex.'"" Procurador da Pro-
vincia. Para constar fiz este Termo, que assigna
a Câmara, e Cidadãos, que se achavam presente*
commigo Manoel Caetano Machado dc Magalhães Es-
r.rivSo da Câmara, que o escrevi. — Cândido José
de Araújo Vianna , Luiz José de Godoy Torres ,
José Lopes da Cruz, José Caetano Ro lrigues
II<»rta, Ignacio José Rodrigues Duarte.

(Seguiram-se 49 assignaturas.)
Nada mais continha a dita Acta, que aqui beui,

e fielmente por mandato do Senado fiz passar a pre-
sente, e ao dito livro me reporto, e vai sem cou-
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dnvida faça , pela ler , e conferir com
B* <l 

io livro nesta leal Cidade de Marianna aos
Pr0'J1 , dias'do mez de Janeiro de mil oitocentos

• e „,«¦/ annos. Eu Manoel Caetano Machado de
vinte, t l,v-"
Mag-alhãcs Escrivão da Câmara, que a sobscrevi

í ri eassigno. — Munoel Caetano Aludindo de.

Magalhães. [
RIO DE JANEIRO.

Pelo Quaelel General se manda publicar a seguinte
Relação.

Relação dos Nomes e Postos dos Officiaes das di-
¦verias Províncias, que se acham nesta Corte, e
oue por Portaria de ò de Fevereiro de 1S23 sr* man-
dam partir para as suas Províncias.

Ignacio Pereira Duarte, Tenente Coronel de
Infantaria da Provincia do Espirito Santo.

Francisco Pereira de Souza, lenente Coronel
de Infantaria da Provincia do Ceará.

Mathias José Anselmo, Major Aggregado de

Cavallaria de Santa Catbarina.
Severo Gomes Machado, Capitão Ajudante de

Artilharia do Espirito Santo.
Manoel Ribeiro de Moraes , Tenente de Cavai-

a" 
Antônio Máximo Franco, 1.° Tenente de Ar-

iilhaiia de Santa Catharina.
Manoel de Campos Silva, Tenente de Lavai-

laria de Pernambuco.
Antonio Marianno dos Santos, Tenente de La-

vallari i de S. Paulo.
José Romão da Costa Souza, Tenente de In-

fentaria de Pernambuco.
Joaquim Duarte Pinheiro, Ajudante de Ca-

vallaria de Matto Grosso.
Narciso Raimundo de Aquino, Ajudante de

Infantaria de Milicias do Maranhão.
José Barboza Pereira , Ajudante de Infantaria

de M;licias do Espirito Santo. ,,,..¦
Antonio José de Souza, Alferes de Infantaria

do Rio Grande do Norte.
João Ladisláo Monteiro , Alferes de Infantaria

da Provincia Cisplatina.
Joaquim Luiz de Andrade, Alferes de Intan-

taria da Legião de S. Paulo.

Dito 5 de Fevereiro de 1823.
Assignaram Fiança nesta Alfândega as Seguintes Lm-

barcaçõis.
O Bergantim Americano, Harziet para Baile-

more, Consignatario Diogo Birckhead.
A Polaca Sarda, Senhora do Carmo para ISue-

nos Ayres, Consiarnatario Joaquim Chicolla.
Miguel João Meyer

Correspondência.

continuaram a
isto he sabido

e Ex.1™ Sr. Murtim
s, lhe perguntou um

compraria armamento ,
e que esperava

ii ue
que veio de Ve-

Sr. Redaetor do Diário do Governo.
Como amante da Causa santa deste Império,

e sua prosperidade sempre que tenho oceasião me
lisongeo muito de dar aquellas boas noticias, que
podem interessar ao Publico, aterrando ao mesmo
tempo os infames sequazies do partido desorganiza-
dor das Cortes Demagógicas de Portugal, vulgar-
mente conhecidas por pés de chumbo. Vamos ao
qne importa, a noticia lie ti seguinte. Logo que
á Inglaterra chegou de retorno de Verona o seo
Ministro, que junto esteve do Congresso, levantou-
se o embargo, que presistia a requerimento das Cor-
tes de Portugal, para que de Iaglaterra se nao ex-

)o

portasse armamento algum para este Império, e,
em conseqüência desta tão sabia resolução ahi es-
tam a chegar duas mil anuas, e --¦¦-'¦ •'¦
vir mais , conforme for pereiso ;
coiii corte'/1 porque ao lli.1
Francisco Ribeiro de nnáfada
Inglet , se o Estado lhe ,..
porque elle o queria mandar vir,
!is taes dous mil uiinas ; não foi só isto o qu
a chegada do Ministro Inglez , que veio de V,
ronu, produzio , ainda foi eousa muito ínais vanta-
jos-i., cessou imnieJiatainerite o negocio do empres-
tiino com Portugal, ainda que feito por particu-
Ia, es , que como interessados no seo negocio ,
que sempre he sobejamente mais avultado com
quem he rico, do que com quem não tem nem
paia comer como acontece ao infeliz Portugal, fi-
zeraiii sahir logo próprios a ter máo no dito em-
prestiino , que segundo dizem era de mil libras
steilinas, e dizem mais que a Inglaterra forceja a
todo o pano por coiltrahir um empréstimo com o
nosso Thesouro, por ora até a quantia de 15 mi-
lhões de cruzados; penso que a razão de não que-
rerem emprestar a Portugal he por ter o cambio
subido dezes-ete , de fórna que acima do que elle
já estava conta alguma faria, resta-me ajuizar que
tal empréstimo náo se realisará nunca , por ser a
razão'da subida do cambio os males de Portugal,
que , nao acabaram senão com uma nova revolução.
Quão satisfeitos devemos nós estar de vermos o
credito de que gozamos na Europa , e o bom con-
ceito , em que estamos , he necessário não o per-
der-mos, he necessário para o não perder-mos con-
tinuar-mos a marchar na ordem, em que temos
marchado , e que a nossa Assembléa taça uma
Constituição , que não tenha os erros da de 1 or-
tu-ral, que não seja somente theoretica , eque por
isso mesmo impraticável , mas sim que seja tirada
das oue a experiência nos tem mostrado, que po-
dem subsistir fazendo a felicidade das Nações, que
só aspiram a ser bem governadas, a ter a segu-

gurança individual, e de propriedade : em sunima
necessitamos de uma Constituição, que «em acom-

modada ao Paiz, e que os Povos a entendam, to-

mem de cór (digo que não tenha duzentos, e qu..-
renta artigos), e que elles se possam executar,
no<me aliás nada está feito , e os horrores

Kiráui do meio da paz fraternal, que entre nos

existe , o Brasil será confundido nas ruínas , e os

nossos inimigos folgaram com a nossa desgraça.—

Sou de V. m. attento venerador o Anglo-Man.aco,
e por isso o Constitucional puro.

Sr. Redaetor.
Acaba de publica.-se em a Cidade de Monte

Video um, novoP Periódico intitulado El Pampero,

í fluTcipia o seo sopro maligno *^£__£
«ma forca, que ali se representara , por sugge»

toes d%vL,o de Portugal, para por emanar-

«uta aquela bella Provincia, e desun.l-a do lm-

£ Bem que nesta força, em que figurou o
P i\\» rabddo não tivesse resultado algum, e
acepl.uk Cabido, nio importância a si-

de conmunicaPr-lUe as reflexões, que suniW-e ob-
• . ,„» tem sufffferido. Espero que , se ellas ro

•' n bliSdas no seo excellente Diário, serviram
rem publicadas »° Q9 Brasileiros to-
de mWearressen2_*!£.,*• -tam dispostos a

r„tra"n.r -."ramas dos seos, enossos inimigos.
C " 

O degenerados Poriugue.es que querem po

força eco õnsar-nos, não' podendo mai, frustra.
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a Independência Brasilica, tentam agora retardar
ao menos o seo magestoso vôo. Elles cabalam so-
lapadamente por suscitar-nos inimigos externos ,
que distraiam os nossos cuidados ; e por desgraça
he na America, que elles os vem procurar. Tal he
a marcha do inimigo pérfido, e fraco, e tal a con-
dueta, que os dominadores das Cortes de Lisboa ,
seos Correspondentes , e Emissários tem arioptado.
Ciosos da grandeza do Brasil, assentaram esses
Sycophantes, na sua alta sabedoria , e liberalismo ,
que o Rio da Prata não devera ser mais a fron-
teira natural do Brasil, e que este Império devia
por aquelle lado ficar exposto, e vulnerável; e isto
em tempo, em que differentes Estados Americanos
do Sul ainda se acham cm armas, e não gozam de
uma fôrma «le governo tranquilla, e estável. Não
duvidaram pois as Cortes declarar que a oecupação
de Monte Video fora injusta, aggressora, e ató
mesmo prejudicial ao nosso interesse ; que a sua
encorporação ao Brasil fora illegal, e violenta ; e
que mais valia a insignificante Villa de Olióenca ,
do que um território maior que todo o Portugal,
fértil, e povoado por mais de trinta mil habitantes,
muitos dos quaes saro Portuguezes , ou de origem
Portugueza. Trez motivos guiaram sem duvida as
Cortes nesta extravagante opinião : 1.° enfraquecer
o Brasil, diminuindo-lhe a sua representação Po-
litíca, que anda quasi sempre em proporção do
augmento territorial: 2." expor as suas Províncias
Austraes ás incursões dos seos visinhos, entre os
quaes não cessou ainda a guerra civil: 3." e o
mais importante, preparar o espirito publico a fa-
vor da entrega de Monte Vídeo á Hespanha , a

Kl-Rei
ern o d

uinca reconheceranunca reconhecera a legitimadude rio (;„.
Buenos Ayres; mus sim reconhecera o la-

cto da obediência prestaria aquelle Governo e- is-
se, para o simples fim de se manterem entre os dous
Povos as relações de mutuo commercio !

Sabemos mais que nos preliminares do preconi-
sado Tratado que se pertende celebrar enfie fies-
panha e Portugal (emquanto se não pratica a fusão
de. ambas em. uma sí> Nação) ho um dos artigos prin-
cipaes a restituição de Monte Video á Hespanha es-
tipulando-se mutuamente que' esta Potência mandará
tropas a Monte Video , e Portugal, prestará os trans-
portes necessários. Ente piano já estaria mais
adiantado se por uma parte « Cordão Sanitário
rios Pireneos , e por outra a gloriosa revolução
do Brasil não barulhassem a Politica rio Senhor Silves-
Ire Pinheiro, e não tivessem feito dar por ora,
outro emprego ás suas forças. He bem para no-
tar que ao mesmo passo que o Sr. Pinheiro
se acha entabolando com o Ministério de Madrid
uma negociação secreta para a entrega de Monte
Video aos Ilespanhoes , não se envergonha aquelle
Ministro Constitucional de illudir o Governo rie •
Buenos Ayres, e principalmente ao Sr. G *** com
protestos inachiavelicos do liberalismo Português , ria
sua adhesão á causa dos Americanos do Sul por ser
a causa da Independência das Nações , e finalmente
dando a entender que he por liberalismo que Por-
tugal manda retirar as suas tropas de Monte Video,
para deixar este Povo em liberdade de se reunir
a seos caros Irmãos de Buenos Ayres! (*) Eis a
Politica de Potugal, que não tem escapado á pe-
netração dos Tapinambas : eis o que tem a espe-

quem também querem entregar o illudido Portugal, rar Buenos Ayres e Monte Video dos Constitucio
Sabemos que para este ultimo fim o Ministro dos . . .i t» > . -r. •.

Negócios Estrangeiros Silvestre Pinheiro tem ins-
truido o seo Encarregado de Negócios Manoel de
Castro Pereira para protestar contra o Barão da
Laguna, a quem culpa pela encorporação de Mon-
te Video, «lescrevendo-o, como um transgressor
das Ordens de S. M. Fidelissiuia, que , na frase
rio citado Ministro , }ámais teve em vistas reunir
a Banda Oriental ao Brasil ! Estas Instrucções de
Pitthe.irfl íl T*/>rpÍV'ft .nhn-UO 'IIIO Oll-líla iro m meiir. !,-..,Pinheiro a Pereira sabe-se que ainda vam mais lon-
ge , pois formalmente insinuam (alludindo ao re-
conhecimento da Independência de Buenos Ayres
pelo Agente de S. M. Fidelissima em 1821 ) que

NO T I C 1 AS
ENTRADAS.

Dia 9 do~correiite. — Bremen ; 54 dias ; G. Br.
Doris, M. J. C. II. Stack, equipagem 12 , carga
fazendas de linho e queijos ao M.: passageiros^
Allemães. — Gibraltar; Índias; G. Amer. Mercury,
M. Benjamim Jantes, equipagem 18, carga farinha
e fazendas ao Sobrecarga: passageiros o Tenente
Coronel Hespanhol D. Luiz de Velarobla com Offi-
cios ao Encarregado dos Negócios do Hespanhoes. -
Londres; 56 dins; B. Ing. Ann, M. George Jacle-
son Frankland, equipagem 9, carga fazendas e cer-
veja aoM.: passageiros 13 pessoas de famílias Intr.
segue para a Nova Hellanda. — Moçambique ; 

"ctj

riias ; B. Amazona, M. Antônio José Ferreira, equi-
pagem SO, carga 405 escravos, destes morreram 8 a
Manoel Guedes Pinto : este Bergantim esteve em pe-
rigo ás 8 horas ria noite, cujo signal fizeram as for-
talezas por cahir sobre a Lage , foi soecorrido pela
lancha de soecoiro, o esca'er rio Registo,' o Ins-
p»^ctor do Arcenal d.i Marinha, e pdus lanchas das
Fragatas Francezas, corn cujo soecorro fundeou sen,
¦-.•:¦'iide.— Cabo frio ; 3 dias; L. Triunfo, M. João

naes da Península. Resta agora examinar-mos o
que se passa em Monte Vídeo em conseqüência rio
manejo Lisbonense. .......

(Continuar-se-ha.)

(*) Um certo Veríssimo foi chamado a toda a
pressa rie Filapelphia para fazer em Buenos Ayres
este jogo diplomático ; e talvez que aquelle sujei-
to já esteja no desenpenho destas altas funeções.

N. B. No Diário N.° 26 , 1." pag., g.1 col.-,
linh. 46 onde diz Mesmo Augusto Senhor , lêa-se
de V. M. I.

MARÍTIMAS.
de Santiago, equipagem 6, carga milho, feijão e fa-
rinha a José. Dias Garcia : passageiro Manoel Joa-
quim de Almeida com sua família.

S A II I D A S.
Dia 9 do corrente. — Gibraltar ; B. Amer. Ctin-

lon, M. Temis Tunison, equipagem 15 , carga caciíd:
passageiro o Hespanhol D. Nicoláo Corus. — Balti-
mor; B. Amer. Harriet, M. AT. Relley, equipagem
13, carga caífó : passageiro o Amer. Francis Crffn.
— Fifadelphia ; B. Amer. Sarah , M. James Leits,
equipagem 8, carga caffé: passageiro o Tenente Co-
ronel 

'Hespanhol 
José Antônio de Figueiroa. — Nem

Bedford; B. Amer. Wm. Tachei-, M. Allen, equi-
pagem 8, carga, assucar e entre-. — Santa Catharina ;
S. Gratidão , M. Joaquim Anastácio da Natividade ,-
equipagem 18, erri lastro. — Rio Grande; S. Aenvz
Flora, M. Antônio Ferreira Lima Fogaça , equipa
gem 17, carga vinh e ígonrdente:
Carlos da Silva , Joc/c/hVn Jo"''' Sn
da Cosia,
Nogut •ra

loetqi.il
Juslino José',
c .50 pjcV.oí,

.*-'-. Al"

,agoi',"os José
Joni A'tonio
.'.'! Ar tonio
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Artigos b'Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

%4Uejrtndo S. M. o Imperador estabelecer por um me»
tJtodo regular a arrecadação dos Direitos , e aluguel que
pagam -no Trapjehe do Trigo as Embarcações Naeionaes e
Estrangeira» atépo presente escriturados e arrecadados po-
5o mesmo Administrador , notneaado para este fim um
Official do Thesouro Publico que «irva de Escrivão , faça
diariameftte os CorWpélenteg assentos, e cargas ao recebe-
dor, desviando-se assim os abusos, de que he susceptível
4 pratica seguida até ó presente : Manda, pela Secreta-
ri» de Estado dos Negócios da Fazenda , que esta Admi-
iii. traçío dànta em diante assim continue ficando desde já
debaixo das lüftSãs , fiscalisacão, « inspecção do Desem-
Wgador do:PSÇo 3úi_ da Alfândega, a quem muito re-
commenda o maior Cuidado aa referida arrecadação, bem

jòrao ao Administrador, Ai. Alfândega. Paço em 10 de Ja-
n^iro dé 1833. — MèriiM Francisco Ribeiro de Andatda.

Approvando S, M. o Imperador a condueta do Físico
Mór Inspector dos Hospitaes Militares em fazer suspen-
der as pensões aos cinco Indivíduos , addidos ao Hospital
Militar da Corte, como Pensionados, e constante da re-
lação inclusa, os quaes não cuidavam de suas obrigações ;
Manda portanto o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Guerra fazer est« participa-
ção ao Ministro e .Secrelajio de Estado dos Negócios da
Fazenda e Presidente do Thesouro Publico , a fim de
que não se faça mai. pagamento algum de pensões aos
indivíduos apontados na, referida relaçío, os quaes se de-
vem considerar despedidos. Paço cm 31 de Janeiro de
1823. — João Vieira de Carvalho.

Relação dos Pencionarios a que se refere a Portaria acima.

Ricardo José Pereira.
Joaquim José do Nascimento.
Vicente José ria Rocha.
João José Vieira.
Pedro Soares de Noronha.

Repartifio dos Negoéios da Guerra,

Um Consuita do Conselho Supremo Militar de 16 de
Dezembro de 1822 , sobre o Requerimento de José Romão
da Costa e Souza, Capitão que fora de Milícias de Béja
e ora Tenínte; de Tropa dé Linha, o qual pedia se lhe
contasse a antigüidade do tempo que servira em Milícias;
pareceo ao Conselho " Que nío ha direito nem he de
" razão que se Conte como tempo de serviço na l._ Ia-
" nh», aos que para elle passarem da segunda, o que" se houver feito nesta com praça de Soldado, ou em
" Official Infetior; fi excepção de haver sido em campa-
" nha .efectiva , e o decorrido desde a primeira Patente
" oonfirmarla e assignada por mão Soberana. "

" Quanto porém á antigüidade da Patente , com que" 
qualquer Official de M ilidas entrar na 1.» Linha deve-

" rá ser regulada pela respectiva data, se passar em A|-
" feres , preferindo aos que passarem ao mesmo tempo dfe
" Cadetes e de Inferiores da 1.» Linha; e passando em
"^ maior que aquella , pela data da Patente immed.ata-
" mente superior à com que passar , e tivesse na 2." Li-
" nha; visto que lhe dava direito a commandar as art.-
" mediatamente superiores. Do que se segus que o Sup-
" 

picante deverá coutar o tempo rie serviço na 1.» Linha

J desde a primeira Patente de Milícias , e a antigüidade
em Tenente da mesma 1.» Linha , a que tem de Ca-

"' 
piWo da 2." „

B sobre esta Consulta Houve S. M. I. por bem re-
»«er em data de 28 de Janeiro de 1823 0 seguinte. —
*-*m»o 

parece,

Sendo presente a S. M. o Imperador o Offieio do
Capitão Mór da Villa de Baependy Manoel Pereira Fm*
to datado de 29 de Dezembro ultime em que participa
a remessa qne faz para esta Corte de trinta e trez recru-

tas e que fica apromptando o resto , para completar o
numero . que lhe fora determinado; Manda S.M. I. pela
Secretaria rie Estado dos" Negócios da Guerr*, louvar ao

referido Capitão Mór o seo zelo pelo servrço , e espera

continue a haver-se nesta commissio com^wnytdade, o

rrudencia, como as circunstancias exigem. Palácio do itio

de Janeiro em 31 de Janeiro de .923. —Jo* V«™ *

Carvalito.

BRASIL.

Artigos d'Ofiioio.

MINAS GERAES.

Villa Rica

111 •eEi'" Sr. — Em observância da respei-

tavel determinação de S. M. o Imperador expedi-

da por V. Ex. na Portaria de 5 do. corrente., o

Governo Provisório desta Provincia passou imiíte-

diatamente a officiar a Câmara desta Villa para lhe

communicar o detalhe da destribuiçao dos Diplo-

mas aos Deputados elleitos para a Assembléa Ge-

ral Constituinte, e Legislativa deste Império e

recebendo hoje a resposta d., mesma Câmara, tem

a honra de Certificar a V. Ex., para que haja de
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¦o ü\7.m constar na Augusta Presença Je S. M. I.,

que ficam expedidas hoje mesmo as competentes par-
tecipações não só aos Deputados effectivos resideu-
tes nesta Provincia , para que com a matar brevi-
dade possível se encaminhem ao exercício de suas
sublimes funcções, mas aos que devem substituir os
auzentes , e impedidos, bem como o Reverendo
poiitor Francisco Pereira de Santa Apolonia pela sua
avançada idade, e moléstias já representadas a Sua
M. I. pela mediação de V. Ex. em Ollicio de 20
de Dezembro do 

"mino 
passado.

O Governo Provisório referindo-se ao seo Of-
ficio de 10 do corrente tem a satisfação de certifi-
car novamente a V. Ex.a , que estam dadas as pro-
videnctas pela Junta da Fazenda para a existen-
<^a do fundo necessário nessa Corte para a presta-
çao de hum mez adiantado aos Deputados, que
seguem desta Provincia , e dos auxílios , e trans-

portes, que lhes forem mister para commodidade
da jornada. ,' 

Por esta occazião o Governo partecipa a V.
Ex., que apezar de não receber ainda a Portaria
que lhe fora derigida por V. Ex. em data de 7 do
corrente, como ella viesse inserida no N.° 7.° do
Diário'do Governo, e o seo objecto seja da mais
alta importância , resolveo na conformidade do que
nella se acha determinado proceder á precisa com-
niunicação ao Desembargador Intendente dos Dia-
mantes Manoel Caetano de Almeida t- Albuquerque ,
para ir exercer o seu lugar de Depntado pela Pio-
vincia de Pernambuco , desejando que este procedi-
mento mereça a Approvação de S. M. I. Deos Guar-
de a V. Ex, Villa Rica 20 de Janeiro de 18.23.

III."10 e Ex.n*. Sr. José Bonifácio de Andrada e
Silva.—Francisco Pereira de S* Apolonia, Luiz Perei-
ra dos Santos , Romualdo José Monteiro de Bar-
ros, Luiz Maria da Silva Pinto, Secretario.

Senhor. — Se a Real Arvore dos Affonsos çlan-
fada em Ouriqut encheo em outras eras de um
folgor immortal a Nação dos Lusitanos, fazendo
que o seo nome, e que a sua faina estrondasse
com veneração « com respeito nas quatro partes
do Universo, transplantada hoje áquem do Atlan-
tico vai, Real Senhor, vaiHcircundar de um res-
plandor immenso ao Brasil, venturoso; vai cobrir
da, .ui#a salutar , benigna e Real Sombra as suas
riças e dilatadas Provincias; vai derramar uma
plenidão de fortuna na generalidade de todos os
Povos ; e o Throno Imperial e Augusto , a que
V. M. , por condescender e benignamente annuir
aos votos, e aos desejos dos Brasilianos, Se Dignou
permittir de ser exaltado , será desde a presente
e memorável época a fonte inextinguivel da geral
felicidade ; o fecundo manancial de todas as ven-
turas ; o abrigo, u defensão , e o amparo de to-
dos os Cidadãos ; o «eo superior arrimo , a sua
salvaguarda, e a sua resplandecente gloria. Eis,
Real Senhor , eis o éco sonoroso , e agradável ,
que , resoando de uma a outra extremidade do
Brasil, foi também escutado com indisivel prazer
nos Povos , e nas elevadas montanhas da alegre e
exultante Minas: eis o delicioso e grato motivo
do nosso exaltado júbilo; e o que me conduz aos
degráos do Throno , pari agradecer n V. M. a no-
bre e heróica resolução de querer tomar sobre Si
o eminente Cargo , que tendo sido em outro be-
Tí,i-.ri ei tão gloriosamente desempenhado pelos Reaes
,riri,'i"f-'Sores de V. M., será no Continente Ao Bra-
ni', ,:-baixo do suave, e vigilante domínio da Sua
Impn-iul Auctoridade, a inveja das ourtas Nações;
... ''.".i-.ujvfiilio , o brilho, o esplawlor da Pi.rpura

e do Solio ; a honra e a emulação Je todos os
Iinperantf* , e o fecundarate centro d'onde subiram
para todos c^s pontos do extensissimo Brasil rios
tle venturas., torrentes de felicidades, que elevai.*
do-o ao mais .prospero gráo de magnificência , e de
fortuna, sobreexcederá, e fará escurecer os mesmos
e gloriosos Reinados, que tanto pregoam os fastos
da Mãe Pátria , em recordação de muitos dos il-
lustres, insignes, e Reaes Avós de V. M.

Taes sam, Real e Augnsto Senhor , os senti*
méritos e o conceito que fôrma de V. M. , e da
futura prosperidade do Brasil, o Marechal e Go-
vernador das Armas da Provincia de Minas Geraes
depois que V. M.. rompendo afoito por todas «i
xonsi durações políticas , tomou a decidida e herói-
ça Resolução tle ser o nosso Soberano Protector,
e Defensor Perpetuo da nossa Pátria, e da nossa
Independência, e acceitou benigno , e intrépido o
aesentar-se sobre o Throno do nosso afortunado
Império.

Deos conserve e guarde a V. M. 1. por mui-
tos e dilatados annos, para bem, e felicidade doura-
sil, e como de todo o coração deseja a V. M. —
Antônio José Dias Coelho. Villa Rica 29 de Dezeia-
bro de 1822.

PROVÍNCIA CISPLATINÀ.

Villa de S. .José.

Ill.mo e Ex.010 Sr. — Queira V. Ex. elevar íl
Augusta Presença de S. M. I. a minha mais pro-
funda gratidão, por dignar-Se attender ao mereci-
mento das pessoas por mim recominendadas á sua
Soberana Consideração., como Y. Ex. por ordem
do mesmo Senhor me avisa no aeo respeitável 01*
ficio de 7 de Novembro ultimo.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Villa de
S. José 25 de Dezembro de 1822. —111.'»° e Ex."'"
Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva. , Ministro
,e iSacrelario d'Estado dos Negocias do Império. —
Thomaz Garcia.

RIO DE JANEIRO

Cidade de Cabo Frio.

Senhor. — Constando, que o 'Procurador Ge-
rál desta Provincia Joaquim Gonçalves Lido estava :i
testa de uma caballa , e que por isso tendo perdi-
do o bom conceito publico , jamais podia continuar
a exercer o honroso cargo., que lhe foi colmado;
por isso a Câmara desta Cidade, e mais Cidadãos,
que concorreram na Vereação geral, e extraordini'.-
ria de trinta de Dezembro do anno corrente, como
consta da acta, que temos a honra de pôr na Pre-
sença de V. M. I. -, rogam a V. M. I. haja pqr bem
annuir a remoçíío do dito Procurador, e a nomen-
ção de outro.

Deos Guarde a V. M. I. Cubo frio em Câmara
de 30 de Dezembro de 1823. — O Juiz de Fora Pie-
síílente Francisco José Alves Carneiro, Leandro
Antônio de Moraes Rangel , Liborio José da Sib
veira, Manoel Antônio de Araújo.

Termo de Vereação de 30 de, Dezembro de 18—.

Aos trinta dias do mez de Dezembro de ra»
oitocentos vinte, e dous annos, nesta Cidade (t
N. S. tf Assumpção de Cubo frio , em os Paços do
Concelho delia, onde se ..juntaram o Doutor 

'Ju./.

de Fora Presidente Francisco José Alvs C<u'iu"'<>,
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extraordin,r.„ „ procurador em Sessão extraordinária

yerGÍ presidente lido o Officio, que o.Hcnad» d.i

2 Kl. da Corte do Rio de Janeiro d.rig.o

da

a esta

.ta própria independência , coin que *»
exaltav as idéas dn Monte Vide o mais pa-

vinte o tres do corrente , e mais
e dezenove

so-

Caio
fnmara datado em
.Termos de Vereanças de nove ,

2? Krn ttue accompanharani por copia o s,

,N°nf Oflicio para que a Câmara, e mais C
]]rÍ 

t ore entes 
'deliberassem se concordavam, ou

<U'da 
„ SS. feita a S. M. I. sobre a remoção

rpocuiador Geral desta Provincia Joaquim Gon-
, Tciln visto que pelos factos accontecidos o dt-

tvâSSio cleral tinha pedido o conceito pu-
bico qualidade inherente ao Emprego que exerci,.

£ oo? todos os Cidadãos presentes'.accordado; q ue

sinunçao
pertende -¦- i-
li-ioiíis que sensatos, sem se lembrarem de que es-,
te Povo ben. longe de se crer conquistado , e op-
primido por nós, sc considera como parte integran-
ie do grandioso Império do Brasil ; e uma vet*.
que este Império proclamou a sua Independência
Política , tambem se deve entendei- que foi inclui-,
do virtualmente nesta Independência o Povo Cis-
platino.

Espalham-se em /"'fonte Video escriptos incciii
diários, estabelecem-se clubs , e correspondências*.-
com alguns facciosos de Buenos Ayres , onde, por. ;

larps.-ntes accontacio, que desgraça lisura nm Brasileiro degenerado, que es-.,

. requisição da remoçao .^ CQm ,- em 0 em fiin com 0 nome de liberahsmo
Geral era mui justa, e que'- ™?\ 

,.„n,lpresse aS preparam-se novos ferros aos pacíficos Cisplatmos,
os sentimentos dc.Senado^J^«^ ^ admira portanto que a'Divisão Portugue,a
M. a remoção do dito'fI~ura°~^r,-g'J 

eff0 Foi . vcndo aproximar-se a hora do seo embarque , apres-
nal- indigno tov^^^^ffi^ sasse 0!aeo ««rfitecW projecto de independenc.a,
mais accordado que se ottacia.se ac.oend ^.^ Q Q l!bera.
ra da Corte reniettendo-se poi copia este lerino co'nsellte 

que se possa independeucmr o
Vereação Geral para que o mesmo Se, do tor, « « » 

( 16 ^i do anno passado,
Se subir tudo á Presença de S. M 

J,J«*« hM àhi d influencia das baionetas re-
meSmo esta Cantara d.rectamente ao Mesmo Senhor U 

obediencia ao Bariío da Laguna e
Acordou-se mais ficar aberta a Sessão^ par se som 

^ a auctorklade do g d*c0 Procurador
assignarem todos os Cidadãos que conco^bh^ dos 

p e 0 Panipero N.o 1 mem0ra a acta a
nesta requisição até o espaço de^trez d.asde^tu , /^ 

^ do herol9.
iovmcoii^^^^oãAoJ^z^V^e q 

p^ 
0^ honrados Mo«^e««OS heis aos

sidente , e mais Officiaes da Câmara &™ef)*T seos 
solemnea empeilho8 , qUe ten, contraindo com

mo, em que ass.gnaram , e eu F/o*»í i« «^J olham 
com horror para estas maquina-

rfe Carvalho, Escrivão da Câmara que o^ escrevi. »» , , ..,«., „,. „„„„,„,. ,l,.a o„erde varvaino , jasv-incw* •-.•* *^« - .1 , .,
O Juiz de Fora Presidente Francisco José Alves

Carneiro , Leandro Antônio de Marins Rangel, Li-

banio José da Silveira, Manoel Antônio de Araújo.

(Seguiam-se muitas assignaturàs.)

Dito 6 de Fevereiro.

o urasu , ouiuiu tu... uv>..«.  —,-- i

çoes , que tendem a engolfei-os na peior das guer-
ras civis, como he sem duvida aquella em-que.
tornam â reviver partidos oceultos, e abafados,.
Com effeito apezar da influencia de uma tropaamo-
finada, mio se pôde completar a representação do

Cabildo, pois faltou o seo Presidente, e dois dos

priiicipaesVmbros, ficando, por falta dei apoio-no

Povo" tudo outra vez in statu quo. Po™:«

pôde bem accontecer que contniuando a »"*»&*

LDivisão, e asseducções **^JjW>™
Prestou Fiança na Alfândega o Bergantim Sr, divisão 

J-ea^ =;;S, e
rah, que segue para Philadelphia , Consiguatai.o ^2" JJ\T2„\nAnn*r\M . nao julgo inútil fazei-
Diogo Birckhead. , T ~ ,rMigae* *7o«.o Mcycr

Dilo 8 «ie Fevereiro.

Prestaram fiança na Alfândega as seguintes Embar-
cações. „ .

Escuna Americana Harriel que segue para Uai-
timore, Consignatario Diogo Berckhead.

Galera Ingleza Thalia que segue para: Nova
Ilollanila , Consignatario Marcli, Irmãos- e Comp.

Miguel João Meyer.

tinuem a apparece. uuyu-> -«»—.-- ... f„
novas actas revolucionárias , nao julgo inútil taze,

aloumas reflexões sobre o estado da Província Ci-

platina, providencias, que exige, e o ponto de vis-

fa em que deve ser considerada pelo nosso Go-

verno.

Correspondência. <.

Apenas vio Portugal que uma nova guerra ia
abrazar a Península, e retardar a entrega deVViow-
te Video aos Hespanhoes, assentou-se immedni a-
mente remover sem mais demora a Divisão i_s
Voluntários Reaes , para que ficasse a disposição
do Governo revolucionar Monte Video , e apartai-o
da Confederação Brasilica, que unicamente podia
salval-o das garras tle seos inimigos. Porem como
revolucionar um Povo tao liei a seos juramentos ,
como o de Maníe Video, e que tanto conhece os
seos pmprios interesses ? Usou pois a Divisão cias
¦armas da sedticrão-mais • poderosa para o coração de
um Cidadão livre, ,.e esla'; armas tem sido a in-

11

'°Todo 
o Mundo sobe que l^ndo as 

Jr^as
do Brasil entraram pacificamen e em Mo«Ce Vídeo

de accordo com os seos habitante, adiava se aq

seos Representantes para t«totem 
^ inginuaç5es ,

V1MC%' MFidSl ír^a iiberalidade admi-
pois b- M. IMdet sb.iua , fronteira dos seqs
íavel apenas vrrapa«fi » 

^ ao8 Po.
Estados, "andou i»t«nar a 

^^.^ gf.
ue em um tronaiessu .-*, . i„„»v„s , que 

*;m "ItiiTorVosTe 
reunindo-se a qualquer

bre os seos destinos 
Governo sepa-

outro Estado, \'-^ f~* 
tütimo caso ordenava' 

Ia Laguna se retirasse da
Abrio-se o Con-

rMlo , e independente.
s. M. F. que o Barão da
Provincia ,com as «ms lM"*e"depois de varias
gresso com
Sessões , em qm
matéria debaixo de trez pont.s de vista difleren-

tes, sem que na Assc-mh.
Polm»'*. ,!CU1 a wcnor

- #*

¦-¦a fipppveceRse «a»- «>
sombra, de violência,
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proclamaram solemnc.nejtfe no 1.° do Agosto de
1821 a sua cneorporaçfío cá Monarquia Portuguesa ,
cujo Soberano residia no Brasil; e promelteram ad-
herir á Constituição nos termos, em que fosse fei-
ta pelos Representantes deste império. No anno de
1822 enviaram a D. Lucas Obes por Deputado ao
Rio de Janeiro ; onde tomou assento no Concelho
d'Estado, como Procurador e Representante de
utna parte integrante do Império : e tudo isto se
passou publicamente sem a menor opposição dos
seos Committentes, que nunca o removeram do
importante Lugar, que sem interrupção tem oceu-
pado. Despedaçando depois o Brasil os vergonho-
•os ferros da dependência, que o ligavam a Por-
lugal, e acclaniando conseguiiiteinent. o Supremo
Chefe da Nação Brasileira, apressaram-se os brio-
sós , e fieis Cisplatinos, como Americanos, e como
irmãos , a entrar na Confederação Brasilica. Não
houve uma só povoação , um só Cadildo por pe-
queno que fosse, que não acclamasse a S. M. I. ,
í_he não jurasse obediência, apezar mesmo das in-
trigas dos'seos, e nossos inimigos, e du dissidência
hostil das Tropas Brasileiras e Portuguesas, que
se achavam na Provincia; dissidência, que podia
animal-o. a tentarem outro partido, se algum ou-
tro fosse dos seos interesses. Só o espaço da Ci-
dade de Monte Vídeo, por se achar militarmente
oecupado por bai.nctas inimigas do Brasil, tem re-
tardado a mesma expressão cia vontade geral da
Provincia. Eis-aqui pois sobre que fundamentos re-
pousa a encorporação do Estado Cisplatino a seos
irmãos Brasileiros. Onde está a coacção dos Monte-
ddeanos ? Com que justiça se ousará attacar a sua
união ao Brasil, união que sendo proclamada li-•vreirtente mais de uma vez, e sendo abraçada por
S. M. L'tem recebido por tanto ioda a authenti-
«idade .possivel ? Como poderá pois o Imperador ,
que no dia 1." de Dezembro prometteo á face do
eeo Povo manter a integridade do Império, como
poderá , digo , contemplar com indifferença todas
aquellas manobras , que tenderem a eclipsar uma
das brilhantes Estrellas, que circundam as nossas
Armas ? Al.-m disto , na boa fé da encorporação
tem-se domiciliado no território Cisplatino mais de
mil famílias Brasileiras , c muitos honrados Porlu-
guen.es , levando grandes capitães ao Paiz onde se
acham enlaçados e estabelecidos , e por conseguiu-
tè com uln direito sagrado ao goso de União, e
á Protecção do Imperador, que nào ha cie aban-
donar os seos fieis , e desamparados Subditos.

Monte Vídeo tinha ou náo direito de se reunir
ao Brasil, se assim lhe conviesse ? A resposta he
iüo simples , como a questão. A Hcspanha que po-dia objectar aquelle direito, de certo já nenhum
tinha sobre aquelle território, pois não o podiaconservar, nem difender de seos inimigos, como
se prova tanto pelo facto de não ter mandado pa-ra ali tropas algumas, como porque esta Provin-
cia , logo que se dissolveram todos os laços que
prendiam as Colônias Hespanholas á. Metrópole, fi.cou com o direito de se constituir igual ao das

NOTÍCIAS
ENTRADAS.

Dia 10 do corrente. — Grupeirim ; 4 dias ; I,.
Pensamento Feliz , M. Dionhio Marques , eqüina-
gem 6, carga farinha a Antônio José Teixeira. '

S A H I D A S."Oia 10 do corrente. — Rio de S. Francisco do'•'..-,• S. Nova Vencedora, fi- José da Silva Mafra,

outras Províncias, que todas se erigiram Indepen,
dentes , não só da Mãe Pátria, mas entre si • 

'

quando mesmo a Hespanha tivesse algum direito 
'

entrega de Monte, Vídeo , o que negamos, devia'
para a conseguir, indemnisar-nos das enormes de«
pezas que nos tem custado a sua oecupação • des
pezas estas tão sagradas e indisputáveis , que o Go-verno Hespanhol já reconheceo Ollieial mente o di-reito que tínhamos á sua indenoiisação,

Buenos Ayres que, na frase do Redactor do
Argos , trombeta da Divisão dos Voluntários Reacs
deve ingerir-se nos negócios de Monte Video, ap*
presenta para isto títulos ainda menos fundados
do que a Hespanha. Com elfeito tantos direitos de
ingerência podia ter Buenos Ayres , como Santa Fé
Entre-Rios, Coidova , Tueuman Se-c. ; mas nenhuma
destas Províncias reconhece soberania em outra
desde que romperam o vinculo que formava dei-
Ias um si', Todo Político, sujeito á Hespanha -. porconseguinte nenhumas dessas Províncias tem queexigir de Monte: Video mais do que oíficios de boa
visinhança. Quanto a Buenos Ayres , acaso estarám
esquecidos os Montevidcanos do seo comportamento
em 1812? Donde poderia provir, repetimos, o roo-
derno direito de Buenos Ayres sob Monte Video t
Será porque no tempo do antigo regitnen colonial
a Provincia de Monte Video pertencia aoVicerltei-
nado de Buenos Ayres ? Mas esta razão he frivo-.
Ia , e faz recordar a fábula do Lobo, e da Ove-
lha. O Vice-Reinado de Buenos Ayres não era in-
divisivel , e assim como elle se separou da Mãe
Pátria, pôde aquella Provincia também separar-sc
do Vice-Reinado, e encorporar-se a qualquer Na-
ção poderosa , que melhor convieacia lhe fizesse,
como se tem verificado unindo-se ao Brasil, ,e se-
guindo a sua mesma sorte, e politica.Pregue embora o Argos-, e a Divisão Poftu.,
gueza a desordem e a guerra civil ; exaltem em-
bora o cérebro dé alguns escaldados patriotas com
repetidos sophismas ; a encorporação de Monte Vi-
deo he voto unanime dos Proprietários, dos'Che-
fes de familia, e dos amigos da ordem, e da tran-
quillidade do Estado. Este he também o voto de
quatro milhões de Brasileiros , que amam a inte-
gridade do Império ; e debaixo destes principiouousamos esperar que S. M. o Imperador ha de ex-
tender as suas vistas liberaes, e benéficas ao ter-
ritòrio Cisplatino, e salval-o da anarquia u que
tentam reduzil-o alguns homens ambiciosos do man-
do, e riquezas.

Terminarei, Senhor Redactor , esta longa car-
ta com este fragmento do Commentaire sur Montes-
quieu — Je crois qu'une nation ne doit rien négli-
ger pour se procurer les meilleurs limites possible.,et qu'elle ne doit jamais les dépasser, qoand elle
les a atteintes. Ainsi, tant qirelle n'est pas arriv.e
à ce but, il faut qu'elle ajoíite à son domainie to.tt
le pays qu'elle peut justemeiit acqi.erir. — Sou s.o
venerador. — O Observador Constitucional, xRio 30 de Janeiro de 1823.

MARÍTIMAS.
equipagem II, em lastro. — Rio Grande, por Santa
Catharina.,- B. Bem Vindo, M. Manoel Martins Síl-
veira , equiparem 10, em lastro : passageiros o
Ajudante de Milícias Narciso Raimundo eFAqnino,
e o Soldado d'Artilharia Antônio Luiz. — Igwrpe ;
S. Aurora , M. Manoel José Gonçalves, equipaaein
8 , carga carne seca : passageiros Luiz José dc San-
ta com I escravo.

RIO pB JANEIRO a x IMPRENSA NACIONA L. 1823.
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DIÁRIO B.O GOVERNO. Vol. l.°

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

M.i.1*. Anda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda, qne o Provedor do Regis-
to de Tagnahi, procedendo as necessárias delligencias, fa-

ca o seo Escrivão passar guias de todo o fumo, que iran-
sitar por esse Registo , declarando o nome do Condu-
ctor, o numero de rolos que traz , a somma em arrobas ,
e a pessoa a quem vem a entregar, a lim de que, de-

pois de rubricadas pelo mesmo Provedor , sejam remeto-
das , uma ao Thesouro Publico, e outra á admiiiistraç-o,
que vai estabelecer-se para a arrecadação dos Dueitos da-

quelle gênero. Paço em 8 de Janeiro de 18-23. — Marhm
Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo muito conveniente , nas actuaes circunstancias,

que todos os Militares, que compõe o Exercito do Impe-
rio, estejam quanto seja possível reunidos aos Corpos a

que pertençam, não só para não perderem a disciplina,
cpmo para acodirem promptamente a qualquer ponto m-
vadido; Manda portanto S. M. o Imperador pela Secreta-
ria d'Estado dos Negócios da Guerra , que o Governo
Provisório da Provincia de S. Paulo nesta intelligencia ,
faça chamar , e reunir ao Esquadrão de Cavallaria de Li-
nha da mesma Provincia, todos os indivíduos delle que
se acharem empregados em serviço menos próprio da sua

profissão , os quaes devem ser substituídos por Píllzan"f-
Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de lS~d.
— ./oão Vieira de Carvalho.

posses , e trabalhos de mais de quatorze annos; haveu-
do-se por nullas as sesmarias concedidas ao mesmo lede

pela manifesta fraude , com qoe as obeteve em diversos
nomes ele seos filhos , e familiares; tendo-se ja antes ex-

pedielo outra ordem ao mesmo vosso antecessor em qum-
ze de Fevereiro do dito anno de mil oitocentos , e dese-

nove para informar com o seo parecer averiguando se

José Leite d'Araújo pertendente Uiima semana no referi-

do sitio, visto ter o mesmo cognome , era familiar do

dito Leite, e como tal comprehendido na disposição do

mencionado Aviso; o que igualmente não cumprira o mes-

mo vosso antecessor: Houve per bem por Minha .mme-

diata Resolução de dous do corrente mez e anno Lstra-

nha¦ , como por esta Estranho , muito e mui seriamente

â falta de cumprimento de taes mandados commettiela pe-
b dito vosso antecessor; e vos Ordeno , que para assim

1 „ acais reííistar esta Minha Imperial Resoluçio nos

e c ivo'ürosgdo vosso Juizo: Ordenando-vo. outro sim

a expedição das informações, que sem perda de tempo »

vos ePxi iram em Provisão d, soliredita Mesa de cinco de.

Outub Õ d0 anno próximo passado. Cumprio-o assim. O

fmp rador Constitucional, e" Defensor Perpetuo do Impero

iTSLl o Mandou por Seo 
^^«o gj- £

;:-_tí=.]:5=vfSi^*
oerio José Caetano d'Andrade Pinto a lei 

prever. ¦
pum. ¦/¦»¦; Jnvrwio da Cunha, 1 or im-
mente Ferreira França.-João Ignacio iro 

de
mediara Resolução de S M. I. de d0^onsuiu 

daMesa
nnl oitocentos, e vinte trez .tomada «" 

^ b de mil
do Desembargo do Paço de dose de ftsem ^

^rZZTJZudZ^Zt ^dito anno.-
José Caetano d'Andrade Pinto.

Pela Mesa do Desembargo do Paçci

D. Pedro pela Graça de Deos, c unanime Acclama-
<;5o dos Povos , Imperador Constitucional , e Detensor
Perpetuo do Império do Brasil Faço saber a vos Ouvi-
dor da Commarca do Rio de Janeiro, que sendo-Me
presente em Consulta da Mesa do Desembargo do Paço
a falta de cumprimento da Ordem, expedida pela mesma
Mesa ao vosso antecessor Joaquim José de Queiroz na
data de dezesete de Abril de mil oitocentos e vinte , em
observância do Aviso liegio de. dezoito de Fevereiro de
mil oitocentos e desenove para conservar na posse das
suas terras a Faustino Pinheiro d1 Araújo, Elias Antônio
dr Prado, e outros moradores do sitio do Ribeirão da
Pedra, e Turvo , Termo da Villa de Resende, de que per-
tendia esbullial-os o Capitão Manoel Ferreira. Leite , va-
lemlo-se de sesmarias posteriormente concedidas as suas

BAHIA-

Commarca de Porto Seguro.

xt- __ indo. os Brasileiros desta Vil-
Senhor.-Nos e todos os ^

In inflan.nn.dos, no grão mais 
^^^ /y.

ro, e sincero amor a V • 
^ 

. ^^ ao

perador. ., , y M. Guarde. Por-
Deos a preciosa vida ue Sebastião

,„ Seguro Sô de Novembro de «*.

Borges da Purificação , AJoaio d

liamos. , eleição da Junta Gover-
(Seguia-sc uma <ictn "a e" •

>.
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nativa , e outra da Aeclamação de: S. M. I. , que
vinha assignado por grande numero de pessoas.)

RIO GRANDte DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade dc Porto Alegre.

111."" e Ex."10 Sr.—Adiando do meo dever le-
yar á Soberana Presença de S. M. 1. i»s minhas
leaes e sinceras congratulações, peios gloriosos mo-
tivos da sua Aeclamação , e elevação ao Throno
Brasiliense , com o immortal Titulo de Primeiro
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do
Império 'do Brasil, e pela alta Cathegona a tpte
ascendeo o mesmo fortunoso Brasil , vai a essa
Corte o Sargento Mór Graduado da Cavallaria da
Legião de S. Paulo , José ela Silva Brandão , e
empregado no serviço desta Provincia , sendo por
mim incumbido de appresentar ao Mesmo Augusto
Senhor as minhas felicitações por aquelles tão fiius-
tos motivos, e renovar perante S. M. I. os mais
firmes, e constantes protestos de adhesão , e fitle-
lidade á sagrada Causa do Império , e os mais in-
genuos votos de amor, e gratidão á sua Augusta
Pessoa. Tambem he elle encarregado dc expressar
na Soberana Presença de S. 1V1. 1. os puros rego-
s.ijos da fiel , e valorosa Tropa desta Provincia ,
pelos memoráveis acontecimentos, com que ora exul-
ta, e se engrandece o Império, assim como os
seos fieis sentimentos e illibada fidelidade. Digite-
se V. Ex. de fazer acreditar na Augusta Presen-
ça de S. M. I. o mencionado Sargento Mór, pela
indispensável, e importante Commissão, de que ha si-,
do encarregado , assim como de levar ao alto co-
nhecimento de S. M. I. esta Commissão , e fazer
com que mereça ella a sua Augusta Approvação e
Accolhimento.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel General de
Porto Alegre 12 de Dezembro de 1822,

III.'"0 e Ex.» Sr. João Vieira da Carvalho. —
José de Abriu, General das Armas.

S. PAULO.

Villa de Cbatuba.

Senhor. —Já , já houve um dia de completo
júbilo, de inteira satisfação , de uni até então nun-
ca sentido enthusiasmo ita Villa de Cbatuba , a
primeira septentrional marítima da Provincia de S.
Paulo, de cujo Povo temos a honra, que não tro-
camos por outra , de ser nesta época feliz o fe-
liz órgão.

Soubemos por via segura , Imperial Senhor,
que era vontade geral do Brasil a nossa ardente,
Bem que oceulta vontade , e que o Brasil inteiro
sentia, o que sem o sabermos expressar tambem
sentíamos ; c no dia 11 do corrente reunidos com
iiosco, e a nosso chamamento Authoridades, Cor-
porações, e Povo , conheceo-se , que estava exa-
rado nos corações de todos o Accordão da decla-
ração da Independência do Brasil, e da Inaugu-
ração de V. M. I. , pára cingir o diadema , paraoecupar o Throno deste vasto Império.
(** No dia seguinte, o dia 12, em que o Deos
de Misericórdia tinha dado á um recanto do ve-
lho mundo a Pessoa Augusta de V. M. I. , para
que viesse dar a esla importante porção do iíiun-

do novo ura dia , e depois deste dia séculos de Ii«berdadte, e gloria, declaramos nossa Independei,.,
cia, que primeiro Proclamara V. M. I., e aV.M.
I. acclamamos Primeiro Imperador Constitucional
do Brasil, deste Titulo credor , e benemérito pe-,Io desempenho dos de amigo, filho, e Defensor.

Elevando ao Throno de V. M. 1. por este faus*
to motivo nossas felicitações , e rendidas homena-
gens , permitta-nos V. M. I., que demos igualmen-
te parabéns á Sua nova Pátria , e que o receba-
mos nós mesmos.

Deos guarde, conserve, e felicile a Idolatra-
da Pessoa de V. M. I. por annos sobre anuo» além,
dos necessários ao Brasil, .e mesmo além dos quenossos corações desejam. Villa de Cbatuba em Ve-
reação de 30 de Outubro de 1822. — Manoel An-
gelo de Gusmão, Presidente; Antônio José Pe-
reira Vieira., Vereador ; Luiz Manoel de Sequei-
ra , Vereador; Antônio Henrique de França, Pro-
curador.

Villa de Iguape.

Senhor. — He com o mais vivo e justo enthu-
siasmo que a Câmara da Villa de Iguape da Pro-
vincta de S. Paulo . depois de ter rendido graçasimmortaes ao Supremo Ser, que tudo rege , pela
gloriosa Inauguração de V. M. I. ao novo Throno
do Brasil, vai do modo, que lhe he possível , é
em nome do Povo, que representa, levar suas
felicitações á Presença Augusta de V. M. I., a
beijar ao mesmo tempo as Mãos Bemfazejas, quetantos bens tem prodigalisado a este rico', fértil ,e vastíssimo Continente, que a Providencia quan-do o tirou do esquecimento do mundo, destinava
ao Amigo dos Brasileiros , ao Heróe por excellen-
cia, ao Immortal Pedro o Grande, Fundador do;
Primeiro Império do Novo Mundo. Ella não pó-de repetir sem vaidosa ufania, que no faustissirno
dia 12 de Outubro, sempre memorável, e duplica-
damente caro aos corações Brasilienses , cuja me-
inoria a idade, e os tempos não ousaram levar em
sua voracidade, alçou tambem o brado de seo pa-triotismo para acclamar a V. M. I. Primeiro Im-
perador Constitucional do Brasil, e jurar a Inde-
pendência deste Império. Eis-nos ao cabo de nos-
sos votos e desejos. Pouco resta , Senhor, já ago-
ra para nossa completa ventura. O Brasil que sem-
pre, e tanto tem confiado no Seo Regente, e
Defensor Perpetuo , espera mais que nunca da ai-
ta Sabedoria de V. M. I., que lançando mão de
tantos recursos e vantagens , complete a grandeobra, que ha de enchrr de admiração as Na-
ções do velho mundo, e as idades, que apoz de
nós viram. O desengano suecederá bem depressa aos
últimos esforços da raiva, e desesperação daquelles ,
que projectaram nos escravisar , desconcertar , de-
stinir , e que pertendetn ainda destruir-nos.

O Solo Brasilico fértil, prodigiosamente fértil
em tudo, não o he menos em patriotismo *. iden*
tificados pois os Brasileiros todos com a divisa à*.
honra , e de gloria — Independência , ou Morte —
sustentaram o novo Throno , ijue levantaram , viu-
garám o Patrimônio de seos Paes , e se farám di-
gnos dc V. M. I. , e das benções da posteridade.Digne-Se V. RI. I. accolher os votos desta pe-
quena porção de Subditos , que tem a honra de
renovar perante o Augusto Throno de V. M. I.
seo juramento de amor , obediência , fidelidade e
adhesão constante , e invarivel á Sagrada Pessoa de
V. M. I. a quem o Ceo guarde como havemos mis
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ter. tguape em Ver-.ção de 7 de Dezembro dc
1822 1-° d* Independência Brasilica.

Senhor, de V. M. I. os mais humildes Subdí-
tos Antônio Moreira Ramos , Antônio Pupo da Ro-
cha Francisco de Oliveira Duarte, Joié Gonçal*
ves Maia * Manuel Baptista Gomes.

Filia de Itü.

Senhor. — Com data de 26 de Outubro esta
Câmara teve a honra de levar ao conhecimento
Augusto de V. M. 1. seos puros votos de reco-
nhecimento , pela Gloriosa Acciamação de V. M.,
e agora igualmente participa, que tem authorisa-
do, e encarregado ao Dep-tado eleito, para a As-
sembléea do Brasil, Francisco de Paula Souza e
Mello, para em seo nome, e deste Povo, felitar a
V. M. , náo só por aquelle solemne Acto, como
por sua Magestosa Coroação, cuja magnífica cere-
monia realisou nossos desejos, e nossas esperanças.
Elle significará com toda dignidade, que o Povo
Ituano saberá desprezar todos os perigos para fazer
inabalável (no que em si estiver) o Throno Cons-
titucional de V. M. , por isso que conhece, que
do heróico Liberalismo de V. M. 1. he que tem
emanado a unanimidade das Províncias , a queda
dos anarquistas, e a Independência do Brasil, o
qual, elevado á eminente Cathegoria de Império,
appresentará ao mundo em pouco tempo sua gran-
deza em toda a extensão , originada na Constitu-
cionalidade franca, e generosa de V. M. I., Pae,
Amigo , e Defensor Perpetuo de seo Povo.

A Augusta Pessoa de V. M. I. Guarde Deos
por muitos annos , que nos he mister. Itü em Ca-
mara de 11 de Janeiro de 1823. —Senhor de V.
M. I. fieis Subditos. — Cândido José da Motta,
Joaquim José de Mello, João Leite de Sampaio,
Thomaz José Ferreira de Carvalho.

MINAS GERAES.

Villa do Tejuco.

Senhor. — Estão cumpridos quasi todos os vo-
tos dos bons Brasileiros. Este grande Império co-
meçava apenas a sua verdadeira elevação , quando
Se via já ameaçado da mais terrível queda; os nos-
sos pulsos, ainda não bem aliviados das artigas
algemas , estavam já destinados a novos ferros, ain-
da mais pezados , e mais ignominiosos ; a liberda-
de, que nos havia sido mostrada , hia a desapa-
recer-nos com a veloeidade do relâmpago , deixan-
do-nos aterrados com o seo clarão passageiro , que
parecia viera só mostrar-nos as trevas , em que
hiamos a ser sepultados ; mas a Providencia quiz
preservar-nos de tantas calamidades: acendendo no
Magnânimo Coração de V. M. I. um fogo sagra-
do , um amor sublime aos Povos , que tanto sa-
bem merecer-lho, despertou em V. M. I. o virtuo-
so enthusiasmo de tomar sobre seos hombros o pe-
eadoj mas illustre fardo da defesa perpetua da
nossa liberdade. Dias afortunados tem corrido pa-
ra nós desde o feliz momento, em que esse sagra-
do fogo animando o Imperial Coração de V. M. ,
levou sua electricidade aos corações de todos os
Brasileiros.

Proclamada em todos os pontos deste vasto
império a nossa Independência politica j escolhido

unanimemente o Chefe da Grande Família Brasi-
liense ; está V. M. coílocado hoje no Solio Impe-
rial , ornado da mais brilhante Coroa , que o en-
tlnisiasiuo de uina Nação livre podia preparar-Lhe.

Mnis fV.der.so, e mais veneravei ainda pelas
grandes virtudes, que O cingiram do Imperial Dia-
dema, do que por ter nascido na Família dos Reis
com direito a Reger esta vasta região do Brasil,
Tem V. Ivl. 1. a imromparavel gloria de appresen-
tar os mais soberbos , e os mais firmes títulos,
que os Príncipes da terra podem desejar; títulos,
que ao mesmo tempo servem de authenticar á fa-
ce do Universo a justiça, com que a gente Brasi-'
leira , constituindo-se Nação livre, e lndependen-
te, soube escolher Seo Augusto Chefe. Podessem
estas singelas verdades penetrar os corações entor-

f>ecido6 
dos nossos degenerados irmãos, que ainda

utam contra nossos direitos! Mas se, injustos por
systema, elles continuam na louca pertinácia de
afrontarem a nossa liberdade, esta mesma lueta re-
finando (para assim dizer) a nossa coragem, o nos-
so patriotismo ; desenvolvendo a um ponto mara-
vilhoso o brio natural da gente Brasileira, será
mais uma lição proveitosa aos Povos do inundo,
que nenhuma força pôde fazer retrogradar a tor-
rente impetuosa das paixões enérgicas , e da opi-
nião de um Povo , que quer a sua Liberdade ;
mormente quando elle he conduzido, como agora,
por um Príncipe , que funda o Seo Império na
virtude.

Estas expressões , Senhor , não ouzam tocar
nem levemente à Imperial delicadeza: Cidadão de
uma Nação livre não devo ser forçado a suffocar
Os sentimentos da minha alma , quando esta senta
a necessidade de dizer que he justo , e virtuoso
um Príncipe , que faz a sua Gloria em o ser.

Os votos dos bons Brasileiros (outra vez o di-
go) estam quasi todos cumpridos. A grande maqui-
na politica, preparada já em todas as suas peças ,
cujos trabalhos tem por V. M. I. sido tão herói-
camente animados , só resta a ser montada : mas
quão difficultoso não he o ajustamento de todas as
peças, ainda as mais perfeitas! Entretanto nada nos
pódc ser mais lisongeiro do que a esperança bem
fundada de que a melhor das Constituições levan-
fará o Império do Brasil ao mais alto gráo do

prosperidade ; o feliz encadeamento dos mais bn-
Fhantes suecessos he um seguro presagio da nossa
futura grandeza. Bem certos de 

"que 
V. M. 1. vê

a sua Gloria identificada com a felicidade dos Po-
vos, repousam todos os Brasileiros na doce espe-
rança de que V. M. I. vigiará coin a maior solici-
tude sobre o bem geral da Nação ; que debaixo de
tão Auçusta Protecção o amor da Lei se tornara
entre nós a primeira das virtudes ; que uma espe-
cie de culto lhe será consagrado, á que os homens
jamais saibam faltar. Este será o passo firme, que
nos conduza á mais elevada grandeza; será a mais
firme columna , que sustente o Throno Imperial
em que com tanta felicidade nossa V. M. Se acha
sentado. A justiça, recobrando _ntão a sua perdi-
da dignidade , manterá esta doce liberdade, que
todos nós tanto apreciamos; defenderá, e susten-
tara o gozo pacifico de todos os nossos direitos ¦

e a Nação Brasileira conduzida por entre o bom,
e fiel regimen do Estado ao seo eminente lugar
nomeio das Nações, appresentará no Seo Augusto
Chefe no Seo Primeiro Imperador , o melhor mo-
déló dos Reis: a Prole Imperial bebendo desde o
berço as mais sublimes virtude» , será o penhor
sa orado da nossa permanente Independência, da
continuada grandeza de Vão feire Império.

**

} .
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Praza aos Cens que uma longa vida se dila-
te na Pessoa de V. M. 1. ate que a Gloria do
Brasil, adquirindo com a duração dos tempos o
caracter de prodigiosa, espalhe por todo o Orbe
um respeito sagrado ao Fundador do maior Impe-
rio do mundo.

Estes sam os constantes votos do patriotismo,
com que tenho sido animado, eque agora me leva
a beijar a Augusta Mão de V. M. I., felicitando-0
pela venturosa Coroação, tão anciosamente desejada
por todos os bons Brasileiros.

Deos Guarde a Pessoa de V. M. I., e a toda
a Imperial Familia. Tejuco 1 de Janeiro de 1823.—
O Desembargador Intendente Geral dos diamantes
Manoel Caetano de Almeida c Albuquerque.

RIO DE JANEIRO.

Em o N.° 5.° deste Diário publicamos o arti-
go de uma carta inseria na Gazeta Universal de
Lisboa , em que Silvestre Pinheiro Ferreira foi de-
nunciado á opinião Publica pelas InstrucçÕes , que
dera a João Francisco de Oliveira, Encarregado de
Negócios na Corte de Londres ; e ao mesmo tem-
po asseveramos que o mesmo Silvestre. Pinheiro re-
quererá processo aquelle artigo , na fôrma da Lei,
consta-nos porém agora que o requerimento daquel-
le Ministro d'Estado fora depois que o seo denun-
oiador Heliodtíro Jacinto de Araújo Carneiro se re-
tirara para Inglaterra ; o que de certo não abona
muito a innocencia do Ministro. Eis-aqui as refle-
xões que aquelle respeito offerece o Correio Bra-
sfliense.

Emquanto Silvestre Pinheiro não provar que o
parágrafo do Extracto Essencial se não acha nas
taes InstrucçÕes, e Silvestre mesmo não assevera
isso, continuaremos a crer que esse parágrafo foi
extrahido da copia enviada ás Cortes pelo Minis-
tro, e lida em Sessão secreta. E quanto ao di-
zer que foi approvada por S. M. nisso mesmo he
que consiste o peior mal.

- Aqui temos pois como instrucções expedidas
em nome »1'E1-Rei , ameaças á Inglaterra com a
extineção da Dynastia da Casa de Bragança ; don-
de salta aos olhos que El-Rei tal não approvou,
e se a isso deo sua saneção, não podia deixar de
coacto ; porque ninguém se lembra de ameaçar a
nutrem com commetter suicídio, se lhe não fizerem
o que pede. Como porém evidentemente ou El-Rei
tal não fez , ou se o fez foi coacto, como o he em
tudo, escusado fica lembrar mais o nome de S. M.
nesta matéria; mas diremos alguma cousa sobre os
motivos dos que organizaram taes instrucções.

Silvestre Pinheiro he quem assigna essas Ins-

trucções , mas fa.-lhe-iamos injustiça , se não disw
seu.os que esse miserável entra nisso como Pü
tos no Credo ; porque he mero ainanuense i
facção dominante , e a isso se tem submettido paconservar-se no seo logar : mas que intenta es .,
facção con. suas ameaças, e planos de união <t,
Portugal com a Hespanha ?

Ao mesmo tempo que estam jurando uma Co.
tituição, onde a conservação da Coroa na Dynasti.
de Bragança he nm artigo essencial, annunciam t
ses perjuros a uma Nação Estrangeira que, se nív
íizer o que esses facciosos querem, aniiihilar-se-1 •¦¦¦
em Portugal a Dynastia que juram conservar, pr
pondo como motivo para serem attentlidos, o cot
metterem uni acto de lesa-Magestade contra o Su-
berano , uma violação expressa da Constituição , e
uma traição a todo o Povo Português , riscando-o
da lista das Nações independentes.

He nestas circunstancias que os facciosos de
Lisboa tramavam fazer regressar do Brasil paraPortugal o Príncipe Regente : <• e para que ? Pa-
ra testemunhar a annililiação de sua Dynastia, e
ver consummada a ignomínia de Portugal, deixan-
do de existir como Nação independente , mas quiza boa fortuna, que esses damnados intentos dos fac-
ciosos fossem penetrados no Brasil a tempo de se
prevenir o mal; e consiga ou não esse partido de
Lisboa seos perversos fins, já não está no seo po-der annihilar a Dynastia de Bragança no Brasil;
ali Governa o Príncipe Herdeiro .,. e ali coutinua-
rá a governar sua Dynastia, porque assim o que-rem os Povos, e assim he seo interesse quererem;
e quanto a desfaze-se a actual ordem de cousas no
Brasil pelas expedições, que lá forem de Portugal,
he isso tão ridícula idéa, como as ameaças feitas
á Inglaterra por Silvestre Pinheiro.

Com estas expedições . conseguiram os facciosos
um de seos fins, que he reduzir Portugal ao esta-
do de não se poder absolutamente defender, e dei-
xar a porta aberta aos Hespanhoes: mas o remédio
para isto só o podem dar os mesmos Portugueses,
se tiverem assaz vigor para se opporem aos planosdos facciosos , que os governam. Já foi assim queem 1580, quando os Governadores venderam o Rei-
no de Portugal a Castella , dispozeram de todas as
tropas de maneira, que Filippe II entrou porPortugal sem achar resistência.

Se estas aceusações contra o partido doininau-
te em Lisboa fossem vagas, anonymas, de mero
murmúrio , que não fosse possivel descobrir a ori-
gem talvez os aceusados não tivessem meios de se
justificar: mas acham-se assignadas, e repetidas com
outras muitas , em vários Periódicos impressos e.n
Lisboa, e pricipalmente em um intitulado o Her-
eules, onde o denodo do Redactor he igual á se-
riedade das suas alegações.... „

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T RADA S.

Dia 11 do corrente. — (Nenhuma Entrada.)

S A II IDAS.

Souza , o Alferes João de Souza Caldas, Mathias de
Araújo Lima, Manoel de Souza Caninana,'o Juiz
de Fora da Villa do Penedo Gustavo Adolpho de
Aguilar, e 4- marinheiros. — Campos ; S. Graça Di-
vina , M. Joaquim Ferreira , equipagem 8 , carga
carne seca e farinha de trigo.— Capiianía ,- L. Boa,,..., . _ , _ , _, "-oiiic setu v un ,„,,a ue irigo.— capitania ; íj. atm

; A* Í?„COrtCnlAC; 
~ Falmcoutll; - Ing- C"m- Viagem , M. José Antônio Marques, equipagem 7 ,dai, Com. Iilly.— Alagoas; S. Constituição, M. carga carne seca. — Buenos Ayres; E. Sard. Senho-Januário José do Couto, equipagem 11 , carga mas- ra do Carmo , M. Júlio Isclto, eguipagein 1.5 , car-

games : passageiros o Tenente Coronel Francisco de ga gêneros do paiz.

11 1 O de JANEI R O na 1 M P 11 E N S A NACIONA h. 1823.
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Artigos n'OFFicio.

Repartição dos Negócios da Faieada.

if 1 Anda 8. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocies, da Fazenda •_, que. a Câmara da Villa
de Parati, procedendo ás necessárias delligenoias , faça
o seo Escrivão passar Guias de todo o fumo , que descer
de sua respectiva Villa, e por ella se transportar para fó-
ra da Provincia, com a percisa declaração do nome do
Conduetor, o numero de rolos , que traí, asomma em ar-
robas, e a pessoa aquém vem a entregar, a fim de que
taes Guias depois de rubricadas pelo Presidente da mes-
ma Câmara sejam i-emettidas, uma ao Thesouro Publico ,
e outra i Administração que vai estabelecer-se para a ar-
recadação dcV Direito» daquelle genero: devendo outro
sim a mencionada Gamara exigir dos donos , ou Condu-
ctores fianças idôneas, que segurem a importância dos
Direitos , emquanto não mostrarem haver pago na Mesa
do Consulado. Paço ern 8 de Janeiro de 1823—Jlíoríi»»
Francisco Ribeiro de Andrada.

Outra similhante para a Caihara da Villa da Una
Grar.de.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Pendo presente a S. M. 0 Imperador o mediodo ir-
regular praticado na Provipcia do Rio Grande dp Norte
com o pagamento da Tropa de Linha , deixando-se de
cumprir na respectiva Págadoria as Leis , que marcam a
marcha deste ramo do Serviço Publico, geralmente obser-
vada nas demais Provincia» deste Império; e coimndo

portanto fazer cessar qualquer pratica a tal respeito, que
não for legal; Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela
Secretaria d'Êstado do» Negocio» da Guerra , que o Uo-
verno Provisório da referida Provincia do Rto Grande ao
Norte, nesta intelligencia expeça as necessárias Ordens, a
fim de que se proceda com o pagamento dalropa 00 mes*
mo modo, que na Thesouraria Geral das Tropas da Cor-
<e , marcandonse as épocas da maneira seguinte.

l.o Que o pagamento ao» Officiaes Infenores e Sol-
dos seja feito de cinco em cinco dias por Prets assigna,
dos pelos Commandantes dos Corpos, rleclarando-se os
vencimentos, segundo as alterações que houverem; e quan-
do por qualquer incidente se não possa apromptar o rret
«o dia, em que he pago, então o Quartel Mestre appre-
sente um vale assignado pelo Commandante do uorpo ,
da quantia pouco mais o„ menos que importar, resg -
tando-se aquelle vale no Pret seguinte , e saldanuo-ws a

«mta. , .
2.» Que os Soldos aos Officiaes sejam pagos a vis-

ta de seos recibos , os quaes serám entregues no dia ib
de cada mez na competente Thesouraria dentro de uma
folha de papel cora, o titulo, -Recibos dos.OfJiciaes üe

tal Coípo, do mez de tal, — Declarando-se a somma to-
tal, que receberá o Quartel Mestre.

3.° Que os Quartéis Mestres nío possam assignar os
Pret» , que o devem ser pelos Commandantes , e por ei-
les sellados. ....

4.o Que as revistas sejam passadas no dia primeiro
de cada me», quando este não seja de festa, que entáo se
faráni no seguinte; e só depois dellas , segundo as alte-

rações de mostra d*.Companhias, terá logar o pagamento
aos Officiaes, ajvstando-se a» contas do fin, do mez pasíado
4 vista das Certidões do Hospital , em que se notem a»
entradas, e sabida» dos «Soldado» : quando porem acconte-
der afie os dias-de mostracaiain em Dia Santo, ou Feriado,

devet-se-ha pagar o Pret na véspera, e então pode ter

íog-ar o vale , ina» sempre assignado pelo Comn.anda,,te.
Palaco do Rià de Janeiro em 4 de Fevereiro de 18a!d. —¦

JoSo Vieira de Carvalho.

RIO DE JANEIRO.

O dia 12 de Fevereiro... Natalicio de S. M.

«Imperador d'Áustria, foi festejado nesta Corte

„à fófca do costume. As fortalezas , e embarcações

ae Sa Nacionaes surta» no Porto : estiveram

embandeirada» todo o dia; ao meio dia deram sal-

vTde artilharia.- e pela tarde muita» pessoas da»

da»Se»mais distinetas concorreram a0 ]W-.W.

Christovão a cumprimentar SS. MM. II. por aquei

le plausível motivo. .»

jjJxíraJcfo do Correio Brasiliense.

Constituição do Brasil.

Achando-se convocada a Assembléa Constituin-
t„ rC Brasil e devendo entrar brevemente nas

fimerões • convém que os Membros eleitos

X."To»' ei das^orte» de Portal, a

«,- ria, «>vitarem cair nos mesmos escoinos.
fim 

A d inação de Assembléa Constituinte esta

por ri SJL Indicando, que o principal, e quasi

nnico trabalho daquella reunião , he forma a Con»-

Z.irão do Estado, e não attender a outra algu-

m Tou»l, emquanto esta obra não estiver con-

duida Não queremos com tudo dizer que nao la-

íalS-um ca»o mui extraordinário, em que este»

Representantes do Povo se devam ingerir , alem

da factura da Constituição; mas esse caso será ra-

rÍ8S1 
A°s* Cortes de Portugal , convocadas também

para organisar a Constituição da Monarquia , co-

Kararí por intrometter-.c em todo» os ramos de
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administração . descendo ifté a inquenr, se un.
Porteiro ria Secretaria d1 Estado fora justa, «ti tin-
justamente deinittido do seo logar.

Emquanto a Constituição não designava quaes
eram os poderes, que pertenciam ás Cortes, tudo
quanto ellas determinavam , não se fundando em
Lei alguma existente, não podia ser outra cousa
mais, do que actos de arbitrariedade. Porém dei-
xando ainda de parte esta 'questão (Je direito, pa-
ra considerar somente a de utilidade, he claro
que as Cortes de Lisboa , avocando a si como ti-
zeram , tanta variedade , e tão grande multiplici-
dade de negócios , empataram a maior parle delles
por falta de tempo para os examinar , e demora-
ram por tal modo a Constituição , que durou por
desoito mezes a sua redacçao.

No Brasil, onde a maquina tio Govertío cs-
tava por tal modo desarranjada, que não só se per-
cisam malhoramentos , mas até que se refnnda tu-
do de novo; a Assembléia Constituinte não se po-
deria metter em qualquer negocio , ou ramo
particular da Administração , sem se achar confim-
dida, e atropellada por embaraço». Reformas de tal
magnitude náo se fazem ein um só dia; o primei-
ro passo he a Constituição ; depois delia feita e
posta em vigor, o Parlamento Brasiliensc irá ae-
commodando a Administração ém todos os seos
i-ainos, e uns apoz os outros, às regras normaes
que a Constituição estabelecer. As reformas sam
tanto mais duradouras , quanto sam mais lentas,
meditadas, e fundadas mais na experiência, do
<jue na theoria.

As medidas de defeza , que pedem pressa, a
cobrança dos impostos, a administração da justiça,
devem progredir debaixo do cuidado djo Executivo,
por agora., emquanto não ha Constituição-; porque «
por isso mesmo que toda a maquina Politica esta
podre, e descouteertada, he peroiso ínão lhe tocar,
emquanto o plano de concerto não estiver arranja-
do , aliás cairá a pedaços , antes que esteja pre-
parada a outra maquina que a deve substituir. A As-
sembléa Constituinte do Brasil, pois, deve cuida-
dosamei.te evitar não se metter a governar tudo,
para que não succeda deixar tudo por fazer, ou
ou fazer mal por apressada , aquillo mesmo que
fizer.

Quanto í Constituição dêmos já um esboço dei-
Ia , como opinião individual, e nisto cada tim di-
rã o que entender ; -mas devemos fazer ainda ai-
guina observação sobre a principal feição da fôrma
do Governo, porque «os decidimos que he a Mo-
narquica.

Não entraremos na questão de direito , 
"bas-

tando para o nosso fim considerar o ponto de ex-
pediente, e 'Utilidade da Nação. O Governo he
actualmente Monárquico , e a Monarquia heredita-
ria , e acha-se no Brasil o Herdeiro da Coroa do
actual Monarca ; logo o Brasil não podia escolher
outra forma de Governo, sem se expor a concus-
soes violentas , tanto externas como internas.

O iictual Príncipe Regente , Herdeiro da Co-
roa, tem , pelo seo excellente comportamento na
crise actual , ganhado a affeição illimitada dos Po-
vos : estes foram orados, e educados debaixo da tor-
ma de Governo Monárquico; e portanto a tenta-
lha para admilfir outro qualquer Governo, acha-
ria uma resistência invencível , do que viria porfim a resultar um despotitmo formal , que se im
froduziria facilmente, com a capa dc supitar rebe-
liões.

Assentado pois que a fôrma do Governo , que
u-iai-j convém ao liras:!, he a Monárquica, devem

lodtis as mais instituições tender para o firme es-
tafaelecinienu, cia Monarquia ; porque seria uni ab-
surdo escolhe,!- unia forma de Governo , e deixar
no Eslado os elementos, que servem a destritil-a.
Limitar a Monarquia, he um dos meios do a pie-ser-v-ar, mas deixal-a sem apoio be seguro caini-
nho de u ver derribada, e ter a porta aberta i,„.
ra en ovas convulsões.

Foi com estas vistas que recommendamos á
segunda Camata , ou Senado , que servindo rie cor-
po intermediário entre o Monarca, e os Reprcsen-
tantes inunediatos do Povo , mantenha o justo equi-
librio entre as pertenções de uni e outros, evitan*
do a acceleração da factura das Leis, e o (lema-
siado dezejo de inovação, que sempre existe mais
ou menos nas Assembléas populares ; e contendo os
abusos do Executivo , pelo respeito , que lhe dev«
inspirar uma corporação com aftribuiçoes mais du-
radouras , e permanentes , do que a mera coopera-
ção legislativa.

Na Republica dos Estados Unidos da America
se acha ser o Senado uma instituição dn mais ai-
ta importância; e as funeções , que exerce ali sam
análogas ás que apontámos no nosso esboço de
Constituição , mas com diífcrenoas, que julgamos
essenciaes , para adaptar este Senado a uma Mo-
liarquia.

A maior , e mais transcendente utilidade pníti*
ca íle um tal Senado , no Governo Monárquico ,
Consiste em conciliar a auctoridade do Monarca com
a dos Representantes do Povo. Sem este Senado,
quando haja choques de interesses , ou de peitou-
ções entre o Monarca, e os Representantes, e :i
disputa se leve á extremidade , ou um ou ouiiu
decaíram do poder , e ficará detruida a fôrma de
GoYer.no. Havendo o Senado, he sempre neeessa-
rio para a ruina da fôrma do Governo, que dous
dos tres poderes se liguem contra o terceiro, união
difficil -em corpos de interesses distinetos, e até eu.
certo modo oppostos; como se experimenta nos Es-
lados Unidos , onde, por isso que os Senadores sam
escolhidos dc certa classe de proprietários , para ser-
virem por mais tempo que os Representantes , adqtii-
re a corporação certo caracter ue aristocacia, sem-
pre ciosa -«So podei- do Monarca, e sempre inimiga
das precipitadas innovações do Povo.

Outro ponto sobre que desejamos trazer á ai-
tenção dos Brasilienscs , he a organisação da sua
Magistratura, para a administração da Justiça. No
esboço que dêmos, pomos os Magistrados indopen-
dentes do Monarca, e dos Povos ; porque destes
só vem a primeira escolha dos indivíduos para a
Magistratura : a sua continuação depende do seu
bom comportamento , e sua promoção meramente
da antigüidade.

Ainda assim evitámos o erro , em que caio a
Constituição de Hespanha, fazendo a corporação
dos Magistrados dependente só de si mesma; o que
virá a ser um verdadeiro slatus in stalii. Ao Bra-
sil propomos certo modo de recursos , que acabam
no Senado , e fazendo assiiii a mesma corporação
dos Magistrados subordinada , não fica com tudo
sujeita á arbitrariedade do Executivo.

O resto do nosso esboço , no que pertenci
a particularidades , pôde adinittir infinitas inodiíi-
cações ; mas he essencial que se considere o nexo
que propozémos entre os differentes ramos da ad-
ministração publica , de eleições, e de justiça, pa-
ra que se não altere alguma parte que , pareceu-
do de pouca conseqüência, possa com tudo des-
truir a unidade do systema.

Isto .que aqui reçoiumendaaios , be applicavel
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a, ,..,.,;llquer Constituição, quo se adopte ; porque
tio íiexo, qne so dei- ás attribuições das diversas A u-
ctoridades, dependerá sempre a maior, ou uien-ir
permanência do systema do Governo: salvo se os
costumes se deixarem perverter ao ponto , que- só
o despotismo possa conter a Nação ; porque em
tal caso i <j"id leges ?— vanoe proftciunl.

CoUIlESPONDEN C I A.

Sr. Redactor do Diário do Governo.

Abrazado pelo ainor da minha Pátria , e ze-
loso de seos brilhos , vi, com pezar , ommitlir-se
no seo Diário N.° 19 a íneinoria dos grandes fes-
lejos, que se fizeram na Villa de Parati, pela fe-
liz Acclamação de S. M. I. ; e só apparecer a Car-
ta , que accompanhava a dita memória : por isso
como fiel interprete d'aquelle Povo , e incumbido
por elle de levar á sua presença seos patrióticos
sentimentos, e ardentes desejos, a fim de que não
fiquem sepultadas no esquecimento as publicas dc-
monsirações do seo amor , fidelidade , e respeito ao
seo Idolatrado Primeiro Imperador Brasileiro, ro-
go-lh.e queira , para gloria dos meos Concidadãos,
e minha, inserir no seo Diário a dita memória.
Beija-lhe as mãos um amante de sua Pátria.' 

Rio de Janeiro SI de Janeiro de 1823.

Memória dos suecessos que tiveram logar na Villa de
Parati desta Provincia do Rio de Janeiro por mo-
tiro da. declaração da Independência do Brasil, e
Acclamação do Seo Primeiro Imperador o Senhor
D- Pedro I.

Sendo innato nas Colonial? o desejo da Inde-
pendência , o Brasil que pela Carta de Lei de 16
de Dezembro de 1815 havia deixado de o ser, ha-
via subido á Cathegoria de Reino, liavia hombrea-
do em direitos, e regalias com a sua antiga Me-
tropole : como era possível , que ouvindo ha-
terem-se nas bigornas do Congresso de Lisboa as
argolas coloniaes destinadas a seo pescoço , vendo
(jue polo espirito de dominação do mesmo Con-
gresso, he tractado não como quem era , porém
sin, como quem havia sido, que mesmo se ainda
fora colônia , não deveria ser assim tractado , de-
pois de proclamar-se, o que se proclamara , como
era possível que indisposto , indignado , resentido
e ameaçado não tivesse esse desejo !

Tinha-o , e bem que por não passar além da
vontade de quem todas lhe tem feito, se tranquil-
Usasse algum tanto com o Manifesto do 1." de Agos-
to deste anno, com tudo como estava convencido
da má. fé de Portugal, do seo mal entendido .ca-
pricho, e pertinácia em sustentar uma superiorida-
de ideal, e maníaca preponderância, certo de que
jamais pôde esperar daquelle Reino fraternidade
sincera ; e mas antes deve sempre temer esbulho,
e força, como a todas as luzes o tem mostrado
experiência, e factos , não deixava de exprimir o
que sentia , e bom sabia o que , que lhe faltava.
Sentia faltar-lhe a amplitude de expansão de seo
elastetMo tanto, ou quanto comprimido; achava-se
como o passarinho, que solto da gaiola, mas pre-
«o a delgado fio , pôde esvoaçar sim , porém não
rasgar o vôo ; receava que pela modificação do
Manifesto, seria sempre qne a política authorizas-
**e, sempre que a opporUinidade o perniittisse ,
aroqucnfiulo , e mesmo .perseguido sob . o nome de

H

Chefe comimtm , que lhe ficava, faltava-lhe, (''sen-
liu fiilíar-lhe o golpe decidido ás presentes , C
futuras pertenções de Portugal, a declaração da
inteira, e absoluta Independência, que lhe dera,
c lhe promove a natureza, e a inauguração de mu
Chefe Supremo Seo Privativo, e Próprio , quesem perjuizo dos Direitos da Dynastia Braganlina
lhe destinara a Providencia no Heróico Joven ,
Herdeiro, c Suecesso,* do Throno, de quem deixa-
do no seo seio, convencido de sua justiça, iden ¦
tilicado em sua causa, parece que o talhara, dis-
pondo os suecessos para ser (quando fosse inde-
pendente e livre) por gratidão , por honra, e de
justiça Império. Taes sam os votos do Brasil, tal
o seo desejo.

Pequena parte deste grande todo , em cuja or-
Ia marítima um sinuoso canto oecupa a ViÚa de
Parati, ultima occidental da Província Fluminen-
se consagrava no seo modo de sentir os mesmos
votos, e mal abafava idênticos desejos, desejos ar-
dentes , inílanimados votos , do que anheiava o
cumprimento , e a coroa, tardios com tudo , mas
que em tini chegaram.

O resto da tarde de 30 de Setembro passado,
via ancorar neste Porto o vaso conduetor da no-
ticia do respectivo enlhusiasmo do Povo, e Tropa
da Corte ; vio ao Coronel Francisco Alvares da
Cunha Castello Branco, Com mandante Interino des-
te Destricto, como fora de si, transportado dc pra-
zer , sahir do seo Quartel, e já com o novo Laço
Nacional Brasilico. e já tendo o braço ornado da
flor verde , e da Legende de ouro a mostrar elle
mesmo ás Authoridades , e pessoas de representação
as cartas, que da Corte recebera os exemplares
impressos da concisa , e nervosa Proclamação ano-
liinia, dos novos Hymnos Patrióticos Brasileiros ;
vio o laço distinetivo da odiosa dependência , e
colonismo substituir-se com rapidez incrível pelo
symbolo da suspirada Independência, e novo Im-

perio.
(Contimtar-se-ha.)

SUÉCIA.

Slockolmo 18 de Outubro.

O Rei de Suécia concedeo aos seos subditos
daquelle Reino, e da Norzcega licença de comnier-
ciarem com todos os portos do continente da Ame-
rica Meridional. Permittio também S. M. que to-
das as embarcações de commercio pertencentes aos
habitantes daquelles portos, que recebessem e tra-
tassem amigavelmente as embarcações Norwegas o
Suecas, podessem entrar nos portos destes dots Rei-
nos, e receber as producções delles em troco das

producçÕes Americanas, que para ali importassem.

¦I TALI A.

Milão 20 de Outubro.

A Commissão especial de primeira instar.cia,
encarregada de julgar os crimes de alta traição,

citou pela ultima vez a um certo Pacehto, Vis-

mara, Haydel, Montavam, Bassi, Dossi, Viseon-

ti, Usoui, e Arrivubene , para comparecerem den-

trò do novo prazo de 60 dias, findos os quaes
seram julgados réos dos crimes que se. lhes im-
-putam , e condemnados com toda a severidade das

Leis.
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Aquelles homens «So accusados de terem pro-
pagado em Lombardiei uma seita secreta denomina-
da elos Federados Italianos : de se terem concertado
cara os chefes da conspiração do Piemoiite. , nos pri-
r, >iros dias de Fevereiro de 1821 , para subverte-
rem o Governo legitimo Austríaco : de terem for-
piado o piano de uma Guarda Nacional , cujas
praças deviam ser preenchidas, durante a invasão
do inimigo, pelos ditos Federados, espalhados por
toda a Lombetrdia: de terem formado o plano de
uma Junta, que, durante a mesma invasão, devia
fior-se á testa do Governo, e armar os Povos con-
tra a Áustria: de terem solicitado dos chefes da
reyolta Piemonteza a invasão da Lombardiei : final-
mente de terem projectado adoptar-se a Constitui-
ção Hespanhola", e ássenliorearem-se dos cofres pu-
blicos.

Nápoles 24 de Outubro.

O Vesuvio acaba de fazer uma erupção ; tem
lançado, muitas lavas, que tomaram differentes di-
recções, ameaçando destruir as Villas situadas per-
to da montanha. Grande quantidade de cinzas , e
«le pedras grandes foram parar na distancia de ai-
gumas legoas. Mais de elous mil lavradetres per-
deram as suas casas, e acliam-se sem asilo.

25 de Outubro.

O chuveiro de cinzas, e as columnas de fu-
mo que o Vesuvio tem vomitado até hontem prin-
cipiam insensivelmente a diminuir. O mesmo estron-
do já não he tão freqüente. O que torna este fe-
nomeno verdadeiramente extraordinário, he o te-
rem conservado o seo estado natural as agoas do
mar, as dos poços , e das fonteB da Villa da Tor-
re dcl Grcco, situada perto da montanha, assim
antes , como durante a erupção ; ó que não acon-
teeeo nas eriipçoes precedentes. Eia-aqui algumas
particularidades daqueile acontecimento.

gura, tomou para a parte de Boscotrecase.. sem
fazer perjuiso algum : a terceira , que rompeu por
uma larga abertura praticada em um lado da moii-
tnnha, fómou a direcção de Monti, e foi parar
pouco distante da primeira : a quarta , qne sai,.,
da antiga boca do volcão da parte do S., foi dar
ao pé aa Villa da Torre, tendo andado o espaço
de eluas legoas e meia.

Observou-se desta vez que as matérias volca-
nicas, além das lavas , sam de muito maior gros-
sura, que as das ultimas erupções. A quantidade
de cincas foi tanta, que enthull.ou , e tornou im-
praticarei a estrada desde Resinei atè a Torre , por
espaço de trez legoas. Vio-se obrigado o Governo
a oecupar muitos centos de trabalhadores, para
abrirem outra vez o caminho, O exercito Austríaco
cooperou nulito para esta obra com duas Compa-
nhias de gastadores. Similhante desastre destruir,
as habitações de mais de duas mil famílias . qui:
se acham seih terem que comer , e estão a carg-»
do Governo.

Üma carta de Gênova refere que muitas das
montanhas visinhas daquellá Cidade abateram : que
grandes torrentes d'agoa inundaram aquelles sítios,
e arrebataram as pontes da Sylla , e de S. Agatluu

H A N O V R E.

Banovre 25 de Outubro.

Os últimos correios de Londres annunciam pro-
ximas modificações en. a nossa Constituição : e que
isto seria o resultado da viagem de S. A. It. o
Duque de Cambridge x e de M. «le Hoppensdadt,
intimo Conselheiro do Gabinete. Ti ata-se de mu-
dar não só a marcha gorai da presente administra-
ção, mas também de dar outra forma ás adminis-
trações particulares. Accrescentam que o Ministério

A primeira lava, que tinha quasi meia milha do Gabinete «erá, constituído sobre um novo . sys<
de largura , saída da parte do O da cratera, di- tema.
rigio-sè para Resina, depois de ter percurrido duas Falla-se de atravessar por aqui grande quan-
logoas ; arrasou muitas casas de campo, e foi pa- tidade de objectos militares, peças de artilharia,
rar de repente cm um lugar denominado Monti: a e pólvora , que vem àeBerlin, e vão para Minden.
segunda, que tinha perto de duas milhas de lar- (Le Pilote.)

NOTICIAS MARÍTIMAS.
ENTRADAS.

Dia 12 do corrente. —Arribado com agoa aber-
ta , B. de Guerra Deligente, Com. o Cap. Ten.
Antônio Joaquim, do Couto. — Tagoaltí ; 3 dias ; L.
Conceição e S. Francisco de Paula , M. José Rodri-
gues , equipagem 4, carga caffé a D. Mariana Eu-
genia Carneiro. — Pernambuco ; 16 dias ; S. Santo
Antônio Vencedor, M. José Joaquim Neves , equipa-
gem 13, carga sal aó M. : passageiros D. Anna
Eufrozina de Mendonça, D. Eufemia Emerencíuna,
<e Desidcrio José de Mendonça.- diz o Mestre que
chegaram a Pernambuco o Bèrgántin. que levou o

Commandante Militar das Alagoas , e a Galora Frun-
cezu que levou o de Pernambuco , o qual desembar-
cou nos Ilheos. — Gibraltar ; 56 dias: B. Ing. Ad-
venture, M. Francisco Hocquard, equipagem 26,
carga trigo, enxofre , alfazema e macarrão a Le
Breton.

SABIDAS.
Dia 12 do corrente.— Campos; L. Conceição,

M. Joaquim José Caetano, equipagem 5, carga quei-
jos , fumo e carne seca. — Buenos Ayres ; S. Cotes-
tilucioneil, M. José Martins, equipagem 13, carga
assucar e tabaco: passageiro o Alferes de Dragões,
João Uladislcío Monteiro.

AVISO.
A Junta do Banco do Brasil participa aos Srs. Accionistas do mesmo, residentes nesta Corte, e

aos Procuradores dos de outra qualquer ProVincia , que no dia 17 do corrente mez e.n diante podem
comparecer na Thesouraria Geral do dito Banco, munidos dos competentes títulos, para rece.bere.ii o (pi*
a cada um competio do dividendo elo anno de 1822 na proporção ele 14, 37 por cento, ele que se da-
duzirá na formada Lei a sexta parte para o fundo de reserva, assim como para receberem ó j«''°
vencido da reserva dos annos anteriores, achando-se ali patente o Balanço demonstrativo do rendimen-
to, e despeza. Rio de Janeiro 13 de Fevereiro de 1823. — O Secretario da Junta, Jacinto Ferreira «'•"
Paiva.

RIO u£ JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823. 
"
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Artigos n'OFFicio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

.Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocios da Fazenda, que o Juiz de Fora des-
ta Cidade ordene aos Tabelliães delia, que remettam ao
Thesouro Publico , no fim de cada mez, a começar no
de Janeiro corrente , uma relação exacta, e circunstan-
ciada de todas as transacções de compras , e vendas, que
nelle se fizeram daquelles bens , que na conformidade da
Lei sam sujeitos á Sisa, e de que se lavraram Escriptu-
ras ein seos Cartórios; ficando elles na intelligencia , de
que serám responsáveis por qualquer ommissão a este res-
peilo , e se liam de chamar ao Thesouro Publico os Li-
nos respectivos, quando se julgue conveniente verificar a
pontualidade dos mesmos Tabelliães na execução desta
Imperial Ordem. Paço 7 de Janeiro de 1823. —¦ Martim
Francisco Ribeiro de Andarda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
dó dos Negocios da Fazenda, que o Chancelier Mór do
Império na conformidade dos Decretos de 8 de Março, e
27 de Abril de 1799, e Alvarás de 16 rie Setembro de
1675, e i3 de Julho de 1751 a que se reporta o sobre-
dito Decreto de 27 de Abril , proceda á effectiva arre-
cadação dos Direitos novos, e velhos , e a avaliações
provisionaes moderadas de todos os Oflicios , Empregos ,
e de tudo o mais, de que he costume pagarem-se taes
Direitos; emquanto o Coosellio da Fazenda não appre-
senta as Lotações , a que se mandou proceder. Paço 14
de Janeiro de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de An-
drada.

Sendo presente a S. M. o Imperador, a representa-
ção do Chancelier Mór da Soberania, e Império de 2 do
corrente mez sobre dever, ou não extender-se a disposição
rio Decreto de 27 de Abril dc 1799 , que Manda proce-
der contra os devedores dos novos Direitos , aos Devedo-
res dos Direitos velhos: Manda o Mesmo Augusto Se-
nhor, pela Secretaria d'Estado rios Negocios ria Fazen-
da, Declarar ao referido Chancelier Mór, que a mesma
razão , qae exige a cobrança dos novos Direitos , muita
á respeito dos Direitos velhos. Paço 16 rie Janeiro de
1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Não se podendo conseguir que os Corpos da l.a Li*
n aa se preencham, quando abusivamente se permittem alis-
tar nas Milicias e Ordunanças aquelles indivíduos , que
por todas as Leis . e ordens existentes devem sor dellas
excluídos; t, convindo portanto em gera! fazer cessar «piai-
quer pratica menos consenUnea ao fim indicado; Manda

»

S. M. o Imperador pela Secretaria rio Estado rios Nego-
cios da Guerra , que o Governo Provisório da Provincia
de S. Paulo , debaixo ua maior responsabilidade , não
corisinta, que nos Corpos de Milicias , e Ordenanças se alis-
tem aquelles homens, que estiverem no caso de serem rocrii-
tados para a l.a Linha, tendo igual attenção a que na Guar-
da Civica se não admittam os que deverem servir nâo só
na 1.», como na 2.a Linha. Palácio do Rio de Janeiro em
6 de Fevereiro de 1823. —João Vieira de Carvalho.

RIO DE JANEIRO.

Achando-se o Banco (Io Brasil intimamente li-

gado com a felicidade de todo o império , deve
interessar a todos os honrados habitantes deste o
conhecimento do eslado, em que o referido Banco
se encontra. Não podemos instruir aquelle respei-
to os nossos Leitores por melhor modo , e con,
maior exactidão, do que oíFerecendo-Ihes o relato-
rio do Director Presidente do mesmo Banco , Jo-
sé Antônio Lisboa , dirigido á Assembléa Geral dei-

le; relatório que transcrevemos do Espelho , por
nos não ter chegado á mão por outra via aquel-
Ia importante peça. He sem duvida um prazer pa-
ra nós podermos afoitamente annunciar que o crt-

dito do nosso Banco Nacional continuará a man-

ter-se, apezar das diligencias do Congresso de

Lisboa para o destruir, e da enunciada opinião

de alguns Deputados , que o julgaram nos derra-

deiros parocismos da sua existência. A perda do

contracto daurzella, adjudicado para o reembolço

dos suprimentos feitos ao Thesouro; os embaraços

postos em Lisboa á commissão de qoe ia encarre-

gado o Agente do mesmo Banco João Rodrigues

Pereira de Almeida, mandando-se recolher ao The-

souro daquella Corte os diamantes que elle ia ne-

«.ciar a Inglaterra para o mesmo fim; a nenhu-

ma attenção que o Congresso tem dado as reme-

sentações daquelle Agente, illud.das com rnvolos

uretextos ; a projectada quebra da süà opinião ;

ada em uma palavra tem podido abalar tao gran-
de estabelecimento. Eis-aqui pois o relatório , de

que tratamos,

Srs da Assembléa Geral do Banco do Brasil, y-
Reunidos hoje neste recinto para compr.r com

o fiel desempenho do nosso dever, fazendo paten-
te c levando ao conhecimento da lllustre Assem-

bléa Geral o estado e andamento dos negocio do

Banco do Brasil, em o decurso do anno antecedeu-

ie a sua Junta tem a satisfação de lhe annunciar

quo este Estabelecimento . hoje ligado mais do que
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nunca com o bem do Estado, e com a sorte deste teve a satisfação de chamar grandes sommas aos
Império, se acaso não appresenta a perspectiva de seos cofres, de conservar muitas casas respeitáveis
uma Instituição tão perfeita , como a mesma Junta desta Praça , e de nao ver protestada ou prejudi-
deseja ella tem tido a fortuna de o manter, ciada uma sa> letra das que entraram no periodo,
conservar, quanto se podia justamente pertender, de- da sua Administração. A Junta teria dado com
pois de um período tão desastroso, em que o «eo snimnio prazer maior latitude aos descontos das le-
credito vacillou muitas vezes, e até a sua mesma trás particulares , se as urgências do Estado não
existência esteve gravemente ameaçada. Tomando tivessem absorvido todos quantos fundos se tem po~
porém sobre os seos hoinbios o laborioso, e ilifttc.il dido recolher, e ainda mais; e esta he a razão pur-
manejo de tantos negócios , quantos hoje estaul que bem a seo pezar não tem podido ainda dar ple-
seo cargo, na época a mais extraordinária, e re- no, e fiel comprimento á promessa feita em 13 de
marcavel cm os fastos do Brasil, ella tem procu- Agosto de 1821 , de queimar e consumir todas as
Tado suprir com zelo, e actividade o que lhe faj- notas; que tivessem sido substituídas por outras
ta em talentos , e luzes, e no meio das suas fadi- novas, sendo um dos legados que reconimenda ao
gas, e por ventura disgostos e amarguras, por não cuidado, e zelo dos seos Successores, como o mais
poder ligar muitas vezes o rigor do seo dever , efficaz, e seguro dos meios de conservar, e atigmen-
as circuiistancias do seo estado, com os sentimen- tar o credito do Banco. A remissão diária, e regu-
tos do seo coração , ella teria sem duvida desani- lar das suas notas , a renovação perenne de moeda
mado na sua carreira,' senão estivesse convencida metálica em os seos Cofres, a fim de entreter es-
que não se conseguem grandes vantagens sem grandes te deposito sagrado , que nos foi eonfiado, e que
sacrifícios, e que para chegar com segurança a um fim devíamos com o maior cuidado transmittir aos nos-
desejado, he preciso empregar com efficacia todos os sos Successores, a regularidade da escripturaçãu dos
meios conducentes para isso. Deste espirito animada, seos livros e correspondência exterior , a reforma
e intimamente persuadida do muito que a coopera- dos seos Empregados, a boa ordem e tranquillida-
¦ção, e os suprimentos feitos por este Estabele- da no troco, e a economia interior, não tem sido
cimento á causa Publica nas actuaes circunstan- menos objecto da sua solicitude, e a Junta tem fi-
cias seriam mio só úteis , mas ainda mesmo ne- do a satisfação de ver que as suas reformas terá
cessarios , e indispensáveis para promover o bem produzido o effeito desejado, e merecido a publica
geral da Nação Brasiliense , a segurança do Esta- approvação. As caixas filiaes de S. Paulo e Bahia
do, e a consolidação do Império do Brasil, representam, e sam a fiel imagem da sorte diame-
Junta tem continuado a prestar todos quantos lhe tralmente opposta d'aquellas duas Províncias. Em-
tem sido possíveis, e tem sido requeridos para quanto a 1/ permanece florecendo, e continua na
aquelle fim sagrado. Além dos muitos , e grandes sua carreira, a 2.1 se acha paralisada , e entiXrpeci-
suprimentos feitos ao Thesouro Publico desde da, exposta talvez a uma total ruína, e anihilação.
«ua creação , o Banco de muito tempo lhe presta- Portanto foram metidos em conta os lucros que
va com antecipação as consignações de diversas Pro- a de S. Paulo produzio , e reservados os da caixa
vincías, para deli as depois receber a sua importam da"Bahia para'ó momento, eika que se possam mais
cia por via de seos correspondentes ; cessaram to- exactameiite avaliar os lucros, e as perdas relati-
das aquellas consignações , e o Banco nunca ces. vãmente ao anno próximo passado , cujas contas
«ou de supprir o Thesouro se náo com o total, apenas nos foram presentes em 23 de Janeiro cor-
todavia com uma grande parte dessas consignações rente, a tempo em. que o balanço estava já fecha-
não recebidas; o Banco supria, e mantinha astro- do. Tal he , Srs., o quadro resumido dastransac-
pas de Portugal, destacadas no Rio da Praia, re- ções do anno findo de 1822, das quaes resultaai os
cebendo do Thesouro de Lisboa a importância dos seguintes lucros.
seos supprimentos; elles cessaram de uma vez, e o Descontos de letras particulares  82:5O0,,99i
Banco continuou a manter aquella Tropa , para bem Commissões dos Depósitos  2:707,,725
do Estado Cisplatino, hoje parle integrante deste Ditas de venda dos gêneros do Patrimo-
Império- A Capital, e a Província do Rio de Ja- nio Nacional  8:713„12G
neiro começou a experimentar uma escassez de moe- Prêmio da divida do Thesouro Publico 319:S62„748
da de cobre, e o Banco suprio com avultadas som- Dito dos particulares  16:26fl„353
mas, para que a Casa da Moeda augmentasse Dito de saques de letras'..'..'.'.....'... I79„15g
febrieo da dita espécie. A Thesouraria das Tropas Rendimento da caixa fiel de S. Paulo. 7:394„386
e da Marinha , tem regularmente recebido do Ban-
co os computos metálicos arbitrados para o seo Somam todos os lucros 437:127„792
intretenimento. Em uma palavra o Banco tem sido *
até o presente nos seos soecorros pecuniários equi- Importaram as despezas do referido anno.
valente a todas as mais Províncias do Império do Ordenados, laboratório das notas, e
Drusil, ao Reino de Portugal, aos projectados em- gastos miúdos ... 20:147„901
prest.mos Estrangeiros, e elle só no meio de to- Perjuizos na prata''em pinha"epezosdos os seos embaraços tem prestado ao Estado por cunhado» desde 1818, para reduzir a
djfferentes Estações até o fim do anno de 1821, e se moeda Provincial > . 77:218„391-
acha credor da avultada so.nma de RS.G:805:588„170. Concerto , preparo ,' e mobilia' da casa l:54o,,08!)
O Banco tem continuado com os descontos das le- Juros da Lei pagos pelo Banco..  16:453„89>
trás, um dos principaes objectos da sua institui- '
ção, mas limitando-se aos bilhetes d'Alfandega., ás Somao todos os castos U5;3f)6„270letras acceita* pelo seo Tliesoureiro Geral, on pe- 'Jo Thesoureiro Mói- do Thesouro Publico, e ás Deduzida pois esta importância da somma dos
reformas dos seos antigos devedores , tendo actual- lucros , a sua diferença appresenta um beneficio 1»
mente empregado neste ramo de- descontos particu- quido de 321:701 522 réis cuia 6." parte destina-
ares_ a quantia de Rs. 1:917.598„681. Com esta se- ra para fundo de reserva na forma do Artigo 19/

Jecçao por uma parte , e por outra com a mode, dos estatutos , importa em 53:626„920 réis.
ração, que tem tido para com ósseos devedores, De pois o dividendo liquido a favor dos Srâ,
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Acionistas dc 368:1.14, ,60-! réis, que corresponde

11*9*80* por cada Acção. A Junta p.-.rcm com

Ltante magoa tem visto a sumiria diTiculdade, ou
-fimiiosaibilidi.de de cobrar a maior parte das Le-

tes protestadas nos annos anteceder.:,":, ..iiportr.ii-

do eiU94:2âa,^13 reis ; e nao pode deixar de cia-

roar a attenção desta Illustre Assembléa si.bre simi-

Ihante irssiiinptí».
A vista pois deste estado de cousíi-:. e do ba-

fenco demonstrativo das suas operações , cumpro a

Illustre Assembléa Geral estabelecer o dividendo,

que julgar conveniente em cumprimento do Artigo

ti) dos Estatutos do Banco.
Mas Srs. mio nos assustemos , nem percamos

a fcrverança de ver um dia , talvez muito breve ,
este tão útil, como poderoso Estabelecimento tocar

a meta da sua prosperidade. He chegada a época ,
cm que a Providencia olhando benignamente para
a nossa Pátria , nos tem concedido quanto podia-
mos apetecer, i. fim de gozar-mos de uma comple-

ta e satistactoria Regeneração. Um Monarca acti-

vo', justo, e bemfazejo , o Heroe do século, empe-

nhado na defeza d.,s nossos sagrados direitos , um

Congresso respeitável, chamado pelos votos da Na-

ção e q.ie ancioso suspira pelo dia, em que ha de
dedicar todos os seos cuidados ao desenvolvimento
do Grande Império , a Nação Brasiliense. cheia do
snais vivo enthusiasmo paia dar ao mundo o espe-
ctaculo de um Povo brioso , e honrado, tudo nos

promette um futuro propicio para este Estabeleci-
mento. Mãos mais haveis , que nos suecederum ,
aproveitando tão felizes elementos , terám a gloria
de rematar, c aperfeiçoar a obra, que nós apenas
temos esboçado , terám a gloria de consolidar e
augmentar, quanto ser possa, o credito do Banco
do Brasil, estender a sua benéfica influencia por
todas as Provincias deste Império , para ser até a
mais remota posteridade uma firme columna do Es-
tado , um prompto soecorro dos particulares hon-
rados e exactos, e o mais seguro patrimônio de
todos os seos Accionistas. — Rio de Janeiro 31 de
Janeiro de 1823. — O Director Presidente. X

José Antônio Lisboa.

Extracto do Correio Brasiliense.
Estado Político do Brasil.

Ha um anno que o Brasil se achava nnido com
Portugal, e apezar dos symplomas bem claros, que
fk então appareciam nas Cortes Ae Lisboa, era tal
a affeição ao systema constitucional promulgado ,
e tão grande o desejo de ver continuada a união
do Brasil com Poriugal, que a tudo quanto ta-
ziam as Cortes davam os BrasiUemts a interpreta-
ção mais favorável. Nós recommendavainos no Cor-
reio Brasiliense, com as forças de que éramos ca-

pazes, essa suspirada união : retumbava o éco de
nossas vozes no Brasil , e copiavam-se do nosso
Periódico longos extractos em todas as Gazetas do
Brasil. ,

As Cortes porém declararam pouco depois os

planos d'escravidl.0 , que meditavam em oceulto ;
abriram os Brasilienses os olhos ; nós fomos obri-
gados tambem a expor o engano, em que a hypo-
erisia nos envolvia , resoou o mesmo grito de uma
extremidade á outra do Brasil , e as nossas ex-
pressões , publicadas em Londres , se acharam exa-
•ctamente conformes com as queixas, que ao mesmo
tempo appareciam em todas us partes «lo Brasil,
"ude a Imprensa podia propallal-as. 

¦ Donde pio-
vêm similhante coincidência entre nós, e os escri-
P'os do Brás//? A grande distancia, e a identida-

que

d f do tempo, demonstrara claramente que pão po-
?!

(li-'i haver concertos; e dahi se manifesta
procedimento das Cortes a respeito du Brasil ferio
do mest.it* modo a todos os Brusilienies, que tinham
a peito o bem da mui Pátria , porque he inipossi-
vel qee d. !os ve e:ig;:i assem ao mesmo tempo,
fundando or. seos raciocínios, sem poder haver co.n-
bi.mçào de uns com os outros, nos mesmos actos
da orgulhosa facção , quu domina em Portugal,

As lútzetas do Rio de Janeiro de Agosto e
Setembro passado vem cheias de Oílicios ae para-
bens , rie agradecimentos, e de testemunhos de ad-
hesao a b, A. R. o Príncipe Regente , de todas
as Cidades, Villas, Aideas , e Freguezías das Pro-
vincias de beira mar , e das do interior , Minas ,
Ciou azes, c Matto Grosso. Hó faltam, coir.o disse-
mos , Maranhão e Pará.

Ao mesmo tempo que se blusonava nas Cortes
de Lisboa da adhesão , com que contavam, da Jun-
ta das Alagueis , chegaram ali os auetores desses
falsificados Ofiicios ás Cortes ; o mesmo Presidente
da Junta , um dos Portuguezes expulsos, foi por-
tudor do Officio em que o Povo das Alagoas de-
clarava ás Cortes de Portugal, que estavam ceei-
uidos a obedecer ao Governo de S. A. R. o Prin-
cipe Regente.

No dia 7 de Outubro souberam as Cortes da
decisão de Pernambuco, que resolvera seguir e
obedecer ao Governo do Príncipe Regente, e foi

portador dessa noticia o ex-Governador das Armas
daquella Provineia ; mas nem assim cessaram os
hvpoeritas de dizer em Lisboa, que a maioridade
dós Povos do Brasil eslava contente com a sua
sujeição a Portugal: e que a vontade de todas as
Provincias do Brasil, excepto duas ( que liem de-

pressa veiemos em outra postura) não era senão
mera ficção de meia dúzia de facciosos.

Esta' decidida , e counexa exposição do Brasil
despejada arbitrariedade das Cortes, e aos proje-
ctos 

'de 
recolonisação da facção dominante de Lis-

boa , está tão longe de ser mera comnioção de

al«uns indivíduos , que he a expressão geral de

todos os Povos, declarada pelos órgãos mais legaes ,
oue aquelle paiz conhece, pois se acham esses

votos expressos nos differentes Officios dirigidos ao

Príncipe Regente pelas Câmaras, pelos Governos

P-ovitíciaes, que as circunstancias tem permittido
ao Povo organizar nas Provincias, e em fim por
muitos indivíduos, que figuram , por suas propne-
dades ou graduações, nas diversas terras, em que
re>1 

Em fim a totalidade dessas Provincias não

obra acephala; reconhece um centro de poder 
a

que deseja obedecer , e esse centro mio he nada

,euos do que um Príncipe , o qual he ao mesmo

tempo o Herdeiro da Coroa da Monarquia Portu-

gmZtQue conceito pois podemos fazer da facção'

dominante em Lisboa, quando chama a tudo isto

Í, ra de meia dúzia de rjesorganizadores no Brasil,

e procede em tudo essa facção Portugueza , como
*ePcom 

etfeito fosse verdade que a combinação de

odas às Provincias do Brasil, com o Príncipe Hei-

Íeiro á sua testa, fosse mera co.umoçao de meia

Eia de facciosos', que se accommodam impondo-

sp.l|.,.s a pena de rebeldes :
A denominação de maníacos seria a única que

deveríamos applicar a taes homens, senão os v,s-

semeobTar sistematicamente; e se não tivéssemos
semos ooid. .,e:tar oue essas medidas, na

SSSJMSffi absurdas; lem um fim
Stc nue he entregar Portugal para ser uma

prCòv!nciat Hespanlit, E aos Porlugvcte, que .e

*#
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oscaiidilizareni de-.i-.as nossas suspeitas, so dizemos

que Portugueses já uma vez venderam a sua Pa-
tria a Caslcllai e diz o ri tao : cesteiro que. faz um
eeslo , pôde fazer um cento: ao que responde outro :
se lhe derem com e/ue, e tempo.

o, como se mra preciso a corações /J,„,,¦/„• ¦,*¦•
promover o entliusiasmo du Capital n.s p0, 

" '- a
filiaes , e subalternas ; vio illuminar-se toda •. \'TIa entre amiudados fogos do ar , o festive 

' ""

quês , precedendo uma salva de urtilli;
Mas o Brasil assim unido , impellido pelas assistiram junto á bata

separada , e
mostra ainda

iria
re.l-

., , a que
Cortes a organizar a sua Legislatura 

"separada, 
e dai.te Interino , as Authoridades Eccle" 

0'i'raa'1"

aguillioado por tantas provocações
a moderação inaudita cie querer continuar a sua

vi-
a mesma

voadores,
siniilhan-

pelo mes.

Civis, Oflicialidade , e Povo; vio..'.'. mas ^ 
' '

a moderação inaudita ae querer continuar a sua dem bem descrever-se os aflectos cujos eff-.it
união com Portugal, ainda lhe chama irinao ; e, ra ; viram as duas seguintes noites
como se demostra do Manifesto de S. A. it. o Prin- illuminaçâo geral entre os mesmos fo«os
cipe Regente , só tende a organizar sua Constitui- e festivos repiqties , precedida de igual o
ção separada , para o que, pela confissão dos mais te salva de artilharia , e ella cortejada
exaltados Membros das Cortes de Lisboa, tem os mo concurso enthusiasta, e numeroso
mesmos direitos, que Portugal; o qual com tudo Um Edital da Câmara datado do 1» de Ouisso se não contenta com menos, do que ver tubro, publicado pelo Escrivão da mesma' ern cmBrasil reduzido de novo ao estado de colônia sua. panhia dos Mestercs, Officios d't-lla na mesma da"Isto he impossível, está decretado que não, ta aos Chefes das Repartições anmmciaram narâ
que o Brasil será, como he já de facto, indepen- os dias 2, 3, e 4, Vereação publica, e continua
deníe ; e se lie de interesse dos facciosos de Lis- a fim de colligir-se a soturna da vontade «-ral so'boa continuar nas suas pertenções, a scisão formal, bre os meios indispensáveis , que para salvado da*e absoluta será o fim dessa desigual contenda. Pátria faziam o objecto da Circular do Senado daEntre os novos Estados que se tem erigido na Câmara da Corte èm data de 7 de Setembro •
America Meridional, o Brasil ho o mais poderoso, um outro Edital a toque de bando e accomnanha

;er em mais breve tempo um do de uma escolta militar, fez publico, a exem-
.amara da
que tinha

apparecido impresso.
te do Atlhantico existem todas as suas relações Po- Aberta a Vereação mencionada, e que se an-iticas; de maneira que as combinações da Europa nunciou por meio de uns sobre outros aitipedoslhe ficam sendo objecto secundário. Ao mesmo tem- foguetes , e de uma salva de artilharia , que foi
po qne o acanhado Portugal será obrigado a ter repetida no fim da ultima Sessão, feita a leiturauma existência precária tal , qual as Potências /.,.- das duas Circulares da mesma origem , d referidaropeas julgarem conveniente aos arranjamentos em- de 7 de Setembro, e outra de .7 do mesmo, da

e o que prometi»; ter em mais breve tempo um do de uma escolta militar, fez publico iGoverno solido e permanente. Portanto na grande pio do que fizera o mesmo Senado da Caliga Americana, que se vai estabelecer , o Brasil Capital o Decreto de 18 de Setembro oi
deve ter a maior preponderância, e daquella par- apparecido impresso. '

teresses tios diversos listados Luropeos ; sem que qual fora portador' o enviado Capitão do I." Uetpo pobre Portugal seja se quer ouvido mento de Infantaria de Milieias W Corte José RoO Lrosd cheio de todas as producçoes neces- drigues Gonçalves Valk, sendo pedido pelo Verti,sanas a vida, tem sobejos gêneros de que não dor Presidente João Luiz Vieira Lima. o voto dos
percisa, para trocar com os artigos de luxo, queas Nações manufactoras lhe fornecerem , recebendo
os daquella que os venderem a melhor mercado. ! Que
diferente não he a posição de Portugal, que até
não tem pão para comer !

Até ás ultimas noticias que recebemos do Bra-
sil, procediam ás eleições para os Deputados da
Assembléa Constituinte com geral satisfação do.,-
p..„ _ „. j„ ,,„__-. __,,_, , ¦ j „ -.-ne «.ua. uueira ruptura política , c aosoiu.a ume-
?e°nXcá P Zi:TVZ 

amarC,la daRC- V^^BrasMrl, e Lutando a. Lei Suprema

Cidadãos , que se achavam reunidos , o Padre Mes-
tre Manoel Antônio da Silva , Vigário da Vara dá
Commarca , mais de unia vez interprete dos pa.triolicos sentimentos de seos Concidadãos, o deo
por todos em uma breve falia , em que tocando
levemente princípios de direito natural, de natural
defeza, c justa represália declara a desd. muito
desejada inteira ruptura politica , c absoluta Inde-

geneiação Política daquelle Paiz

CORRESPOND E N C 1 A.
Continuação da Memória dos suecessos que tiveram lo-

gar na Villa de Parati por motivo da Acclamucão
de S. M. I. , cotinuada do _Y.° antecedente.

O principio da noite desse mesmo dia vio che-
gar com o Ajudante de Ordens do Governador Mi-
litar então na Villa de Angra dos Reis, o Ofliciul
emiítido da Corte, a dirigir o espirito publico

N O T 1 C I A S 
'

ENTRADA S.
Dia 1,. do corrente. — Moçambique • 61 dias;

G. Marianna, M. Jeronimo Domingues , equipagem
50, carga 520 escravos , destes morreram 79 a Ber-
r.ardo Luiz de Almeida : passageira D. Angélica Ma-
ria Roza. — Dito por Bengiieila ; 108 dias™ G No-
ve. de.Janeiro, M. Antônio Pedro de Almeida , equi-
pairem 42, carga 591 escravos, destes morrerami 66
a Berncmíino Brandão e Castro : passageiros Fran-
eis José Bravo, Manoel Nunes Pires, José'Germa-
no Borges , Antônio Gonçalves, e Francisco José Es-
tevês. —Riu Grande; 16 dias; S. Firmeza, M. Ma-

da salvação da Pátria , sentimentos de honra, grá-tidão , franqueza , e generosidade inaugura , reco-
nhece, Acclama Primeiro Imperador Constitucioual
do Brasil o Seo Principe Regente, e Defensor Per-
petuo ; falia; cujo voto pela Câmara, e circuns-
tardes approvado', como voto de todos em geral, e
individual de cada um , transcripto á letra faz o
corpo da memorável Acta do dia 2 do presente
Outubro.

,, (Conlinuar-se-ha.)MARÍTIMAS.
¦noel Ignacio Pereira, equipagem 15, carga carne,
couros e chifres a vários: passageiros 3 Franceses,
e I Inglez. — Terragona ; 57 dias ;' B. Ing. Cure-
hita,'M. ,1 ames Boucoul, equipagem 12, carga vi-
nho , agoardente , e louça ao M. — Benerenle ; 3
dias; L. S. José. Viajante, M. Antônio de Moraes,
equipagem 7, carga'algodão , farinha, e feijão a
Domingos Francisco de Gusmão : passageira Maria
Domei/y.

S A II I D A S.

Dia 13 do corrente.— Nenhuma Sahida.
R I O ., _¦ J A N E I R O n a 1 M P R J. N S A 
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios dn Fazenda.

Ffluindo no Thesouro Publico muitas entradas , que
gratuitamente offerec-em para as urgência» do Impeno o.s
seos briosos habitantes , de soite que continuando, a lan-

çar-se esta receita promiscua,nente com a tle rendimentos
eraes do mesmo Thesouro , entre outros inconvenientes

viria a retardar-se a prompta expedição dos respectivos
conhecimentos rie entrega, pe.rturbando-se a=sim a "'boa

ordem, que reina no expediente, rio mesmo Thesouro Pu-
blico: Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Es-
tado dos Negocio» da Fazenda; que o lançamento dos
dons gratuitos tenha logar em Caixa separada da rie ge-
raes , bem e da mesma maneira , que se pratica com as
entradas do empréstimo Nacional; o que o Conselheiro
Thesoureiro Mór do referido Thesouro terá entendido ,
para que assim Jo faça executar , sem perda de tempo.
Paço 18 de Janeiro de 1823. — Marüm Francisco Ribeiro
de Andrada.

Rendo presente a S. M. o Imperador o Officio rio
Desembargador rio Paço Juií cia Alfândega em data de
14 do corrente, accompunhado do que dirigio o Inspe-
«'tor das obras da mesma Alfândega , relativo á ruína ,
etn que achou o vigamento da estiva , a tempo que prin-
cipiava com o concerto da nv-sma: Manda o Mesmo Au-
Custo Senhor, pela Secretaria de Estado rios Negócios
ria Fazenda , «pie se proceda ao concerto e reparo , pro-
vide-ncianrio as descargas por aquella maneira , que for
possivel, e commoda. Paço 18 rie Janeiro de 1823.—eWar-
tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartião dos Negócios da Guerra.

Representando o Coronel Graduado do Corpo rie En-
genheiros Fraueico Cordeiro da Silva Torres , encarregado
rias Fortificações entre a Guaratibex e a Gávea , a neces-
siriade que tem rie trabalhadores para fazer accclerar e
progredir as obras á seo cargo , e exigindo a segurança
desta Província dar todas as providencias percisas sobre
este importaute objecto ; Manda portanto S. M. o Impe-
rador pcia Secretaria de Estado rios Negócios da Guerra
cm adliçVo á Portaiia rie 11 de Dezembro do anno pas-
sado, qtie. 0 Desembargador rio Paço Intendente Geral ria
Policia expeça novas e positivas ordens a fim rie serem
remettidos os trabalhodores pedidos , obrigando-se os mo-
.adores dos referidos Destrictos a fornecerem os que lhes
forem designados por turno, pois que se lhes pagam os jor-
nais. Paço em 6 de Fevereiro dc 1823. — João Vieira
ds Carvalho.

Repartição dos Negócios ela Justiça.

Tendo representado a S. M. o Imperador os habi-
tintes da Villa de S. Salvador elos Campos dos Goitcca-
re? e Para •dia: do Sul, as per«igui.ces , que expeniiienti-
taram , e os mal -,-s , a que esu-.n ev-postos pela d -vas-a a

qut: es'a procedendo o Ouvidor da Cunnnarca do Espirito
Santo: Manda o Mesmo Augusto Scnlior , pela Secretaria
de Estado dos Negócios do Justiça remetter ao dito iVji-
nistro o incluso Kequeiimeiito dos S>up)»licantes para qne
informe, ticando já na inteiligencia de que S. ;Vi. 1. rie-
seja a tranquillidade rios Povos, e que não deve tnn.vr
conhecimento de factos anteriores a aninistia concedida

pelo Decreto de 18 de Setembro do armo próximo pas.
sado. Palácio rio Rio de Janeiro em S de. Fevereiro ris
1823. — CaeíoKu Pinto de Miranda Monlenegro.

RIO DE JANEIRO.

Discurso pronunciado na Augusta Presença de S. M.

1 pelo Procu odor Geral da Provincia de Goj/az

na oceasião de tomar assento no Conselho Je Es-
lado

Senhor. —Civilisar um Povo, fundar uma Mo-

naichia, sam na a ei dade obra de- um gemo aba-

usado, refundir porem um Estado vicioso, e cons-

tituir um Império sobre bases duradouras, e prin-
ripios liberaes estava reservado ao Gemo cie \ . ÍM. ;

e só a posteridaiie poderá marcar o grao rie meie-

cimento a que este Feito vai elevar o >oine de

V M entre os dos maiores Monarchas do Mundo.' 
Como o Grande Cezar do Norte V. M. tem

de reformar costumes, extirpar abusos disciplinar

Tropa, crear Marinha, estabelecer tabneas, e ti-

nalmente edificar uma Cidade para Capital do Im-

perio do Brasil: mas isto he pouco: V. M. tem

L destruir partidos variados, caprichos encanecido»

a combater, opiniões crusadas a conciliar, .interesses
coi.ipliea.los a combinar, e .ü.ma época ainda ma.s

critica, que a de llernique 4." na Jriinca.

Esta, Senhor, a empresa extraordinária, que
nunca, nunca a.itolhou Prineipe algum; ella porem

1„. dio-na «le V. M. : até porque, quando a P.ov.-

dencia tem decretado mudar a lace política do l.-m-

verso, para operações ta-s , prepara de antemão «e-

lios transcendentes, V. M. escudado somente «le beo

grande Gênio, e tocado de vivo interessei pe Ia sor-

te do BtwiV, como que se esquecei» de Si mesmo,

, meteo mãos a esta Obra diffic. lima : to os o,

bons Brasileiros «tam com c»s olhos lio- eniV.

M-; e seguros contam com o. remate c. ella, A gio-
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ria do Mundo , Senhor, ou a uão ha, ou he es-
ta: veuturoso o Brasil; porque V. M. a Reconhece,
a todas as luzes: ventumsu ainda a miiilia Pátria,
a mais fértil, e porém a mais desgraçatut das Pro-
vincias , Gomiz digo; porque seos grandes males.
ofterece.n ui» campo inununso ao desenvolvi mérito
da Beneficência de V. M.; e á. Sua incansável so-
licitt.de , que a fará resurgir uni dia do abys.no ,
em que por fatalidade se acha submergida, fatali-
dade, que até a induzio a errar na escolha do
seo Procurador, que tão falto de talentos, de prin-
cipios, o de experiência, quão animado da honra
beija reverente a Imperial Mão de V. M. por seos
con.provincianos; protestando a mais religiosa lide-
lidade na execução de seos deveres. — Manoel Ro-
drigues Jardim.

Dilo 14 dc Fevereiro.

S. M. o Imperador deo no Palácio da Cidade
a audiência costumada. O Mesmo Augusto Senhor
acaba de assignalar o seo feliz Reinado com uni
novo .acto daquella Magnanimidade , e Clemência,
que tanto adornam o seo Augusto Coração; e que
mais de urna vez tem confundido os nossos iniuii-
gos. Os quatro inlclizes , que tinham sido cabeças
de rebelião a bordo da Fragata União, na sua pri-

'.ue i-(..Náo saiu menos agradáveis a-mticiu
cubemos -do F.stailo Cisplutino. Au mesmo ,,..
que o Ministério de Poriugal com ódio imola'!!"
vel ao Brasil havia resolvido remover a Trona' ti
Mm te Vídeo, e convencionava secretamente com S^M. 0. a entrega da Cidade sem atfenção «os 7
evificios, c despezas, que tem soilVido ó Brasil^
occupaçáo da Banda Oriental; ao mesmo temuo*mi'>
por outro lado alguns revolucionários d» Ihteuos
Aijers suspiram por ver ateada a guerra civil, chii-
mara ao seo partido a tropa de Poriugal estado-
nadíi eia. Monte Vidro, procuram exaltar, e .Tvo.
lucionar os habitantes deste Paiz con, ioVils (|e
uma independência , que elles não podem susten-
tar ; querem persuadir aos crédulos que o Brasil
não tem forças para rebater tão pedidas mano-
bras ; e ameaçam invadirem as Provincia:, da Al-
liança Quadi.ilateia o Estado Cisplatino : os uiti-
(inios acontecimeatos daquelle Paiz desconcertam
todos os planos da tenebrosa Política dos nossos
inimigos , e desmentem todas as suas falsidades.
As Provipcias da Alliança Quadrilátero bem lou-
ge de attacarem o Estado Cisplatino, parte hiie-
grante do Império do Brasil, estam com reco na
maior harmonia. D. Lúcio Mancilla, Chefe do Go-
verno d'Entre-Rios que estava com as suas tropas
reunidas sebre o Uruguai/ , propoz e ajustou* com

o passado
uma Convenção em G artigos mui rasoavois , ,K.
nogando por esta oceasião os protestos de i nal lera-
ve!"amizade entre os dous Estados. Consta-nos que
esta Convenção veio, como cumpria, paia ev iu-
tiíicada por S. M. I.

neira expedição á Bahia , achavam-se já na Praia o Barão da Laguna em 11. de Dez-
da Ajuda, para receberem a execução da sua ul-
tinia sentença , entre innunicravel concurso de Po-
vo , e de 1.3 Batalhões da 1." e 2.a Linha: quan-
do ao momento quasi de cahirem sob a espada da
Lei, chega, e sa publica o Imperial Decreto de
Perdão. A se.nsasão, que produziu em todo aquel-
ie acto inesperado de clemência, be impossível de
descrever ; e imiumeraveis vivas ao Imperador do
Brasil resoaiam por todas as partes.

Temos recentes noticias de S. Mtiihros . e por
ellas sabemos que no dia 22 de Janeiro se accla-
mara S. M. I. naquella Villa e Districto. Ficou ali
um Destacamento de Tropa de Linha da Provincia
do Espirito Santo ; e a esta Provincia se aimexou
« referida Villa , dando-se assim cumprimento á
Carta Regia de 29 de Março de 1809, que não
íciiclo aquella Câmara recebido nunca as coiupetcn-
tos ordens pela Cidade ò-a Bahia, estava ainda porexecutar. VJor aquelle fi-licis-simo motivo houve trez
iioilc-i de luminárias em S. Muthcos. Ali se con-
(Iscaram quatro barcos da Bahia , que tinliam ido
cnn-egar farinha. Constava que o General Labalnl
havia mandado seiscentos homens para defeza de
Porto Seguro, onde já tinliam chegado; e que to-
dos os pontos da costa desde os llhios até aos
Campos dos Goiiticar.cs estavam guar.iecidos por Tro-
pas Brasileiras. As Tropas do Espirito Santo acha-
cliam-se postadas desde Caravellas até Ilapemerim e
Baareiras , que confina com os Campos dos Goy-
iacass.es -. e dahi até Meicahé acha-se tudo oecupa-
do pelas Tropas de Campos.

A. leal Provii.nia de S. Paulo , com quem con-
tavam os inimigos do Brasil, para executora dos
abomináveis projectos da sua ambição e tvramiia ,
continua a dar as mais decididas provas do sagra-
do Patriotismo e enthusiasmo de que se acha pos-
xuida. Vários Cidadãos abriram , com louvável Íem-
branca , uma subscripção para se erigir um Mo-
iiun.e.ilo no logar denominado Piranga. Foi na-
queile logar que S. M. I. no dia 7 de Setembro
ele IS22 proclamou a Independência do Brasil, o

Como não ha nada mais próprio . que i.iani-
festar ao conhecimento publico os extremos desen-
volvidos pelo amor Nacional ; se faz portanto pu-
tente pelo Quartel General a nota , que ua reis-
ção de recrutas remettidas pelo Capitão Mor ca
Villa de Santa Maria de Baependi/ , ven. depois
dos «emes Patrício José Pereira, e Martinho José
Pereira a qual he a seguinte.

N. B. Estes dous Patrício, e Martinho^ fo-
rani ofíerecidos por sua Mãe Jacinto Maria Ierrei-
ra com toda a satisfação desta , c dos mesmos vo-
lunlarios , declarando , que sentia não ter mais fi-
lhos, para os oííertar nesta oceasião, sendo a mes-
ma Mãe pessoa mui pobre. — Francisco Maria Cor-
dilho, Ajudante General Interino.

Me a leü/, memória üuqucile tlia , que o projecta-
do Mmiiii.icnlo dor;' transinittir á mais remota nos-

C o i n t s p o n n r. x c ia.

Foi-nos remetliila a Proclamarão une o Sar-

gento Mór de Infamaria da 2." Linha N." H , lp
nacio Felix Marques Mnráo, fez e recitou a frente
do seo Regimento em 12 de Outubro do armo pas-
sado , na oceasião de ser S. M. Acclamado Impe-
rador na Villa de Angra; a qual passamos a pu-
blicar. , ,,

Briosos Soldados. Valentes Defensores da I a-

tria , Subditos freis do melhor dos Príncipes , o

Príncipe Regente do Brasil. Uv chegada a cp1^
rematcavel , que vem prir o ultimo sello n i1'-
dade BrasiUeiise. Des que se augnrou a nossa ie-

generação política . muitos dias esclareceram '-e.^f,
bilo, o satisfarão, qne pareciam querer u'l'n!'i7
esse tempo proscriplo , e banido do nosso sen •¦*

, proi.icfiia já ;I l,:i:'' " '

ica-.- lem-bi!-"" >'1|Vr-
nio : r.iiil-i uni de lio
abundância : doces cs



lajes lisongeiivain nosro? ânimos, ojulgávamos .:.-¦¦

rançai' seguros á sombra da- Constituirão , que cs-

nontàneaniente nos offereciain nossos irmão-- Ge Pm-

titgd. Porém volveram os dias , e os sumos . ,. ,.,„

vez de liberdade proclamada su nos prepursiva a

mais dura servidão. Emancipados como estava,no-,.

um tutor nvaro queria invadir nossa herança. . em

]l(>i e sem Lei que defendesse nossa justiça -. ali !
estávamos quasi a ser preza de nossos próprios ir-
mãos. Quem tal dissera! Mas graças á Divina Pio-
videncia I Temos um Príncipe Piedoso , Magnani-
mo Emprelicndedor de grandes cousas. a bem do
seo'Povo, e o que mais deve animar nossa justa
confiança, Defensor Perpetuo do vastíssimo Reino
do Brasil. Temos uma Assembléa Nacional Legis-
lativa ; mas quando assim vos fallo , lembrai-vos
Camaradas da Generosidade Augusta , e sempre
Real do Nosso Príncipe Regente ; que descendo
do Throno abem de seos Subditos Brasileiros, quiz
depositar nesta parte da Nação aquelle alto poder ,
que Seus Augustos Predecessores receberam da ou-
tra. Portugal reconheça o legitimo Successor do
Throno dos Affonsos , e tú ó Brasil , sempre gra-
to dócil , submisso , e aflectuoso ao Príncipe Ite-

gente, Protector da Fé, verdadeiro filho da lgre-
ia, e teo Perpetuo Defensor redobra o teo agra-
decimento. Não seja simplesmente um Príncipe ;
suas grandes Virtudes , seo amor decidido pelo Bra-
sjl., seos tradalhos, suas vigílias e fadigas pelo Po-
vo Brasiliensc ; ali tudo , tudo exige hnperiosanien-
te, que hoje Anniversario iélicissimo de Seo Real
Natalicio , e que esta respeitável Câmara, e Povo
Angressc nos convida para este acto tão conforme
eom os nossos sentimentos, brademos em aitas vo-
zes, Viva. para sempre, viva, viva o Senhor D.
Pedro dc Alcântara, Pedra Fundamental do Tino-
no Brasileiro, Primeiro imperador Constiti-rioi-al
de todo .o vasto Império do Brasil. Viva &c.

O rici-eiivuiiiiiieiito de-; ai los d.-,tino,, do Brasil,
'' [l :7"i':'1 rie seo primeiro Inaugurado imperador
nilo t-vcii.irai!) somente o ei.lliusinsino dos Binsiliíros
pur iisisciii-onto, e antigo domicilio, cujo concurso
;i prt-.-üir ui-s'ignatunis excedeo ao de todas as Ve-
ressçois Ccsaes anteriores: os mesmos lixtrangoiros,
que neste ('antão residem, náo deixaram de exal-
t:u'-se , po.s.iuir-se deixaram rios mesmos sentimen-
sos ; o como que o Sena quizesse pelo ministério
des filhos destacados de suas margens anticipar-se
nas felicitações, e reconhecimento, um fiilho seo,
F.ntjlio Gernion, apparcce, e com o riistiiictivo Bra-
sileiro na primeira das Sessões , e por meio do en-
comiastico discuito , que apprcsenta , exprime tal-
vez, e previiie o reconhecimento da Corte de S'.
Cloud, e as felicitações de sua illustre Pátria.

Na manhã do tiia ti os Almotacés, os Escrivães
da Câmara, e Orpháus, os Mesteres em grande galla
todos, e todos a et-,alio precedidos de duas alias
dos Sargentos do Regimento de Milícias , e segui-
dos de uma escolta ao mando de uni Soldado par-
ticular , fizeram publico pelo órgão do Escrivão
da Câmara o Edital da mesma, datado da Vereação
de õ , que unntinciava ás Auctoridades , Corpora-
ções, e Povo o Acto solemne, que linha dc fazer-

que nose no fausto dia 12, as Acções de Graças ,
mesmo dia haviam de render-se ao TODO PODE-
ROSO, como se havia accordado na Vereação Grael
do dia 2 , e as demonstrações de publico regosijo',
que teriam logar dentro do inciusivo festival no-
vemdio : os repiques dos sinos dus Igrejas, de on-
de se avistava o prestito , o numeroso concurso,
que o acompanhava,, os foguetes , que ao ar su-
biam em todos os cantos das ruas, em que foi li-
do o Edital, mostraram qual a satisfação, e o

prazer, com que era recebida a ultima certeza de
realisarem breve antigos votos , e desejos.

(Conlinititr-se-lut.)

Continuação da Memória dos succcsso.s e/nc tiveram lo-
gar nn Villa de Parati por molho da Acclamação
dc S. ,)/. 1. , cot inunda do N." antecedente.

Transportes cie exultado patriotismo , e de in-
solírido enthusiasmo fizeram com que o Orador In-
terprete dos sentimentos do Povo usasse de expres-
soes tenniniintcs em sua iiiíla ; instrucções menos
bem entendidas fizeram com que o Vereador Pre-
siiíentc nniicipasse no recinto ria Assembléa os Vi-
vas . que deveram soltar-se no fausto dia V2 em
harmonia com a Capitai, e Corte; mas accordan-
-'o-se nesta mesma Vereação o fazer-se com a pos-
sivel magnificência, e pompa o neto solemne , e
publico da então somente enunciadas declaração
da independência do Brasil, e Acclamação de Seo
Primeiro Imperador no-dia de ventura, e gloria,
o Anniversario Natalicio do Augusto Primeiro Pro-
elamador d'aquelln , Sagrado , e Soberano Objeeto
desta, o nomear , e auclorisar nm Procurador , pa-
ia em adjnncto com o Senado da Câmara da Ca-
pifai , representando o Povo Parttliano , assistir ,•ripp.ovar, e ratificar, como fez os respectivos actos
¦iVjrif-He Senado, a fim de unir-se em tudo o ale-
trre brado desta Vilia no tia Corte , ao de toda si
Província, e tias Provincias colligadas , será sem-
pre, como he de facto , o dia lá dc Outubro , e
"ão outro para a Vilia de Parati o primeiro da
Independência Brasileira, do reconhecimento, e Ac-
ciniriíii.ão ,'n Primeiro Chefe do novo austral Im-
pf.,-:'o C-o-SlUíUitiCü.

T U U Q V 1 A

O reinado do novo Príncipe de Valuchia ,_ Grc-

ge;;'o Qltika , principia debaixo dos mais felizes
auspícios. Desde o dia, em que tomou as rédeas
do Governo , oecupa-se cm remediar com energia
es males, que ha tanto tempo aííligem aquelle paiz;
sendo o maior delles , e a origem dos peores abu-
sos. si vcnalidade dos funecionarios públicos, que
pouco a pouco se tem gcnoralisack». O Príncipe,
com o intuito de obsíar aquelles males , dirigio
ultimamente ordem ao Divan de Valuchia, a fim
de oue este lhe propozesse os meios, que julgasse
convenientes para aquelle fim. O resultado corres-

pondeo aos justos tlczcjus rio Hospedar . c publi-
rou em 18 

'de 
Outubro unia Anaphora , que ser-

virá de lei fundamental em Valuchia.
O Príncipe vigia lambem sobre iodos os ra-

mos da Administração; manda pessoas de confiais-

ra por todos os Distrirtos para se informarem ris.

situação dos seos Subditos, e rio modo com que
sim iniciados na cobrança rios impostos. A violação

dos novos Decretos, e as menores injustiças snm

immediatamente castigadas com a (-.emissão rio ue-

linquente, e até com penas corporaes Este rigor

salutar começa a produzir felizes efleitos : for .fi-

ca-se a confiança no Governo: numerosas famílias

dc emigrados regressam da Transi/lvama : acliam-se

reparadas a maior parte das casas ; e site ao prin-
cipio do inverno , Bitcharcst será tao povoado ,
como era d'antes.
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INGLATERRA.

Londres 13 de Novembro.

O Courier contem o artigo seguinte :
No meio da agitação geral, que oecupa os es-

piritos, he importante saber qual será a conducta
interna , e externa da Inglaterra. __

Comparemos primeiramente a sua posição com
a dos Estados da Furopa ; examinemos o seo es-
tado de Potência insular, e colonial, recordemos a
parte activa que etla tomou na lueta de trinta an-
nos, para manter as liberdades do mundo, vere-
mos que o seo dever he não acceder ás vistas de
outro Governo , quando estas não tem relação
com os interesses nacionaes da Grã-Bretanha. Em-
quanto os negócios dos outros paizes se contive-
rem dentro dos seos respectivos limites, toda a
intervenção da nossa parte seria não só intenipes-
tiva , mas criminosa.

turbações antigas a conduziram á felicidade inesti-
niavel dc possuir uma Constituição , que reúne to-
dos os meios possíveis de melhoramento social, a
protecção das pessoas, e das propriedades, á li-
beidade nacional. A Grã-Bretanha preza esta pre-
panderancia adquirida pelas suas instituições poli-
ticas; convcm-lhe portanto não oppor-se aos ésfbr-
cos de qualquer Povo, quando estes se dirigem a
obter os mesmos bens.

Quando a Inglarerra se poz á frente da liga
contra Napolcon, ella obrou assim, porque abor-
recia a tyrannia , e queria salvar o Universo do
despotismo. Ella oconibateo, bem que não temes-
se o contagio, que se espalhava pelo continente.

O mesmo principio he applicavel, mormente
agora , pela consideração que adquirio durante a
tempestade da Revolução Francesa.

Assim o seo exercício ordinário he de media--
neira , e arbitra da Europa : e quanto aos acconte-
cimentos internos das outras Potências , o seo sys-

A Grã-Bretanha não pr.de entrar em parallelo tema he a neutralidade, com tanto que os meios
com Potência alguma da Europa. Ella he só no empregados por uma das partes belligerantes não
mundo pela sua grande prepotência. As suas per- ameacem a sua tranqüillidade, e independência.

N O T 1 Cl A S M A R I T 1 M A *
ENTRADA S.

Dia 11 do corrente. — Lima ; 87 dias ; B. Ing.
Lavinia , M. John Broohs, equipagem 10, carga
cacáo ao Caixa: passageiros José, Agostinho Barboza,
Joaquim Alves Barboza, e 1 Hespanhol com sua fa-
milia. — Macahé ; 2 dias ; L. Boa fi, M. Joaquim
Pereira da Silva , equipagem 5 , carga madeira,
assucar e caffé a Roberto Laire .- passasreiros I Ila-
liano prezo remettido á Policia , 2 marinheiros re-
mettidos ao Inspector do Arsenal da Marinha, Pe-
dro da Cunha , e Joaquim Maria. — Arribada , L.
Pilar, M. José Francisco Gomes, sahio em 6 do cor-
rente pasa Renavente.

SAHIDAS.
Dia 1- do corrente.—Bordeaux ; G. Franc. Te-

iegraphe, M. Roux, equipagem 28, carga estanho ,

quina e lã : passageiros 33 Hespanhoes incluzas mu-
lheres e crianças com que entrou neste Porto , qu©
seguem com os mesmos Passaportes eom que vie-
rara de Chili, D. Antônio Luzeiros, D. Be nito Ma-
ria Miranda, D. Mariano Culderon com 3 irmãos ,
e D. Thomaz Na-oarro. — Bahia; B. Ing. Christo-
fer , M. John Doyle, equipagem 10 , em lastro :
passageiro o Francez Luiz Paulo. — Londres ; B.
Ing. Swifisnfe., M. Beckjbrd, equiqagem 15, carga
couros, caffé e assucar : passageiros os Ing. John
Holand, John Peler, e Wm. Lnckhart. — Molembo.
E. Estrella, M. Come Josí Rodrigues, equipagem
19, carga agoardente e fumo. — Mangaratiba ; L.
Espirito Santo,..-ML Francisco José Ferreira, equipa-
gem ii , carga farinha , feijão , vinho e carne. —
Tagoahí; L. Gu>a, M. Feliciano Antônio, equipa-
sem 6, car;;a carne seca e vinho.

Arrobas.
Janeiro  25,!)?4
Fevereiro  24,872
Março  15,301
Abril  12,518

AVISO S.
Caffé exportado do Rio de Jau Ai o nos annos de 1821, e 1822.

IS2J.
Arrobas.

Sommam  102,1. 92
Junho  53,767
Julho  81.88.
Ajosto  80.480

Arrobas.
Sommam 377,322
Outubro  39,000
Novembro  75,900
Dezembro  47,017

Maio  24,277 Setembro  58,300 539,239 Arrobas.

Janeiro 58,930
Fevereiro .50,808
Março 37,895
Abril 68,056

Maio. 01,798

1822.
Sommam  280,553
Junho  38,055
,T uiho  88,587
Agosto  82,087

Setembro  74.748

Sommam  570,050
Outubro ......... 03,055
Novembro  00,337
Dezembro  66,793

760,235 Arrobas.

José Caetano Gomes.
Pela Administração do Correio Geral desta Corte se faz saber, que por Ordem de S. M. I*

se acha estaballeeido um Correiro por terra entre esta Cidade , e as Villas de Parati , e Ilha Grande,
e que deverá partir daqui, e d'ali em os mesmos dias em que parte o Correio entre esta, e a Villa de
Campos dos Gnitarmes', facilitando-se por esta fórma a correspondência daquellas duas VilliH sem os m-
convenientes de viagem de mar. Portanto toda a pessoa que quiser escrever, e fazer a sua correspon-
dencia com as vantagens que um tal estabelecimento offerece , o poderá fazer , lançando as cartas nes-
Ia Administração do Correio nas épocas competentes : declarando-se mais que o dito Correio já teve
principio neste mez, e com feliz resultado. Rio de Janeiro 15 de Fevereiro de 1823. — O Administra-
dor . Mansei Theoáoro da Silva.

RIO de JANEIRO kà IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

J3 Endo presente a S. M. o Imperador a Representação
do Conselheiro Balthasar da Silva Lisboa , em qtie refa-
re a sua condueta , e assevera ser só apparente.mente
contraria á Causa Sagra«la da Independência do Brasil,
pelas apertadas circunstancias em que se tem visto na
Provincia da Bahia, protestando a sua aclhesão à.Augus-
ta Pessoa de S. M. I. : Manda o Mesmo Senhor , pela
Secretaria de Estado dos Negócios dó Império, partici-
par ao referido Conselheiro ,. que tendo sido notado na
opinião publica como sectário do Governo de Portugal,
cumpre que a sua justificação seja também publica pela
Imprensa. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro
de 1823. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.
'Manda. 

$. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estax.o
do> Negocie* da Fazenda, que o Conselho da mesma fa-
ça subir, sem perda de tempo á Imperial Presença, a
Consulta sobre os OíRcios, e Empregos incompatíveis,
bem como a Lotação dos Ollicios pertencentes a esta Pro*
vincia. Paço 8 de Janeiro de 1823. — Mai tim Francisco
Ribeiro de Andrada.

O Conselheiro José Caetano Gomes Tdhesoiirpiro Mór"do 
Thesouro Publico fique na intelligencia de que í». M.

o Imperador Ha por bem, que as pensões concedidas a
diversas pessoas para estudarem, quer em Pai«es Extran-
geiros, quer nesta Oorte não snffrain o desconto dotirmi-
nado no Decreto de 31 de Outubro de 1821 , visto se-
rem alimentos, e terem de expirar logo que se habilitem
para seguir as profissões, a que se destinam. Paço 2l de
Janeiro de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de An-
drada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Acceitando S. M. o Imperador , a patriótica offerta
do Coronel do 3." Regimento de Infantaria de Milícias
da Corte Fernando José de Almeida, Ae fazer assentar
praça em um dos Batalhões de Unha da Corte a seo
Sobrinho Francisco Antônio dOliveira , sem que este re-
ceba cousa alguma da Fazenda Nacional, obrigando-se o

I otTerente a fazer-lhe os necessários fornecimentos: e Or-
denando o Mesmo Augusto Senhor a verificação do offe-
íecimento, assim como que o disposto no Decreto de 30

Estado dos Negócios da Guerra agradecer ao referido Cp-
ronel este testemunho de adhesao á Causa do Império.
Paço em 7 de Fevereiro de 1823. — João Vieira de Car-
valho.

Nesta mesma data se expediram as convenientes Or-
den» ao Tenente General Governador das Armas da Cor-
te , e Provincia.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Devendo subir á Presença de S. M. ... a conta ge-
ral do Estado da Fazenda Publica pertencente ao anno
pretérito: Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secre-
taria de Estado dos Negocio* da Matinha, que o Inteu-
dente da Marinha remetia coei a brevidade possivel a es-
ta Secretaria de Estado uma Tabeliã de tudo o que ss
ficou a dever á Repartição da Marinha, com as observa-
ções , e declarações necessárias a este respeito , para ser
enviada ao Thesouro Publico, onde se ha de formar a re-.
ferida conta geral. Palácio do liio de Janeiro em 7 de
Fevereiro de 1823. — Luiz da Cunha Morera.

Reparlião dos Negócios da Justia.

Tendo sido pronunciado o Desembargador José Joa-

qmm Bereira Leite , que servia a Vara de Corregedor do
Civel da Corte , na Devassa de Corrupção, e de suborno
de que era arguido : Manda S. M. 1. pela Secretaria de
Estudo dos Negócios da Justiça, remetter ao Corregettor
do Crime da Corte, e Casa a referida Devassa para so-
bre ella se proceder na conformidade «Ias Leis. Palácio
do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1823. — Cae-
tano Pinto de Miranda Montenegro.

RIO DE JANEIRO.

13 de Feva-eiro de 1823.

Prestou fiança na Alfândega.

O Bergantim Inglez S. João que segue para
Gibraltar, Consignatarios Guilherme Harrison, e
Comp. . i ,,Miguel João Meyer

Correspondeu; oia s. -

Senhores Redaclores do Diário do Governo.

ânai

te Janeiro do anno passado, sobre recrutamento seja ex- „„*;„„
tensivo ao indivíduo, onerecido; Manda pela Secretaria de Ew o N.° 31 da sua folha u um artigo ex-

V
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irahido do Correio Bra_ilier.se , o qua de algum

modo parece desacreditar o Governo Francez , pe-
ô que se praticou no Havre com o Ministro Por-
Lucz iunto de S. M. Christiani.s.ma. O Governo

K^imais costumou tractar de resto os Mi-

nistros Públicos, «ma vez que tenham «doJg-
tos ¦ salvo se para isso dam causas ; e o l_ oi reio

Bra.ilt.ise não'aponta facto algum (tWezpor ij-

noral-o), que justifique o tractamento feito aquel-

le Minstro. A**noticia daquelle facto, assim .sola-

da produz uma desagradável sensação * assim te-

„hò por um dever neste Paiz inteiral-o do que
houve, assegurando-lhe, que também consta de Jor-
naes Europeos o que vou expor-llie.

O Sr. Jo«o Francisco de. Oliveira , que eraEn-
carregadb dos Negócios de Portugal, tinha a bor-

do de um Navio Francez 30 caixas oom a sua mar-
ca , que levava para Lisboa. O Prefeito do Ha-
vre, onde se achava o Navio , por avisos que re-

cebèra, destinou visitar ós caixotes ; e para isso

intimou ao Sr. Oliveira qhe passasse a bordo, a

fim de assistir aquella visita: o que de certo nin-

guem com justiça poderá levar a mal , nem duv,-
dar, que seja licito, segundo as circunstancias, üs
Offieiaes d1 Alfândega, depois de muitas indagações,
tinham perdido já as esperanças de acharem cousa
alouma , quando , abrindo no fim de tudo um cm-
brulhocom o titulo — musica— , encontraram den-
tro uma extensa correspondência entre os demago-
gos revolucionários Portuguezes, e Hespanhoes, e mais
outras dos liberaes Francezes para os radtcaes de
Inglaterra. Diz-se que algumas pessoas de Paris
sé acharam compromettidas naquelle negocio, eco-
nheceo-se que tinha relação com o do Inglez Bew-
rins;, prezo em Outubro pelo mesmo motivo.

Eis-aqui , Srs Redactores , a razão porque as-
sim foi tratado pelas Authoridades de Prança o
Sr. Oliveifa. Se este Diplomático não abuzasse do
seo caracter , como he constante , para conduzir
correspondências revolucionárias , de certo que não
seriam visitadas as suas caixas. Agora diz-se que
o Sr. Oliveira foi substituído por um certo Mr.
João Ferreira da Costa Sampaio, de maneira que,
no curto espaço de nove mezes, teve Portugal em
Paris trez Encarregados de Negócios; e se fal-
lassem provas , bastava só esta, e outras mudanças,
para mostrar o estado de desordem, cm que se acha
o Governo de Portugal.

Peço-lhes, Senhores Redactores , a mercê de
inserirem na sua folha esta declaração, a fim de
rpie o Publico faça ao Governo Francez a justiça
que meitece, e conheça quanto diz respeito ao seo
extracto do Correio Brasiliense. — Leitor.

l.j0< «. o tempo das políticas , em que nos cru
niohibido penetrar os tortuosos labyiiiitns dus R(!.
>artiçúes Publicas ; e que só de longe, e tremeu-

ílo , lhe dizíamos - valle — ; o tempo em que era-
mos «brigados a ver tranquillos os 1< unccionanos
da Nação oecupados unicamente no manejo surdo
de enganar os Povos, forjando no silencio, o nas
trevas-o segredo d'Abelha ; em que nos não era
dado esquadrinhar seos cálculos d alta - al.cantina ¦;

e só se nos permittia recebel-os assombrados, e de
bocea aberta; parece, que depois de se ter passado
tudo isto, não temos a esperar outra cousa, se-
não ingenuidade , e lisura. Removido uma vez o
svstema tenebroso d'Administração decrépita, deve
ser outra a marcha dos Empregados d hoje: e he
por isso mesmo , que nos admiramos de os ver
submersos ainda n'um silencio proluiido _

Se se trabalha tanto; se todas as Repartições
andão tao pezadas; porque razão o seo Diano ha
de sair tão leve ? Náo he elle o Periódico Mims-
terial , em que o Publico vai ver aquillo, que se
tem feito _, .

Diz-se por ahi, que os Empregados recebe-
ordem de lhe enviar suas tarefas , se asSim

Senhores Redactores do Diário do Governo.

" Apenas algumas das Secretarias d'Estado tem
„ assiduamente fornecido o seo expediente , ao
„ mesmo tempo, que as outras Repartições, ape-

zar das Ordens , que para isso tiveram (valha
a verdade) e do annuncio, que se lê em um" 
dos seos N." passados, o qual não tenho pre-

. sente, se conservam no maior silencio. „
Tal lie, Srs. Redactores, o parágrafo de uma

carta inserida no seo Diário N.° 28. O seo cor-
respondente disse uma verdade, c a reflexão, que
elle fez , veio dispertar as que me tinham oceor-
rido .obre O mesmo objecto , e eu resolvi desde
Iüío vigo.isar o brado do seo correspondente.

Depoi- de .e ler passado a id-.uie dos mi-te-

lillll UlU.ll, «v, -..- 

he, porque não as cumprem elles?
fie necessário por tanto, que nosappareça ai-

«ruma cousa lá dos seos cartapacios. Deste modo o
noticiador não se afligirá dá mesquinhez do Dia-
rio o Político observará a marcha recta dos ne-
oocios , o Imparcial dirá que . ado vai bem , A
mal intencionado não fallará cou_ justiça , o Povo
ficará satisfeito, e elles cumpriram o seo dever.

Senhores Redactores, caíram por terra os por-
ticos da impostura , a cabala já não tem mais lem-

pio e o século das Constituições trouxe comungo
o século da franqueza. — As duas Irmãs Rettio, e
Verilas.

Transcrevemos fielmente a carta acima do nos-
so correspondente, para mostrar-mos a imparciuli-
dade, que nos guia na redacção deste Periódico,
mas devemos ponderar em abono da verdade, que
se bem accontece não termos recebido de muitas
Repartições nem uma só linha do seo expediente, .
todavia 

'ha 
algumas , como as Secretarias d festa-

do da Guerra, e Fazenda, que não se tem tíev-
cuidado jamais em obsequiar-nos com o seo espe-
diente a beneficio do Publico, a quem também
servimos.

Continuação da Memória dos suceessos que tiveram h

gar mi Villa de Parati por motivo dei Acclama^f
de S. M. I. , cotiniietda do N.° antecedente.

Corriam os dias intermédios, quando da Villa
de Angra dos Reis chegou com o Juiz deItnia
José Maria Monteiro de Barras, o Brigadeiro uo-
vernador Militar , e Commandante Geral das 1 ro-

pas daquella, e desta Villa Manoel Joaquim Pe-
reira ela Silva, que tendo antecedentemente de. ti-
nado lançar a primeira pedra do hospital, de qut
se não he principal fundador, ao menos he o AS'1"-
te , e inovei principal de Mia fundação , no fausto
dia 12 para obter com os Auspícios do Annivei*a-
rio Natalicio do então Príncipe Regente , e UC-
fensor Perpetuo do Brasil o nome do hospital ue
S. Pedro de Alcântara, veio a reahsar este des.gr
nío pelos duplicados auspícios deste dia , que sei
sempre celebre nos annae. do Império Brasileiro.

Desejado, pedido e ate mesmo, se o podia se .
apressado á força de . upplicas , o «lese|o_ ^anl o*
oco finalmente o dia L. de Outubro dc \bS'i •«•»
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nunciando umá salva de 'Artilharia do forte da \ .ri
Ia c outra da Fortaleza da Ilha das Brttigiis l.a»
ver surmontado nossos então nebulosos hoiisonUs
o grande luminar , que preside ao diu.

Ás dez horas da manhã postado r.a Pinça dos
Paços do Conselho o Regimento de Infantaria de
Milicias N.° 15, e reunidos na mesma Pinça o
Brigadeiro Governador Militar, Chefes de Corpo-
rações com todas as pessoas de representação, e
Povo, q*ie mal cabia, desceo a occupar o centro
da Praça o Senado da Câmara em habito tle ceie-
monia, e grande galla, tendo o Thesoureiro aetual
da mesma o nevo Pavilhão verde orlado de fran-
jas amarelas, em cujo centro apparecia o Busto da
Padroeira da Villa por se ignorar ainda o n.odello
das novas Armas do Império. Feita pelo Regimen-
to e á Voz de seo Coronel, que o commandava a
continência Imperial, soltou o Juiz de Fora , Presi-
dente da Gamara os seguintes brados , que foram com
o Ultimo enthusiasmo, regosijo, e applauso respondi-
dos pelas Authoridades, Tropas, Corporações, e Po- ,
vO, que enchia a Praça e as suas avendias, e pelos Ci-
dadãos, que oecupavam as ornadas janellas do con-
torno.—Viva a Santa Religião, Viva a Independeu-
cia do Brasil, Viva a Assembléa Constituinte, e
Legislativa do Brasil, Viva o Senhor D. Pedro
de Alcântara Primeiro Imperador Constitucional do
Brasil, Viva a Senhora D. Maria Leopoldina Jo-
zefa Carolina Imperatriz do Brasil, e a Dynastia
de Bragança, Imperante no .Brasil, Viva o Povo
Constitucional do Brasil. — Trez descargas de fogo
rolante executadas pelo Regimento , a que se se-
guiram indenticos Vivas bradados por seo Chefe,
salva de Artilharia dada nas Fortalezas acima re-
feridas cortejaram este soletnne, publico, e sempre
memorável àctò, a que aspirava o Brasil, a que
o apressou por suas vistas, e medidas Portugal, e
a que desde o dia 2 do corrente estava gostosa, e
espontaneamente compromettido o Povo desta Villa.

Ficando sobre as armas o Regimento, dirigio-:
se a Cantara, e todo o de mais concurso á Igreja
Matriz, que se achava ornada o melhor, que per-
mittem a forças do paiz , e feita a leitura de um
•Edital do Vigário da Vara da Com marca , pelo
qual interpretando a vontade, e anticipando as or-
dens do Bispo Capellão Mór Diocesano dispunha
que na collccta dahi em diante em conformidade do
Acto que se acabava tle fazer , em vez da antiga,
se usasse da cláusula — Imperatorem Nostrum Pe-
triim, Perpetuam Brasilice Defensorem, Imperatricem
eitm Prole Augusta — seguio-se com Exposição do
Deos Sacramentado o Solemnissimo Encharistico Sa-
crificio, celebrado pelo Vigário Coibido Antônio Jor-
ge. da Costa, officiado pelo Sacerdotes mais gra-
ves, e servidos por quatro Sacerdotes os ceriaes ,
•thuribulo, e nnveta : depois do que o mesmo Vi-
gario da Vara fundantlo-se nas palavras — Tu t.s
Petrus, et super hanc petrapt wdificabo Eeclesiam
meam, et port te inferi non prmvalebunl adversas crim,
et tibi dabo claves Regni— extrnhidas dos VV. 18,

>e 19 do Capitulo 16 do Evangelho de S. Matheos
orou, se não com as luzes, e erudição, que pedia
a matéria, de certo com o enthusiasmo, que o ob-
jecto requeria, e era de esperar fio seo patrotisme;
findando as-ám de manhã o acto religioso, e ficnn-
do Exposto o Santíssimo Sacramento cm Laus Pe-
rtmie.

(Coitiinuar-sc-ha.)

Gibretlfar-20 de Dezembro de 1822.

.le Lúudics até 4.' do romiitcri O ulliiuo N.„ do
t.iiirriii , e o Monilor riíudo no lini delle, mos-
traiu sentiiiieiitos bellivosos, S. Ex. o Visconde de.
Montircreveij (diz o Jornal oflicial Francez) chegou
aqui liüuícii! (SO de Novembro) de volta do Con-
g.esKt, de Vcnma , e teve a boina de uma conte-
roncia com o Rei  Depois de tão contradicto-,
rios boatos, como os que tem vagado, sobre o
estado das nosssas relações com a Hespanha; de-
pois das discussões que Louve sobre este inexhau-
rivel objecto, durante as conferências de Veaona-,
depois da indecisão, que tão numerosas opiniões
encontradas devem ter produzido ; nós achámos tal-
vez uma base solida para novas conjectura na de-
decleração de que a Fiança tem oecupado no Con-
gresso de Verona o logar, que lhe compete enlre as
Monarquias da Europa,- e que as Potências Consti-
tttintes lhe deixam a conclusão dos Negócios da Hes-
punha, com a intenção de concorrerem com todas as
suas forças para a, execução de quaesquer planos, (jue
a França esteia em circunstancias de adoptar.

Depois de dar este extracto no dia 3, o Edi-
tor do Courier em o N.° do dia seguinte diz :
" Desde a nossa ultima, temos dado a maior at-
tenção ás noticias publicas, e particulares, que re-
cebemos ; e somos irresistivelmente conduzidos a
concluir que a guerra entre a França e a Ifespa-
nha he inevitável. „ O Editor funda esta conclu^
são na inverosimilhança de que as Cortes queiram
modificar sua Constituição, e por outro lado na
injuria feita á Causa da Legitimidade, se a Fran-
ça deixasse de exercer o seo direito por meio de
uma intervenção armada em os negócios d&'Hes-
punha, depois de ter obtido o consentimento das
Potências Alliadaç. O Editor continua observando
que ambas as Partes estam ha tempos fazendo pie-
parativos para siniilliante evento..— " A Hespanha
tem dado a maior actividade a todos os seos es-
forços militares , tem ordenado novos recrutamen-
tos, debaixo dos mais severos castigos , tem forti-
ficado as guamições , e tudo annuncia a experta»
ção de um próximo attaque. Mina esiá ao mesmo
tempo incumbido de apertar o mais possível o
exercito da Fé, de maneira que este seja destrui-
do antes de entrarem no Reino forças estrangeiras!
Não tem sido a França negligente da sua parte:
Ella faz augrnentar gradualmente o exercito , que
tem nas fronteiras da Hespanha , e por um Deere-
to inserto no Monilor de Domingo vê-se que ella
destina 40:000 homens para fora. Pôde chamar-se
a isto linguagem bellica: porém que outras lm-
guagein , que outras conclusões nascem daqucllas
premissas ? Em summa a situação da Hespanha he
considerada peta França como perigosa. A fin» de

prevenir o periço, a França mandou os seos Pie-
nipotenciarios ao Congresso das Potências Furo-
pens para tratarem disto , e pedirem remédio. O

perio-ó foi reconhecido pelas Potências continentaes.
O remédio que pile pedio , foi sanccienado , isto
he o poder de.intervir á força armada para hcar
acoberto do perigo. Como pois esperaremos nós que
ella não procure meios de applicar o r-medio ?

Finalmente o Editor concluo o seo artigo com
ile asserção a respeito da linha de contai-

a Inglaterra tem para seguir. Nós não
duvidamos affirmar que, depois cio desejo de que
a Europa se conserve em paz, he o prqicrto rio
.nosso Governo fazer-se completamente neutral na
•guerra', qué parece imminente.' (Glbrajtar Chromclc.)

a seguii
cta , que

O Puqtiete que chegou liontoni,. trouxe papeis.
ti
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ALLEMANHA.

Munich 15 de Movembo.

S A R. a Princesa Amélia Augusta , que aca-

ha de rèceher por Procuração ao Príncipe João
de Saxonia , partio de Munich na manha de 4 de

Novembro, depois de se ter despedido de seos Au-

sustos Paes. SS. MM. o Rei e a Rainha, e toda

a Família Real passando adiante, foram esperal-a
a Frei/sins , para a tornarem a ver , ante», «le se

apartai para sempre. Depois de jantar a joven
Princeza recebeo os últimos abraços da sua tam.-
lia; scena esta, que desafiou as lagrimaside todos
o» assistentes. SS MM. voltaram para Mitmch., e

a dormir a Landshul, e boje chegara a Ilacun,
onde deve ser entregue aos Commissarios da Saxonta.

FRANÇA.

Paris 15) de Novembro.

Escrevem do Departamento de Arriega em da-
ta de 13 de Novembro *. antehontem fizeram creu-
lar a noticia de uma victoria alcançada pelo exer-
cito da Fé contra as tropas de Mina ; e que em
conseqüência daquella victoria o Barão d bto.es ler-
se-hia assenhoreado de Lerida: hontem e hoje mui-

tas pessoas" que saíram de Pui/eerda no dia 11,
contam o facto de differente maneira. Dizem ellas
que o General Mina, em logar de ter sofftido
aqi|e|le contratempo , batera completamente as tro-
pas da Fé , que lhe tinham opposto, e devia pas-
sar a Seo Crgel. A Regência abandonou esta Ci-
dade, e foi estabelecer-se em Puycerda., sem du-
vida para ter segura a sua retirada para França.
O Barão de Eroles em o dia 9 partio de Puycer-
da com todas as tropas, que pôde reunir (cousa de
3:500 homens) para ir attacar uma divisão de Mi-
na. Cedo saberemos o resultado deste movimento,.

Um correio extraordinário, que vinha de Paris f
e se destinava a Pui/ccrda , passou pelo nosso de-
partamento. A correspondência entre Tolosa e Ser-
dttnlta tem-se conservado em grande ticti, idade. Mui-
tas pessoas, que tinham ido ver a S. A. R. o Du-
que d'Angonleme, tem voltado a Rui/cerda; e en-
tre outras nomeani o Coronel R.... , que tinta
representação tem tido neste departamento. Todos
os dia» passam armas para Cerdanha. As carruagens
que descem de Ax , vem cheias de Religiosos lies-
panhoes ; e aquellas, aue pura Ia sobem, levam di-
nheiro , segundo se diz.

Aíhrmam que as Tropa» Francesas vaiç passar
para o valle de Androve, pequena Republica com-
posta de" cinco Villas, do outro lado dos Pyre-
ncos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia 15 do corrente. — Liverpool; 66 dias; B.

Ing. LEcltúr, M. George Mme, equipagem 8,
«Brça manteiga , bacalháo e differentes fazendas a
Wh. Harrison. ¦— Dito ; 62- dias; B. Ing. Mula,
M. James Arthur , equipagem 8, carga armas, man-
teiga e fazendas a Finai. — Capitania ; '1 dias ; L.
Bom Jesus, M. Francisco da Silva, equipagem 4 ,
carga algodão, milho e feijão ao M.: passageiros
3 marinheiros remettidos á Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha.

Dia 16 dito. — Ilha de Sumalra, por Moçam-
hique; 71 dias; G. Conde dos Arcos, Com. o 2.*
Ten. José Joaquim Raposo , equipagem 29 , carga
pimenta a José Joaquim da Silva, participou o
Com. ao Ofiicial do Registo que tendo saindo de
Moçambique lhe apareceo 1 homem demais da tri-
pulação, eque o ia entregar ao Intente do Arcenal
da Marinha. — Bahia. ,- 5 dias ; B. Ing. Dous A mi-
gás, M. John Mitroieh , equipagem 14, carga sal a
Miguel Ferreira Gomes .- passageiros emigrados o
Sargento Mór Fihppe Rodrigo Lucas Boeuchiar ,
Justinianno de Castro Ri bello , Francisco Caetano de
Almeida, o Bacharel Fernando Jeronimo da Silva,
Boavenlura Ferreira, João Baplista Feilal, e D.
Carlota Jane/uina Bncachiar com 1 filho e 18 escra-
vos. — Santos; 9 dias ; L. .*. Joaquim Protector, M.
José Dias Barrozo, equipagem 7, carga assucar e
caffé a Manoel Joaquim Fernandes.

SAHIDA S.
Dia 15 do corrente. — Buenos A>/res ; B. E.

Maria do Funchal, M. Atdonio Martins de Souza,
equipagem 12, erga agoardente, earroz e assucar :
p «ssageiro Antônio Rodrigues Chaves. — Laguna ; S.

' Boa União , M. Paulo Gonçalves Ribeiro , equipa-
ge n 8, em lastro.— Rio Grande; B. Gratidão, M.
Mano/'! Joaquim da Costa , equipagem 13, carga sal,
farinha de trigo e 4 escravos. — Dito; S. Andori-

nha, M. Manoel José de Carvalho , equipagem 8 ,
carga arroz e farinha.—Pernambuco ; B. Amtr. Fre-
derick, M. Peter Barrett, etiuipagein 9, carga caf-
fé e assucar : passageiro o Ing. Samuel Wainhouse.
— Gibraltar ; . B. Ing. St. John ,.. M. Sleffano Bwn-
chtlt, equipagem 14, em lastro. — Nova Hollanda ;
G. Ing. Thatya, M. Daniel N. Menno, equipagem
22, carga fazendas : passageiros 47 Colonos Ing.
com que entrou neste Porto. — Norfolk ; B. Amer.
Hómer, M. James Philips , equipagem 11, carga
assucar, caffé e chifres. — Macahí ; S. Catana , M.
Antônio Rodrigues da Roza, equipagem 7 , carga

Paratmgoá e Rio Grande; S. Iriun-carne seca. - -. ,-• - — - - ¦¦-
farde, M. Joaquim Teixeira de Almeida, equipagem'10, 

cm lastro.— Santa Catharina ,- E. Defensor do
Brasil, M. Domingos José da Silva , equipagem 10,
carga petrechos de guerra , fumo e -18 escravos ;
passageiro o Sargento d'Artilharia de Santa Calha-
rina Anlonio Caetano com sua mulher. — Buenos At/-
res; S. Lilia , M. Francisco José da Roza , equi-
pagem 13, carga farinha. — Mangaratiba ; Ch. Jbo;«
Suecesso, M. José dos Santos da Fonceca , carga
viveres: passageiros 1 Cabo, e 1 Soltlado de Ca-
vallaria em serviço. .

Dia 16 dito. — Rio de S. João ; L. Santa An-
na, M. José Maria de Almeida, equipagem 4y ein
lastro. — Santos ,* L. Aurora, M. Marcellino Alves
Rodrigues, eguipagem 7, carga fazendas : passagei-
ros o Vigário Francisco de Paula Teixeira , Roza
Maria da Conceição, os Hespanhoes D. José Eladto
de La Riba , D. Marianna, Bravo , José Antônio
Gonzales , D. Francisco Domingo , o Ajudante de
Milícias Joaquim Duarte Pinheiro , José Mtmatmo
de Campos , os Ing. Henry Chamberland , Bom,i Mc-

¦ Tarquar, e o Allemão Luiz Lendenbergm. — Monte
Video,- B. Amer. Paeket, M. Samuel Young, equi-
pagem 10, carga farinha de trigo. — Buenos At/res ;
P. Saudade, do Sul, M. João Francisco de Moura
França, equipagem 10, etn lastro.
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DECRET O.

Azendo-sc mui recoinmendavel na Minha Ira-
perial Presença os importantes , e distinetos Servi-
ços, que tem prestado , depois do anno de mil
oilocentos e dezesete, na Provincia de Monte Vi-
eleo, o Exercito, e Esquadra sob o Commando
em Chefe do Tenente General Barão da Laguna ,
o Querendo por tae. , e tao justos motivos dar
.uma'publica demonstração ria particular contempla-
-Ção, que merecem; Designando para esse lim uma
insígnia de distineção, á _im'!í.R_ra da que, por'identidade de principio:; , fora conferida ao Exer-
cito Pacificador ; por isso que tendo este , e aquel-
¦les sido empregaúo_i em serviços da mesma natu-
reza, não seria justo que ficassem uns cie peor
condição que outros, o que daria logar a emula-
rões, e descontentamento: Hey por bem, pores-tes respeitos, e Deferindo graciosamente á Repre-
sentação', que o referido General em Chefe acaba
de dirigir á Minha Augusta Presença , Conceder
1,0 sobrediio Exercito e Esquadra o uso de uma
Medalha segundo os desenhos , que baixam ceai
este. E por quanto, muito importa especificar não
so as pessoas , a quem deverá competir o uso des-
Ia Medalha, mas também as circunstancias, que as
d iveni aecompanhar , para lb.es serem conferidas ;
sendo entre outras a primeira , e mais essencial,
a de se acharem em actual Serviço deste império,
e Cie se haverem declarado de uma maneira não
duvidosa pela justa , e Santa Causa do Brasil: Hey
outro sim por bem Deterniinar , que na distribui-
ção da dita Insinua rve estncta, e literal- [
ti.enle; tanto pelo que respeita ás pessoas,. a quemdeva se;- concedida, como ás qualidades de met_.es
que deveram pertencer ás diversas classes segundo
as sua Graduações ; maneira por que devem usar
tleüa, o mais explicações, que lhe saiu concernem-
tes , a Regulação , que este accompanha a .signada
por João Vidra de ('carvalho , do Mco Conselho de
Estado , Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
rocio, da Guerra. O Conselho Supremo Militar o
lenha assim entendido , e nesta conformidade es-
peça os despachos necessários. Paço em trinta e
V.m de Jfii..iro de mil oitoerntos e vinte tres, se-
fundo c';i Independência, e do Império. — Com a
ffn/irira de SUA MAGESTADE o IMPERA-
1K-P,.

Jrão Vieira dc Carvalho.

Regulação parti a distribuição da Medalha dc distinc-
ção que Sua Magestade Imperial, por Seo Decreto
desta data , Ila por bem conferir ao Ejctrrito , c
Esquadra sob o Commando cm Chefe, do Tenente,
General Barão da Laguna.

Expli cações da Medalha.

Esta Medalha será uma Cruz exactamente da
figura que eppresenta o modelo junto ; sendo de
differentes metaes, segundo as Graduações, que'corresponderem ás pessoas, a qtteni competir, co-
mo abaixo se declara; e terá em cima, por Tim-
bre, nm Dragão alado, alludindo ao presente glo-
rioso Governo da Casa de Bragança no Brasil.

De um lado representará um ramo de oli.ei-
ra posto sobre o serro de Mpnte Vídeo, (emblema
da banda oriental do Rio da. Praia) indicando a

pacificação concluída pelas Armas Nacionaes , e do
outro lado terá a seguinte legenda — Petrus , Pri-
mus Brasilia: Imperalor , Dedit. —

Nos braços da Cruz terá as épocas, que mar-
cara os anãos de etfectivo serviço na Província de
Monte Vuleo , da maneira seguinte : um auno só
he marcado rto braço superior; dous vam nos dous
braços lateraes ; trez no superior e lateraes ; qua-
tio em todos os braços ; cinco nos quatro de uni
lado, e no superior do outro lado ; e seis final-
mente , quatro de um lado, e dous nos braços la-
teraes do outro ; ficando os braços , em que se não
niarcar época oecupados com orrtato.

Esta Cruz será pendente de uma fita verde
com orlas amarellas , tendo um passador de cor-
respondente metal , e sobre elle a era de 1822,
[.ara o fim de fazer recordar aquel!% memorável,

c vcníuroso anno , tâo fecundo em grandes accon-
tecimentos para o Brasil.

Circunstancias da Insígnia , e das Pessoas a quem dc-
ve si r conji ridas.

Esta medalha de distineção será conferida ao
General em Chefe, e mais OíHciaes Generaes, Ot-
ficities, Officiaes Inferiores , e de mais Praças , que
compõe o Exercito, e Esquadra ; assim como áquej-
les Empregados Civis, que tenham Graduações Mi-
litares : os Òtficiues Generaes usaram da Cruz de
ouro ; os Officiaes da Cruz de prata ; e as demais
classes usaram delia dc metal bra-.ico , ou de es-
tanho fino. .

Aos Officiaes Generaas será perraittido usar da
Cruz pendente ao pescoço em dias dc gala , e to-
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du
um

lo Superintendei*!» para arrecadado da divida da Deicí*.
i«in, proceda na referida cobrança do que se ficou a de-
ver do'tempo daquelle Superintendente, o qual pelos seo»

s pessoas acima apontadas , que serviram no Exer- bens fica responsável, e obrigado a indemnisar a Fazen-
ito e Esquadra; sob o Commando ,em Chefe do 

'. dn Publica de qualquer prejuízo que llie resulte pela de-
Jenéral Rarao da Laguna na Provincia Ae-Monte «ora que.houver na sua arrecadação^ I açu em si ,ie

das as mais classes «saram delia sobre a forda ,
do lado esquerdo , pendente ao peito.

Poderáu, unicamente usar da referida insígnia
as
cit»
Genei _. .
Video, pelo tempo do seo eifectivo serviço , que
ssrii marcado nos braços da Cruz , segundo fica de-
signada : «por serviço eifectivo se deverá enten-
der o serviço presente no Corpo em todos os me-
zes de cada um anuo ; á reserva da ausência eu,
diligencia do Exercito, ouKsquadra, ou por cau-
sa de feridas recebidas em acção , que se reputa-
rá serviço presente.

Não será permiti ido o uso desta Medalha a
indivíduo algum , que não esteja ao serviço deste
Impcrio; e tão pouco aos que se não estiverem
declarado, da maneira a mais evidente e decidida,

pela Sagrada Causa do Brasil, logo que o Barão
da Laguna mandou intimar pelo Governador da

- Praça de Monte Video o Decreto de dezoilo de
Setembro do atino próximo passado , ou quando
muito dentro do prazo , que o mesmo Decreto'es-
tabelece : não poíle-ntlo por principio algum aspi-
rar a cila Os «pie se houvessem depois ambígua-
mente , quaesquer que sejão as explicações , que
pertendnn, dar á sua eonducta ; e por esle moti-
vo o referido General Barão da Laguna enviará
à Augusta Presença rie S. M. 1., peia Secretaria
de Estado «los Negócios da (luerra, uma circtms-
tanciada relação dos iudividuos, a quem a Insígnia
ficar pertencendo , á vista das regras prescriptas";
a lim de que, merecendo a Imperial Approva«('ão,
ee possa fazer publica.

Para evitar equi vocações casuaes ; ninguém po-
dera usar da Insígnia indicada sem que primeiro o
General Barão da LagunS lhe haja expedido o com-

Íietcnte 
titulo, por elle firmado, e sellado con, o Sei-

olmperial do Exercito , no qual se declare o no-
rne da pessoa a quem he conferida, a qualidade
do metal, de qne deve ser feita , e o anno, ou
annos em que foi merecida.

Se algum dos indivíduos a quem esta Insígnia
poder tocar respon(lesse a Conselho de Guerra,
em o qual não fosse absolvido , pertlerá o direito
a ella em todo o. tempo que decorresse desde a
época do seo delido á da «rxpiração da pena em
<jue i fosse condemnado.

Finalmente não terá direito algum á obtenção
da sobredita Insígnia todo aquelle, que tendo ser-
vido no Exercito PaciHcador, gose já da Cruz de
Distincção, que fina concedida aquelle Exercito.

Paço em trinlii e um de Janeiro de mil oi-
tocentos c vinte trez. — João Vidra de Carvalho.

Árticos «'Officio.

Reparliçilo dos Neç/ocios' da Fazenda.

Sendo presente a S. 1VI. o imperador, o requerimen-
to, que ii Sun Imperial Presença fez subir o Desíml.ar-
gador Luiz Pedreira do Couto Ferraz , pedindo providcit-
cias para arrecadarão de diversas quantias, que montão a
nove contes de réis pertencentes ao Subsidio da Décima,
do tempo , em que fira Superintendente , e que não pu-«lera ultimar, tíudo aliás execuções preparadas, e vario»,
conhecimentos um aeçío; e requerendo para esse fim ,
que se nomeasse Juiz p:ira proseguir , e fazer realisar
aquelle» pagamentos : Manda pela Secretaria d'Estado dos
Negócios da Fazen ria , que o Deseínbarga.dqr José Ber-
nardes de Fi%neiredo , que privativamente se acha nome»-

que
Janeiro de 1823. - Martim Francisco Ribeiro de. Andrada.

O Contador Geral das Colônias fique na intelligenci i
de que a Portaria de 23 de Dezembro ultimo , em qui
mandei proceder quanto antes ao ajustamento das contas
da Thesouraria Geral das Tropas nuo o excluo de inspec-
danar, tiscalisar , e accelerar quanto lor possivel o mesmo.
Ajustamento, exigindo do respectivo TI tesoureiro todos oí
necessários esclarecimentos sobre as duvida» , e iüegalida-
des, que nas referidas contas se encontrai ern ; para o que
se 1 he expede Portaria nesta oceasião, bem como paia re-
metter a essa Contadoria as listas originies das mostras ,
pelas quaes se deveram fazer as conferências , e mio pe-
ias copias dellas como se ordenou em'Aviso de 20 de Ju-
Iho, e »jl de Agosto de 1821 ; que ficum de nenhum et'-
feito restituinilo-as loiro que lhe n»'»i sejam nerrisas: ou-
tro sim o referido Contador Geral me. Í.A: present;
quaesquer duvidas, qne oceorrereru sobre a execução des-
tas ordens , soliicilando as providencias paia esse fim ii3-
cessarias. Rio de Janeiro 24 de Janeiro de 1823. — Mar-
tim Fraucixo Ribeiro de Andradu.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , que o Thesoureiro Ge-
ral das Tropas envie sem perda de tempo á Contadoria
Geral das Colônia» as listas originaes das Mostras «to
mez de Outubro de 1820, e seguintes até Dezembro nl-
titno, continuando d'ora eip diante esta remessa no prin-
cipio de cada mez com as contas do próximo antecedeu-
te , a fim de que sendo estas ali tomadas com a possi-
vel brevidade , se restituam taes listas á Thesouraria ,
sem que tenha logar o longo, e inútil processo de se co-
piarein , ordenado por Avisos de 20 de Julho, e 21 de
Agosto de 1821 ; porque se entretanto lhe for necessário
dissolver qualquer duvida, dependente do exame dellas,
mandará para esse effeito nm Official à Contadoria ; fican-
«io outro sim na intelligencia de que deverá responder
promptamente sobre as duvidas , erros, e illegalidades ,
que forem achadas nas suas contas, para que se não
retarde por esta causa o ajustamento dellas. Paço 24 de.
Janeiro de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Reparti.ao dos Negócios dn Marinha,

Havendo S. M, 1. concedido ao .'apitflo de Mar e
Guerra Rodrigo Martins da Luz a demissão, que pedia da
logar de Ajudante das Ordens do Ministro e Secretar.3
de Estado da Repartição da Marinha , e igualmente I-
cença para se retirar para Portugal , e determinando e r»
conseqüência o Mesmo Augusto Senlior, que o Capitão
Tenente João Justiniano Gomes da Situa lique servindo us
wdeus do referido Ministro , substituindo assim aquelis
Capitão de Mar e Guerra , Manda pela sobredita Repa.'-
lição que o Intendente da Marinha faça abonar de ora
em diante ao mencionado Capitão Tenente os «encimei,-
tos relativos á sua Patente, como tiiiba o soo antecessor,
á excepçao somente de quartel. Palácio do liin ile Janei-
ro em 13 de Fevereiro de 1823. — Luiz d:t Cunha M:>-
reira.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda SkM, o Imperador, psU Se.r.-tari» QiTEàUd
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dos Negócios da Justiça remetter ao Chancelier , qne
serve de Regedor da Casa da S.ipplicação; o summi.no
a que procedeo o Desembargador .Francisco de Franca
Mirtnelei, Ajudante do Intendente Geral da Policia , ácer-
ca dos ttasles achados na enxovia da Carièa ; e Ha
por bem que servindo o mesmo sui.imarro de corpo de
delido , <-e proceda a Devassa para serem castigado* os
réos com toria a severidade das Leis, acudo entregues
aquelles furtos , que se acham em guarda na Intendencia
da Policia , a quem por direito peitencerem. Palácio do
Rio de Janeiro em 10 rie Fevereiro de \Ül\i. — Caetano
iirilo de Miranda Monteuegro.

AVISO.

Pela Secretaria de Estado dos Negocios do Império
sc participa aos Deputados da Cainara da Villa de S.
Matheus, e a quaesquer outros Deputados de Governo
co Câmaras das Províncias deste Império, que próxima-
mente tenham chegado a esta Capital para beijarem a
Man dè S. M. o Imperador , e dirigirem á Sua Augusta
Presença as competi, nles felicitações e homenagens era
nòfne doe ditos Governos e Câmara»; «pie o Mesmo Au-
gusto Senhor tem destinado o dia Sexta feira, l\ do cor-
rente mez. pelo meio dia, para esta solemne Ceremonia,
no Pa«-o da Cidade; devendo os mencionados Deputados
juntar-se para este etfeito ao íllustrissin.o Senado da Ca-
mara, que ha de accompanhar e»ta Deputação no lórma
do costume.

RIO DE JANEIRO.

17 de Fevereiro.

Por maior que seja a nossa delligencia, por
mais depressa, que chegue o nosso Periódico a
qualquer parte do Império, elle já irá tarde pa-
ra annunciar o feliz Nascimento de uma Intan-
ta, com que o Ceo nos «mimozea. Signaes tao
velozes, com o ar que os trans.nitte, levaram
tão fausta noticia ém poucos minutos aos pon-
tos mais distantes ; o estrepito dos bronzes a fa-
rá penetrar até aos an-aiaes mais remotos ; o Bra-
sil .inteiro a sabe, ou vai sabel-a; por toda a par-
te retumbam as acclamações Viva o Imperador ! Vi-
vu a Imperatriz ! Viva a Augusta Prole Brasileira.

Sim, pelas 7 horas da tarde de 17 de Feve-
i-eiro, a primeira girandola, que do Castello se
lançou ao ar, despertou a attenção dos habitantes
desta Cidade. Esperavam inquietos , e a segunda
girandola , as salvas de todas as fortalezas , os re-
piques dos sinos, reaiisarani as suas suspeitas, e
asperanças. Foi então qiie todos elles exultaram
de gosto: elles se felicitaram reciprocamente já no
seio das suas famílias , já com os mnigos e estra-
nlios, vendo a Providentia Divina proteger a Dei,.
cendencia da Sua Imperial Dynastia; e a geral 11-
luminação da Capital derramava por toda a parte
igual clarão ao rio mais formoso dia.

Egrégio Imperador , Delicias dc um Povo que
Te adora, e cm cujos corações tens erguido o mais
seguro e firmado Throno, está chegado o tempo
de os Ceos galardoarem os benefícios , qile Tens
feito a esta tão rica, como até agora desdito3a
porção dn Humanidade. Ha poncos dias que um
acto de clemência Te adquirio maiores louvores e
bênçãos , expressados com enthusiasmo incompara-
vel, do que os triunfos dos Cincinnatos e dos Sei-
piões ; hoje experimentas a doce satisfação de ve-
res augmèntada a Tua Augusta Prole , da qual

essencialmente depende a felicidade do Brasil: djipi-
íiun poi» os Ceos amiudar-Te o goso de prazerestao puros, e que o numero deste9 prazeres seja
contado pela numero dos dias da Tua Preciosa,
e (se he possível) Eterna Existência. Taes Sam os
nossos votos, taes sam os votos do Brasil.

COBRESPOX DENCIA.

Fim da Memória dos sitccessos que tiveram logar na.
Villa de. Parulí por motivo da Acclamação de S.
M. I. , colinuada do N.° antecedente.

A tarde reunidos outra vez na Igreja Matriz
a Câmara, o Governador Militar, Corporações,*
Povo. entoou-se pelo referido Vigário Collado em
Acções de Grutas o Te Dcum , que foi alternado
pelo Ciero em habito chorai, e pela Musica ames-
ma, que cantara a Missa, e a melhor das de todas
as Villas da Provincia, subindo ao ar durante ella
amiudados foguetes , e salvando pela terceira vez
neste dia por tão fausto motivo a Fortaleza da Ilha
das Bexigas, e o Forte do desembarqae da VilIá.

Não peiiiiittio a densa chuva sobrevinda des-
de o fim da Missa , que se ultimasse neste dia as
demonstrações todas para elle destinadas, mal cori-
sentindo os crebros fogos volantes-, e a copiosa il-
luminação geral dos edilicios ptiblicos, e pàrticu-
lares, a que servio de signal uma salva de Arti-
lharia na delle, e nas noites dos oito Seguintes
dias, que por solentnes, e festivos na audiência
do dia 10 pelo supradicto Juiz de Fora se decla-
rárani feriados.

Portanto na tarde do dia 13, em qne se «us-
pendera a chuva, sendo benzida na Igreja Matriz:
a primeira pedra, que tinha de lançar-se a funda-
ção do bein auspicado hospital de S. Pedro de Al-
ctmtam, a cujo acto precedera um discurso anala-
go recitado pelo Pregador Imperial Fr. Marianno
do Rozario Moraes, foi conduzida em numeroso pres-
tito formado das pessoas mais distinetas, e accom-
panhada do Senado da Câmara, e do Regimento
de Milicias precedido dc um, c coberto por outro
dos dois obuze trazidos da Villa de Angra dos Reis
pelo Brigadeiro Governador Militar : o qual em
grande uniforme, e a cavallo, servindo-lhe de Esta-
do Maior , igualmente montados o seo Ajudante
d'Ordens, um Official de Engenharia, e o enviado
Capitão do 1." Regimento de Milicias da Corte ;
bara solemnidade do Acto, commandava em pessoa.

' Lançada ceremonialmente a pedra além do Rio
Perequeguassâ, que ao Septemtriairt banha a Villa,
no lugar que ha de servir de angulo ao piedoso ,
e caritativo Edifício, cuja face principal foi traça-
da a Norte, e Sul enfrente, e sobre o'mar, e a
Lateral de L'Este a Oeste sobre o Rio, rs frontean-
do a Villa, o Regimento, que jú se achava em li-
nha, fazendo á voz do Brigadeiro Governador Mi-
litar a continência da etiqueta, deo trez descargas
de fogo rolante entresachadas coni a salva dos abu-
ses , que o flanqueavam , e terminada cada uma das
descargas com Vivas a SS. MM. II., á Dynastia
Imperante no Brasil, á Independeria Brasileira,
Vivas que soltara o mesmo Governador Militar ,
«respondera com enthusiasmo, e júbilo a Câmara,
todo o Regimento, o Povo todo , ondeando multi
colores, e freqüentes lenços desde as fronteiras ja-
nellas dos edifícios próximos da Villa, desde qou-
teiro visinho, acima das cabeças do numeroso çon-
curso, e mesmo por entre as baionetas, e as es-

padas.
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A noite deste mesmo dia algum tanto serena
deo logar a appresentar-se a elegante, e segundo as

forcas 
"dos 

Membros da Câmara custosa .Iluminação
destinada para a noite do dia antecedente, na pou-
te do Rio Pereeiueguussú por o_re.er golpes de
vista mais extensos, e melhores; e opportumdadu

par até alta noite percorrerem as ruas segumdos
de muito Povo illuiiiinados, e deceiits;-, cairos com
bandas de Musica instrumental , de onde se canta-
vam a miude os ríjmnos Patrióticos, e Nacionaes
cia Independência Brasileira, e da Acclamaçiío do
Primeiro , e em tudo o Primeiro Chefe do Im-

perio.
Assim festival , e ovante celebrara estes sue-

cessos a Villa de Parati, e assim verídica, e sin-
cera o manifesta : que o saiba o mundo que a prós-
teridade o saiba.

F R ANCA.

Paris 22 dc Novembro.

Um Jornal ministerial contém a formação da

primeira Divisão do Corpo de observação dos Py-
renneos:

Esta Divisão acha-se ás ordens do Tenente Ge-
neral Conde cVAuliehnmp, Commandante da II."
Divisão Militar. O Marechal de Campo Visconde
Valin commanda a primeira Brigada , composta dos
Caçadores de 3feu.se e de Morbilutn , do 9." Regi-
mento de infantaria ligeira , e de uma Companhia

- «Partilharia & cavallo do 2.° Regimento.
A .egnnda Brigada li. commandada pelo Ma-

rechal de Campo Visconde de S. líilaire , que con-
,serva também o coinmando da segunda subdivisão
da 1.1.' Divisão Militar. Esta .Brigada- consta dos
Regimentos 23 e 28 de Linha,

A tercei.tti Brigada, ,-ommaiidada pelo iv!;,, .
cliai de Campo Visconde Bi rlhier de Clumxiguy.,
compõe-se dos Regimentos 37 o 38 do Linha.'

Estairi também unidos ti primeira Divisão dt,
Corpo d'ol,servaçao dos Pyrcnneos :

Um? secunda companhia a pé do 2." Kegimen-
to d'Arlilb.ii"ia ; uma Companhia de Caçadores do
I." Regimento, e o 7.'1 Esquadrão do parque de
Artilharia. O Quartel General em Chefe, está cm
Bayona ; <* <> ''"iS Marechaos de Campo , está iU.s.
ta ordem : prinii;ra Brigada em .S. João da .Lu~ ;
segunda em Baijona ; e terceira em Olcron. Falia-
se na formação' de quarta Brigada.

Novembro 28.

Escrevem d'Crer/ em data tle 17 de Noveniuo .
Ha dia. que Mina sebate com Brotes en, Ttmp.

As posições san. defendidas de uma, e de outra par-
te com valor. Diz-se que os Constitucii.naes en-
trarain em Tularen , e que a casa da habitar',,) do
General em Chefe do Exercito da Fé, fora le-
duzida a cinzas.

Escrevem de Puycerda em data de 18 c!c No-
vembro :

A Reffencia deixou esta Cidade ás 3 horas da
tarde , e foi para Laia levando com sigo uma es-
coita de Cavallaria.

A'. B. No Diário N.° 37, em que se trani-
creveo o Discurso dirigido á Assembléa gera! dn
Banco de Brasil, no logar em que, recapitulmt-
do-se os empréstimos feitos por aquelle estabeleci-
mento ao Thesouro Publico Nacional se diz tt.rem
sido até ao fim do anno de 1S21 , lêa-se 1822 ; _
onde se diz caixa fiel de _ Paulo, lêa-se filial.

N O T I Cl A S M A R 1 T I M A S.

ENTRADA S.
Dia 17 do corrente.— Buenos Ayres; 22 dias-,

G. Ing. Charles , M. Nicolcío Clemente , equipagem
17 , carga couros a Le Brelon : passageiros 1 Ing. ,
2 Franc. , e João Soares Lisboa, que foi Redactor
do Jornal denominado o Correio nesta Corte. —
Figueira; GO dias ; B. Estrella Bella Maria, M.
João Fernandes Thomaz , equipagem 17 , carga vi-
nho e sal a Francisco José da Rocha .- passageiro
Antônio Amaro ela Cruz com sua mulher. — Capita-
nía ; 3 dias, L. Pérola, "A. Antônio Francisco Vian-

.na, equipagem 1.3, carga algodão, ussucar c jaca-randá ao Caixa: passageiros o Padre Ignacio Tel-
les, José Carlos dos Saídos, 2 prezos remettidos á
Correição do Crime , e 8 marinheiros remettidos á
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha.

SAHIDAS.

Dia 17 do corrente. — Protidence ; B. Amer.
Pegasus , M. Roberl Wm. Grecn , equipagem K .
carga assucar e caffé. — B alli mor; E. Amer. liar-
rielt , M. Samuel Baker, equipagem 9, carga ca!'-
fé.— Para hum dos Portos do _ul ria Bahia; h-
Bom Jesus da. Felicidade, M. Manoel de Jesus Mu-
ria, equipagem IS , carga vinho e fazendas : passa-
geiros Miguel Joaquim Passos , o Manoel elos San-
tos Martins com 3 pessoa--. — Rio de S. João ; L-
Bom Jesus d'Além , M. José Ricardo Diogo , equi-
pagem-X-^xarga carne seca.— Itapemerim ; L. Hen-
riuueia, M. João da Silva' Moraes, eriuip.ig"»* »,
carga carne seca : passageiro José da Rocha com J
escravos.

A V I S O.
Les Etrangers qui desireront faire partie du Corps d' Etrangors creé par Dc

vier de S. M. 1'Einpereur , doivent s'adresser à Mr. Bellurd, Connnantiaut du dit Con:
dor N.° 37.

Cha que Soldat recevra :
üftOOO reis au moment ou il signera sou engagement, otii será de trois ans.
80 reis par jour de solde.
20 reis de. gratilicacion par jour, conune Etranger.
Cne livre et demie de pain par jour, de Ia viaiule &<¦.
L' habillenient et rarniement eomplets.
Le Regiment será conuntuidè em Fruriçais,
l.c sold et gratification des soii.-Ofliciers será ii proportion de celle des soldats.
f%m''> Bellard.

ret. di 8 Jau-
,V0uci-

R I O A N E I R O 
'

1 M 1> R EN S A N AC I O N A L.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

s Endo indispensável para utilidade do Publico o prom-
pto concerto da estrada cia Serra de Parati: Manda S.
M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios
do Império participar ao Governador Militar da Ilha
Grande, e Parati, que Ha por bem authorisal-o para pro-
mover e effeituar o referido concerto , que muito lhe re-
commenda. Palácio do Rio de Janeiro em 13 de Feve-
reiro de 1823. —José Bonifácio de Andrada e Silva.

Sendo conveniente obviar as continuas demandas, que
se levantam no Termo da Ilha Grande u Parati sobre
demarcações de terras com graves perjuizos dos possui-dores dellas: Manda S. M. o Imderador, pela Secretaria
de Estado dos Negócios do Império, que o Juiz de Fó-
ra daquelle Termo obrigue as pessoas, que tem sesmarias
a appresentar os seos títulos em Juízo, para á vista dei-
les se proceder a nova demarcação dos respectivos terre-
nos; e evitar-se deste modo a multiplicação de pleitos ,
e os males , que delles resultam. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 13 de Fevereiro de 1823. — José Bonifácio de
Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Fazenda, participar ao Desembargador
do Paço Juiz da Alfândega , que á vista dos Documen-
tos , que lhe foram appresentados por parte de Jado Ro-
drigues Pereira d!Almeida: Ha por bem, que os seos bens
se não comprehendan, no seqüestro determinado pelo De-
creto de 11 (de Dezembro ultimo; e que portanto a s.o
respeito se continue, como até agora no pagamento dos
Accionistas , que emprestaram dinheiro para a Fabrica ria
Pólvora , de que tracta o soo Oílicio de 2 do corrente
mez. Paço 3o de Janeiro de 1823. — Martim Francis-o
Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

S. M. o Imperador Attendendo ao que Lhe represen-
tou o Mordomo dos Prezos da Santa Casa ria Misericor-
dia sobre o estado desgraçado de cegueira , e pobreza era
que sc acha Bernardo José Moreira a quem Houve por
bem perdoar a pena de degredo , em que foi condemnado
para Angola: Maneia pela Secretaria d'Estado dos Nego-
cios da Justiça, que na Mesa do Desembargo rio Paço e
nas mais Estações se não leve emolumento alijam ao Sup-

Vi

plicante pela expedição dos despachos relativos aquelle
perdão, vista a reconhecida impossibilidade , que elle tem
rie os poder satisfazer. Palácio do Rio de Janeiro em 10
de Fevereiro de 1823. — Caefcmo Pinto de Miranda Mon-
tenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'EsU-
do dos Negócios da Guerra , que o Tenente General Go-
vernador das Armas da Corte , e Provincia, em coaformi-
dade da Lei de 18 de Fevereiro de 1764, faça uomea.
Auditores para os Conselhos de Guerra , os Capitães dos
Corpos , quando os Conselhos sejam de natureza a ap-
plicar os artigos de Guerra , ou geralmente naqueltes
casos, que não sendo complicados , escusam maiores co-
nheeimentos de Legislação. Paço em 7 de Fevereiro de
1823. — João Vieira de Carvalho.

Sendo contra a dignidade do Império do Êrasil o
acharem-se ainda erectas por algumas partes, e usadas
como cunho de distincçio ,' as Armas de Portugal: Man-
da S. M. o Imperador pela Secretaria d'Estado dos Ne-
gocios da Guerra, que o tenente General Governador
lias Armas da Corte ordene ao Quartel Mestre General
proceda a uma revista a todos os edifícios Militares, e
faça baixar auqellas armas , aonde se encontrarem , fa-
zendo-as substituir pelas do Império. Igualmente Ordena S.
M. I. que os Officiaes, e Soldados as tirem das suas Bar-
retinas , ficando o General das Armas na intelligencia de

que ficam expedidas as Ordens ao Arsenal do Exercito
para a fartura das Armas Imperiaes , que as devem subs-
tituir. Paço em 11 de Fevereiro de 1823.— João Vieira
de Carvalho.

Expediram-se as ordens ao Arsenal do Exercito nesta
mesma data.

PROVÍNCIA DO CEARA.

Villa da Fortaleza.

111 mo e Ex.™ Sr. — Esta Junta tem a honra
de levar á presença de V. Ex. a primeira via da
letra inclusa de quatro contos de ré.s por conta

das sobras desta Provincia , pertencentes ao anno

próximo passado de mil oitocentos vinte e um ,
quantia, que até o presente lhe tem s.do possível
poder fazer apromptar , certificando portanto a V.

Ex. a mesma Junta, que não cessa um so instante

de pôr em pratica todas as deligencias a fim de

conseguir novas letras, para a continuação das

mesmas remessas,
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Igualmente remette a V. Ex. a copio tambem
inclusa da Portaria , que acabe de receut-r dp-Tfoe-
souro Publico da Corte de Lisboa, á v.sifa dan na"
se lisonaea esta Jtmta de que lica bem manifesta
a sua adhosão á santa causa da Independência ilo
Brasil, o de sua cega obediência (da qual muito
si- preza) ao cumprimento das Ordens de S. A. R.
o Príncipe Regente Defensor Perpetuo do Brasil.

- Resta pois tão só mente a esU Junto rogar a
V. Ex. a mercê de haver por bem miuidar decla-
í-ar-lhe a idoneidade dos acceitni.tes da sobredita
letra , a tini de que a continua-lo dos 'saques seja
dirigido, á mesma casj.

Deos Guarde- a V. Ex. Villa d.i Forlni. za do
Ceará en. Sessão de Junta de .3 do Novembro do
mil oito/santos vinte e dous.

Iil.™" e Ex."10 Sr. 'Martim Francisco Ribeiro de.
Andrada. —Joaquim de Sou-a. da Fonceca Prata,
Marcos Antônio Bricio, Luiz Antônio da Silva Vianna.

Portaria de que faz menção o Officio supra.

Manda El Rei pelo Presidente do Thesouro Pu-
bltco Nacional , que a Junta d;, Fazenda da Pro-
vincia do Ceará remetia a este Thesouro as sobras
dos seos rendimentos , assim como aquelles rendi-
mentos , que se costumam reinetter para esta Cor-
te, onde tem conforme a sua natureza positiva ap-
plicação , sob pena de responsabilidade no caso que
conste effectunrern-se as remessas em observância de
ordem , que lhe seja expedida da Província do Rio
de Janeiro. O que se ha por muito recommendado
& mesma Junta para que assim o execute. Boa-
ventura José de Santa Anna a fez em JAsboa aos
vinte e trez de Agosto de mil oitocentos vinte e
dous. Francisco Xavier de Souza Cabral a fez escre-
Ver. — Sebastião José de Carvalho. — Primeira via. -
Está conforme.—Marcos Antônio Bricio.

N. B. Por esta mesma oceasião se recebeo do
Ceará por conta das sobras mais dous coutos de réis,
que haviam sido remettidos com Ofücio de 2S de
Novembro.

MINAS GERAES.

Villa de Barbacena.

IIL""* e Ex.™ Senhor. — Achamos não poderdar a V. Ex. uma resposta mais enérgica , do queremetteudo por certidão as actas , que se acham
lançadas nos livros deste Senado , relativas á Ac-
Clamação de S. M. I. Delia verá V. Ex. não lhe
havermos addido cláusula alguma. Parece uma il-
lusão exigir de S. M. 1. um juramento pelo qualSe obrigue a Obedecer á. Constituição tal qual se
fizer no próximo Congresso Brasiliensc : pois que,além de que S,-M. I. se tem declarado o Prole-
ctor da Constituição, não se deve a alguma Cons-
tittiição humana um sacriiicio que só he devivi-
do a Palavra Divina. As Constituições humanas
ainda, que provenham de uma authoridade legitima
ou sam justas, ou injusta : se justas obrigam porDireito natural, e Divino : se'injustas a ,liguem
obrigai,,, O concordar o systema Constitucional com
as attribuiçôes devida- á Alta Dignidade de S. M.
I. não nos pertence : as Cortes unidas a S. M. I.
depois de maduras reflexões sobre as circunstancias
que aftectão este vasto Império, uniram, como com-
yeniente for , os dous pontos desta Cadeia."Nós 

respondemos pela boa fé das outras Ca-
paras desta Província: ellas subscreveram ás clau-

adias , que encontraram nos formulários, que lhes
foram pitísentados, sem que se lembrassem de ae-
caittelav projectos maliciosos. Em tal raso parece
«e deviriam deixar na sua boa fé , u qual bem SK
manifesta na approvução do juramento que prestou
S. M. 4.

Os Povos desta Província amam a Constitui-
ção; mus não uma Constituição tal qual se fór»
mou em Lisboa ; sim num Constituição que lhos-
traga a prosperidade , e o sucego ; e não una
Constituição (pie poiulo-os en, um moto continua
traga consigo, ou a Anarchi-t, ou a democracia-, i,
com ellas todos os mulos, que produzem os túmulo,
populares. Sirva-nos de exemplo a ílespanha mais
da Constituirão Lisbonen.se.

A Providencia dc Deos se manifesta em nos-,,
favor em nos dando um Imperador qual pedem as
circunstancias actuaes do Brasil; não devemos ser
ingratos aos seos benefícios. O Brasil ha de prós-
perar debaixo de sua providencia : a sua Causa
lia de hir avante apezar de toda a opposição dos
gênios travessos. Taes saiu os nossos sentimentos
que rogamos a V. Ex. ponhn na Presença de S.
M. L, e do Publico. Deos Guarde a V. Ex. mui-
tos annos. Barbarena en. Vereaçào de 20 de Janei-
ro de. 182,'j—Francisco Rodrigues da Costa, An-
tonio Lopes de Faria , Faustino Cândido d'Arau-
jo, Gregorio José da Costa Ferreira.

O Tenente Antônio de ('astro Lima, Escrivão da Ca-
mora, e Aimotacerias nesta. Villa de Barbacena c.
seo Termo por Provisão trienal S;c.

Certifico, e dou fé (pie revendo o livro actual
dos Accordãps, que serve na Câmara desta Villa
de Barbacena, nelle a folhas quarenta se acha a
Acta do theor seguinte.

Anno do Nascimento de Noeso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos o vinte dous annos, aos
vinte e seis dias do mez de Setembro , nesta Vil-
Ia de Barbacena, Minas, e Conunarca do Rio das
Mortes , nas casas dn Câmara , onde se achavam
presentes o Capitão Pedro Teixeira de Carvalho ,
Juiz Ordinário Presidente da Câmara, Vereadores,
e Procurador da mesma , os homens bons, e o Po-
vo reunido por todos unanimemente foi declarado,
que julgando-se a Pátria attaenda nos seos mais
sagrados direitos, desprezada a suo Dignidade, in-
si;liados os seos Representantes em Portugal, e
perdida toda a confiança no Congresso de Lisboa,
que só tenta a escravisar de novo este riquíssimo.
Império, postergando nossas Representações, e to-
dias os sagrados direitos de confraternidude , que
deviam ligar os dous Hemisférios; habitados por ho-
meus irmãos e Portuguezes : hnvondo-sc outro sim
deliberado a convocação de uniu Vsscinbléa fleral,
Constituinte, e Legislativa, sendo necessário por
isso que o Poder Executivo esteja em plenitude de
Atitho.idade, para executar as Leis. que se forem
promulgando; o que não pôde sueceder estando o
Principe Regente do Brasil na qualidade de Dele-
gado de EIRei ; e com Authoridade limitada por
quanto se veria em contradição , e embaraçado ten-
do a receber da Assembléa Ordens, que encontras-
s-em as de seo Pae; constando além. disso, , qu<"
EIRei se acha sem acção , e vontade própria, com-
pellido a subscrever quanto querem as Cortes de
Lisboa, compostas dc inimigos capitães do Brasil,
como acaba de sueceder assignando Decretos para
à remessa de Tropas , que os venham aggreilir :
exigindo finalmente a grandeza deste continente,
que haja nelle a Sede do Governo, que no* deve
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felicitar : por todas estas pondcrcsas razões , c at-
tendendo ao ardente zelo , e incalsavel desvio
com que o Príncipe Regente , e Herüa-iro da Co-
roa tem desempenhado o Augusto Titulo, que Ac-
ceitara de Piotector , e Perpetuo Defensor do hra-
sil ¦ tem todos unanimemente concordado; que o
mesmo Priiicipe Regente seja AccKniiado em o dia
doze de Uutubro i>co Anniversario Mamlicio, lm-

perador deste Império do Brasil. : cujo acto se ce-

Jebrará com todas -os poc-sivuis demonstrações^ de rc-

eo-siio , e con' aquelle enthusiasmó de Patriotismo
ue caiacterisa aos honrados, e briosos habitantes

tando^ muito antes accilamado cm nossos rendidos
('(trações.

O motivo de termos demorado até esse dia
tão suspirada Acclamação, fbi justo, e attendivel;
porquanto a Bania nos ameaçava, a Villa sem de-
tensa , pois quando cuidámos nclla foi, tarde ; o
M ilustro_contrario, os Auropias numerosos, o sem-
pre pertmazes no seo inonDundo partido; até quedepondo nós todo o susto . e receio , uromptos

l»ste 'ferino. E para constar se lavrou esta acta
n que assignarain o Juiz Presidente , Vereadores,

ptorar a própria vida, para firmar, e susten-
(jU(>.

ar o láa-o
Coroa «io Nosso Augusto Imperadorti..-

con, o maior heroísmo não ouvida déiTiin.s

em (|i--
Procurador , e eu Antônio dc Castro Lima ts-

da Câmara que a escrevi. — Teixeira , Arau-
e
cri vão
io, Lima , Valle , Couto.

Certifico mais que revendo o mesmo livro de
Accord tos, nelle a tolhas quarenta , e uma se acha
outra acta do tlieor seguinte.

Auto de Acclamação de Sua Magestade o Imperador
do Brasil.

Anno do Nasciinpnto de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos vinte e dous , aos doze
dias do mez de Outubro do dito anno nesta Villa
de Barbacena , Minas, e Commarca do Rio das
Mortes, em a baranda que se fez na frente dos
Paços do Conselho , e na Presença do Clero, Tro-

pa , Nobreza, e Povo se Acilamou solemnemente
o Senhor D. Pedro dc Alcântara , ora Príncipe Ile-

gente deste Reino , Imperador Constitucional do
Brasil: e todos espontaneamente prestaram solem-
ne juramento nas mãos do Reverendo Parodio,
de amor, e fidelidade ao mesmo Augusto Impera-
dor, mantida a Constituição: obediência ás Cor-
tes , que se vão organisar no Brasil, e defender
ainda á custa do próprio sangue a Independência
deste Império. E para constar se lavrou esta acta,

que muitos assignaram. E eu Antônio dc Castro''
Lima , Escrivão 

"da 
Câmara que o escrevi , e as-

signo.
(Seguiram-se ns assignatwas.)
Todo o referido he verdade . e consta do re-

feíido livro a qne me reporto . que aqui bem e
fielmente fiz extrahir a pr;senle Certidão por or-
liem, e determinação da mesma Câmara ; em te
«Io que a sobacrevi , conferi , e assignei nesta Vil-
Ia de Barbacena , Minas , e Conimarca do Rio das
Mortes aus vinte e seis alias do mez de Janeiro
do anno do Nascimento dc Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos vinte e trez . e eu An-
ionio de Castro Lima, 'Escrivão da Câmara que o
sobscrevij conferi, e asíigno. — Antônio de Castro
Lima.

BAHIA.

Commarca dc Porto Seguro.

Villa Verde.
111.™ e Ex.1"0 Sr.— A Câmara, e Parodio de

Villa Verde implora a V. Ex., queira pôr na Au-
frusta Presença do S. M. I. os justos motivos de
aleijria, e contentamento de todos os habitantes des-
ta Villa.

No dia 24 de Novembro , dia para nós me-
moravel, dia do nosso maior reconhecimento, por
vontade, e unanime sentimento de todo o Povo,
e.ntve repetidos Vivas, foi acclamado o nosso amável
frincipe, Imperador Constitucional do Brasil, es-

Suinrtio em nosso beneficio, alegres corremos to-
dos pura a applausivcl Acríaniaçáo ; feita esta aqui,
entre os mesmos vivas, e acclamações, marchemos á
Parto Siguro a soecorrer os nossos irmãos, habitan-
tes daquella Villa. que nos pediram soccorro, re-
ciosos (fos Europeus, que , se dizia, queriam is-
terroniper a sua Acclamação ; e aniuiosos com o
nosso soccorro, fizeram no «!,a 25 , entre muitos,
e repetidos Vivas a mesma Acclamação.

\ eitturosos, felices, dilatados annos no seio de
continua Ia, e doce paz, conceda o Ente Supremo
ao Xii-si Augusto Imperar! .;•, que todo se disvel-
Ia peia felicidade dos Hrasihiras , como timbre de
sua Importai Beneficência, Elle se digne acceitar
qualquer uos=o sacrifício , como motivo da nossa
gratidão.

De V. Ex. muitos annos. Villa Ver-
de 28 de Novembro <ie 1822. — De V. Ex. Subdi-
tos , e attentos veneradores. — (Jorge Ribeiro An-
tonio, Ricardo José Xavier, Francisco Borges tio
Bom fim, Ignacio Gonçalves de Souza , João No-
gueira moço.

( Seguiu-se a Acta com 199 assignaluras. )

RIO DE JANEIRO.

Villa de Parati.

Ill.m° e Ex.™ Sr. — Temos a honra, e a satis-
facão de transmiti ir a V. Ex. a carta inclusa dirigida
a esta Câmara pelos principneu Cidadãos Paratien-
ses ; de cujo proceder se deprehende , que igual-
mente o bello sexo du Dcstricto (le nossa jurisdieçao
está possuído de sentimentos dc amor pela verda-
deira Causa da Pátria , do qual não prescindimos
a sincera devoção, e submissa reverencia ao ThrO-
no, que a felicita. Assegurando a V. Ex. , que o
acto religioso, a que se coinprometteram, e assis-
tiram as mesmas Cidad«*as foi feito com a maior
solemiiiala.ie, e pompa, com que o podia ser aqui»
accrescentiimos, que elle terminou com uma |àlva
li.perial, que de seo moto prestara o Coronel Com-
mandante Interino, c no fim da qual , presente es-
ta Câmara . e um luzido concurso fez soar entre
Viva» os Angicos Nomes de SS. MM. II.; e que
á noite apparoceraivi illuniinadas , e com profusão
as casas das especiaes empenhadas no festejo do

dia e cujo exemplo sesjuio quasi toda a Villa,

percorrendo então mais de uma vez as ruas a mu-

sica do Regimento com alegres marcha», e festivos

hvmnos Ser-nos-lia. muito ftrato, e por isso o ro-
aramos, une V. Ex. se diíçiie de fazer constar ore-

ferido na Presença Augu-«ta de S. M. o Imperador,

e igualmente na de S. M. a Imperatriz, a quem
o não fazemos, por temer-mos faltar em alguma cou-

oa ao melindroso acatamento , e civ.lissima delira-

desa, com que cumpre tratar-se Sua Respeitável,

Sagrada Imperial Pessoa.

n
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Deos Guarde a V. Ex. Villa de Parati em
Vereação Extraordinária de _ de Janeiro de 18í_

111.'°° e Ex."'0 Snr. José Bonifácio de Andrada
e Silva , do Conselho de S. M. I. , Ministro e Se-
cretario de Estado dos Negócios rio Império, e Es-
trangeiros. — Presidentí , João Luiz Vieira Lima ;
os Vereadores, José Luiz Campo do Amaral; Jo-
sé Ayres da Gama; o Procurador, Manoel Gomes
de Araujo.

(' Seguia-se a representação mencionada, que con-
linha muitas assignaturas. )

ciues desta Ilha com na Províncias independente
à^Aitiertca tio Sul e Columbia. Em conseqüente
destes despachos a Ilha he agora livre , c 0 nor-
to franco aquelles Províncias , debaixo do seo pro-
prio pavilhão. — Isto eqüivale n um Rec.onhecin.en-
to da sua Independência ; do que sem duviria re-
stiitará grande beneficio a esta Praça. Todos es-
tnni mui satisfeitos com isto, á excepção dos //ea.
panhoes.

O Prudente Bolivar, e o General Dcvereux es-
peravam-se diariamente em Caracas de volta de QuitoMadrid 20 de Dezembro. O General Mi-
na, segundo as ultimas noticias estava em marcha
para Ampurdam. No dia 5 do corrente o General
Torrigos estava em Ochagavia e 0'Donnel em Lum-
Mer, trez legoas de distancia. O Rei recusou sane-
cionar o ultimo Decreto das Cortes relativo ú de-
tenção dos conspiradores contra o Systema Cons-
titucional , dando por motivo da sua repulsa, qUeaquelle Decreto conteria mui grande poder aot
Ager.tes rio Executivo.

Londres 22 de Novembro. — Os Jornaes de
Paris publicando as noticias das fronteiras de /_.
punha , informam-nos que a Regência transfe.io-se
de Seu d' Ulgel para Puycerdai; acerescentando queesta remoção teve logar por causa da falta de pro-visões, e não pelos movimentos do inimigo.

Idem 30 ae Novembro. Temos o desgosto de
annunciar, que Mr. Zea , Ministro de Columbia .
morreo Quinta feira á noite em Bath.

(The New Times.)

Dilo 19 de Fevereiro.

Temos á vista Gazetas de Gibraltar até 27 de
Dezembro, das quaes passamos a extrahir o que
nos parecer mais interessante.

Paris 25 de Novembro. A Escolla Medica
desta Capital foi supprimida. Os motivos a! legados
para esta suppressão na Ordenança d'E!-Rei, sans
as desordens, que tiveram logar na Sessão de 18
do corrente.

Idem 6 de Dezembro. Uma Ordenança Regia de
27 de Novembro manda pôr em actividude os jo-
vens Soldados da classe de 1821, que ainda estive-
rem por empregar.

Londres 27 de Novembro. As Eleições em
França tem marchado com grande vantagem a fa-
vor dos Candidatos Realistas. Os Deputados esta-
vam quasi igualmente divididos quanto ás opiniões
Politicas, andando por 46 os Realistas, e por 40
os Liberaes^ Agora a proporção doa últimos aos
primeiros he como de 1 a 12.

Gibraltar 23 de Dezembro. O Visconde de
Montmorency foi creado Duque por Luiz XVIII.
em recórrq_r_ dos serviços , que prestou ao seo
Rei, e á sua Pátria em Verona.

Um Tratado de Alliança offensiva, e-defensiva
entre Portugal e Hespanha , foi definitivamente
ajustado em Madrid, em 16 do corrente Dezem-
bro, pelo Ministro Hespanhol dos Negócios Es-
trangeiro., de uma parte; e pelo Plenipotenciario
Português , de outra parte. Aciuelle Tratado de-
via ser em breve submettido ás Cortes para a sua
sancção, na fôrma do Art. 131 da Constituição
Portugueza.

Exiracto de uma carta de Curaçáo datada de 16 dc
Dezembro.

Hontem S. Ex. o Governador communicou ao ,
febidfd"EÍRri0lÍrÍ,ivflÍ. PÍ3Ch°S' ,q"-e 

hdVÍa re' K K Cu™Pre a«vertir _« 
"^Tr__íTi_

cebido dEl-Rei, relativamente as relações commer- entram por ora as sobras das Wovincias.

C O R n E S P M D E N C I A.

Balanço resumido da Receita e Despeza do Tkesou-
ro Publico do Rio de Janeiro em lodo o

mez de Novembro de 1822.

Receita.

Saldo do mez de Outubro  5:_3„10f
Entradas que houve 323:5I6„714

Réis 329:099„818

Despeza.

Pelo que se dispendeo 321:989„58S
Saldo que passa para Dezembro  7:110„?36

Réis 
'329.-099,.818

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 18 do corrente. — Porto de Cururipe,- 10dia.; S. S. José Deligenle, M. José Lopes dosSantos, equipagem 8, carga madeira e cocos aoM. : passageiro Manoel Gomes Fernandes : riiz oMestre que no dia 11 do corrente encontrou naaltura da Bahia um Navio grande armado, que sedestinava ao bloqueio de Pernambuco. —- Ternmma 
'¦

m dias ; G. Ing. Charles, M. André' Le Brocr,'equipagem 10, carga vinho & Francisco Le Brelon -

Benavenle. ; 4 dias ; L. Senhora eTAssumpção , M-
José. Ribeiro dos Santos, equipagem 5, carga mi-
lho , caffé, feijão e fio a Manoel Antônio de OU-
veira.

S A II I D A S.

Dia 18 do corrente. — Porto Alegre ; S. S. Fran-
risco dc. Paula , M. João dc Souza Velho , equipa;
gem 12, carga fazendas, e vinho: passageiros José
Alexandre Gonçalves, e 47 escravos.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA N A C I 0~N A L. 182?-
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

1*1 Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Esta~
dr. dos Negócios do Império , participar au Governo da
írovincia de S. Paulo, para sua intelligencia, que Llie
foi presente o Officio de 20 de Janeiro proxi.no passado,
cm que o mesmo Goveruo, remettendo por copia os ar-
tigos 3." , c 4." , da Acta da Sessão do dia 18 do dito
mez , pede determinação acerca do destino, que se deve
dar aos emolumentos do extincto logar de Secretario do

-ExpedieiUe-^-sobrc o que-Ha-o-MesHie^ Senhor por bem,
Hue. entrem para a Fazenda Nacional os sobreditos emo-
Jumentos, de que se applicará parte para as gratificações,
que for justo dar a alguns Officiaes da Secretaria. Pala-
tio do Rio de Janeiro em 14 de Fevereiro de 1823. —
José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Faienda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'F,stado
dos Negócios da Fazenda , que o Barão da Laguna sUs-
penda o pagamento do Pret , Etape, e Gratificações a
Divisão rios Voluntários Reaes de El-Rei , visto não ter
embarcado , como o Mesmo Augusto Senhor havia orde-
nado; ficando na certeza de que letras de tal natureza ,
não serám d ora em diante pagas pelo Banco , a cuja
Junta nesta data se expede a competente Ordem, para a
sua suspensão. Palácio do Rio de Janeira, 31 de Ja.iei-
nei.o ile 1823.—Ma:Um Francisco Ribeiro de Andrada.

O Juiz do Crime do Bairro da Candellaria procedaim.nediatameiite a seqüestro nos bens de Caetano José de
Almeida e Silva pela quantia de trez contos sete n.il se-
te-cuntos e deis réis, importância dos Bilhetes juntos ,
provenientes de Diteitos eTAlfaudega, que deixou de pa-
o'ar nos dias do seo vencimento, e que sendo appresenta-
aos no Thesouro Publico foram iiniuediatamente pagos :
r' porque o mesmo Thesouro não pôde estar no desem-
• mlço de semelhante quantia , que devia ser paga pelo
sobredito Almada , faça arrematar os bens àuAmientes pa*
sa pagamento desta divida. Rio de Jeneiro 25 de Janei-
ro de 1833. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

RIO DE JANEIRO.

19 de Fevereiro.

H- M. o Imperador deo hoje bejamão, no Pa-
'*¦•-'•¦ -b* Cidade, a toda u Corte e pessoas das

Classes mais distinetas com o aparato costumado,

feio 
motivo do Nascimento da Serenissa Senhora

nfanta, Hontem , e hoje tem estado embandeirada-i
as Fortalezas e embarcações surtas neste Porto', e
havido salvas de artilharin ao nascer e pôr do Sol,
e ao meio dia. Pela uma hora da tarde outra sal-
va annunciou o principio daquella brilhante ceri-
mo..ia. S. M. I. assistio de tarde na sua Capella-
a um Te Deum em acção de Graças ao Altíssimo,
com excellente Musica.

Dito 21 de Fevereiro.

Em o Constitucional de Paris de 3 de Outubro
do anno passado ven, un, artigo que contém em
resumo a marcha do Brasil desde o principio da.
suo emancipação em 1808, e a solução do drama
Político da separação A"1 America. Os talentos, a re-

putação, e assíduo cuidado com que Mr. De Pradl,
seo author, tem accompanhado, ha vinte e quatro
annos , a marcha desta importante parte do Mundo ,
obriga-nos a traduzir aquelle artigo, ao qual ajun-
tamòs em notas algumas reflexões. Sentimos summa-
mente não nos conformarmos em tudo com as opi-
niôes de Varão tão douto, e que tão distineto no-
me tem merecido no circulo não só da Diploma-
cia, mas também da Litteratura; porém os atconte-
cimentos passam-se a milhares de legoas de distan-
cia daquelle «abio espectador , e podem ser muitas
vezes viciados os instrumentos que lhos devem ap-

presentar; muito menos y do que isto, bastava para
Mr. De Pradt não poder ver as cousas, quaes et-
Ias exactamente sani. Fiados pois na importância,
dastas considerações esperamos que ninguém repre-
hérnia o atrevimento de tocarmos com mão talvez

profana uma matéria tratada por tão celebre es*
criptor. Eis-aqui o artigo de que se trata.

" O grande drama da separação d' America.
este acto que tão grande influencia deve ter so-
l«e os destinos do Universo , está chegado ao seo
fim. Tudo está consummado. Um débil laço , um
derradeiro fio , por assim dizer, mais flnctua eu-
tre Portugal, e o Brasil, do que une estes dous
Estados : tudo annuiicia que este fio vai quebrar-
se ; e os debates , que aquella ruptura tem oceasio-
nado entre os dous Paizes, sam dignos de atten-
rão. Ha vinte e quatro annos que accompanho pas-
so a passo os movimentos A'America, o progresso
da' sua separação da Europa : chegado ao termo
inevitável do que desde então ttnnunciava , julgo
util expor a solução íiual desta grande scena,. Nós
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Teremos ào qne mode , a força de contrariar a

natureza das cousas , ,e converteo o maior accon-

tecimento, que o mundo tem visto, em uma es-

necie de comedia redicula. O mundo quo o julgue.
Sigaino» os factos... .

Em 1807 o Rei passou ao Brasil para evitai

um 
'.* 

rcito Francez ; e por este acontecimento

eis-aqui o Brasil metrópole , e Portugal colônia (1) •

os dous" Paizes ficam a respeito uni do outro em

uma posição inversa daquellá, em que estavam an-

tes; o Brasil triunfa com a presença do Monai-

ca, e Portugal atliige-se com isso. licai, cliz o

Brasil a Elltei , senão declaro a minha lndepen-

dencia : vinde-Vos embora , dizia Portugal, senão

eu me levanto. Toda a questão de parte a parte
consistia na presença elo Rei (9), ate que Portu-

ga! cansado já de soffrer a longa ausência do Mo-

narca , põe em pratica a sua revolução. _
Deve-se observar aqui que tanto a revolução

de Hespanha, como a Ae Portugal, nasceo ò Ame-

rica (3); a da Hespanha, por ella ter leito a guer-
ra á America, a de Portugal por ter passado pa-
ra a America o Monarca. Se não tivessem a.non-

toado na ilha àe Leão sem comer, sem soldo, sem

«alçado quinze mil Soldados, com a agradável

perspectiva de sc embarcarem em nãos podres , e
~(lT"lsto 

não he exacto. Posto que Portugal

perdeo a presença do Monarca, ficou todavia em

um estado mui differente do colonial. Os seos In-
benaes continuaram todos a subsistir : havia uma

Eggemek, munida, de tão amplos poderes, «pie mui-
U" íl( \i4. ' ¦¦ llllln""* "^ WV €-.,.» |#.w- £.--- 
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tos' de -pachos fritos por S. M. no Rio de Janeiro,
não foram cumpridos em Lisboa, por estarem ja
providos «)3 logàies pela mesma Regência. As pro-
íuoçóes fio Exercito faziam-se também semi a me-
nor demora : em uma palavra podia-se dizer que
Portugal perdera a presença da Pessoa do Senhor
D. João VI., mas não a do seo Monarca.

(2) Não era só na presença do Rei que consis-
tia a questão sustentada pelo Brasil. Talvez elle
cedesse ao celebre argumento de antigmaade e pri
mazia de Portugal, se com ausência do Monarca
não viesse ameaçados todos os direitos, que lhe ti-
«liam sido legalmente concedidos , e de que esta-
v.a em pleno gozo. As suas suspeitas não tarda-
rarn a verificar-se : elle devia ser despojado dos
meios de sua defeza , devia perder a franqueza elo
commercio, devia mendigar de Portugal eis graças
e a justiça; e tão rico, e poderoso Império estava
guardado no entendimento dos Regeneradores dc
Lisboa paru ser regido por um punhado de homens
da sua facção , e; por lá mesmo escolhidos , quaes
ha pouco foram nomeados para tal emprego.

(3) Mr. Dc Pradl ignora a historia privada da
Corte de Lisboa nos tempos iuiinediatos á retirada
de S. M. F. para o Brasil. A revolução de Por-
tugal ele 1820 eslava, havia muitos annos, concebi-
da e delineada: sabemos quaes eram os actores, e
os papeis que havia... de representar naquella sre-
na. A invasão de 180? desconcertou os planos to-
dos dos revolucionários por dons motivos, 1." por-
que sendo, preciso repellir o inimigo, este objecto
oecupou toda a attenção dos Povos , e dos mesmos
revolucionários; 2.° porque S. M. F. vio-Se em a
necessidade ele passar para o Brasil, onde pelo
amor dos Povos á Pessoa de um Monarca que os
veio libertar , tornava-se impossível o desenvolvi-
mento de taes planos. O Brasil na revolução de
1820 não foi nv.iis do que um pretexto, que toda-
via illuds Nacionaes ie estranhos, que ignoram n
intriga secreta . ,jue anteriormente --e minejava.

irem ser enterrados .,"America atraz de outros ,.U1>-

rentii mil, dos quaes voltou apenas o único Vo-
rillo , o Rei de Hespanha passaria ainda algum
tempo sem ver a revolução do 1." ele Janeiro ile
1820 Se o Rei de Portugal tivesse continuado, o
reinar em Lisboa sobre 

'Portugal 
, em lugar de

querer fazel-o do Rio dc Janeiro , deixaudo na
Europa um General Inglês, o Marechal Br.rcsford
em seo logar elle seria ainda Rei absoluto , em
logar dc ser Rei Constitucional. (4) Napoleão profeti-
sava quando em Maruc dizia aos Enviados Port.it-
o-uezes : " Vosso Rei passou para ;o Brasil; isso
iíie servira de grande lição: elle se arrepender;'..
Os Tl.ronos são benefícios de residência. „

En, 1821 , depois de muitas hesitações volta
a PorttUíiil ; isto he trocou um império por unir.
Sob-Prcteitura. Pedro Grande , Frederico Grande ,
Richelieu o Grande, essas almas fortes não balo,,-

cariam um momento. Além disso o que EIRei ia
encontrar em o novo Portugal, não parecia capo7.
de attrahir aquelle , que tinha reinado sobre o Per-
tugal. antigo.

Quando EIRei pardo do Brasil, deixou ali ,.

Príncipe Real. Era difficil o papel que este Prin-
cipe devia representar. Principiaram logo as qum-
xas do Paiz, depois dellas as representações , de-

pois os signaes precursores da independência, e <>

Príncipe vio-se obrigado a escrever a seo Pac ,

que a sua presença era supérflua em um paiz on-
de não recebia mais um só escudo (5); e ternu-
na aquella exposição rogando-lhe que O mandas*"

(4) Como o illustre author deste escripto parle
de um principio falso, não admira que elle tu-
esta conclusão, que com effeito nasce rigorosameu-
te do seo principio. Em a nota antecedente disse-
mos que a revolução de 1820 estava preparai!:.
muitos annos antes. As pessoas que recordarem o
boatos que então circulavam por todo o Remo ,
e reflectirem sobre a natureza 

"delles 
, conheceram

agora a verdade que annunciamos : e dali segue--..-

que, se S. M. F. se conservasse"em Lisboa , «• r.a.»
houvesse a invasão Franceza, aquelle Senhor nem
seria Rei absoluto , nem Rei constitucional. D<-
senganemo-nos todos de que a revolução áeforta-

gal não procedeo do estado decadente daqueile Rei-
no, nem se derige a felicital-o : ella he obra «le

uns poucos Mações , degenerados e.n Carbimanos ,

que conspiraram em todo o tempo contra a ox.s-
tencia do Throno , e aproveitaram aquelle eonrtii'-
so de circunstancias para illudirem os Povo- , «'

desenvolverem os seos planos.
(5) Mr. De Pradl crimina a resolução <j'ie ^

M. F. tomou de regressar a Portugal ; mas quan-
do S. M. I. , então Príncipe Regente , chega a

escrever naquelles termos , mio sabemos o que la-
ria Pedro Grande , Frederico Grande , Richelii u •>

Grande. S. M. 1. pedio a Seo Augusto Pae que |»mandasse retirar, não por desconhecer a capacdni e

do Império, que Se dispunha a abandonar ; ma-

porque via que náo sedavam providencias, pu,«>
que ficasse com Dignidade , e nem o Brasil liaya
ainda bem penetrado a perfídia de Portugal- I '»''"'

gal queria a todo o cm;.-, ver a Família Real -<l!'1
do Brasil , paru restabelecer o monopólio do com-
niercio, «jue não era compatível com a preseiy,.
d'Ella neste Reino: e para isso promovo e apoiei'
a dissidência das Provincias, servindo-se , com sin-

guiar astticia , do Brasil contra o mesmo ¦¦>'"*' '

e alcançara de corto da nossa bon le o <'''~'\' '""
fim, se não precipitara tanto as suas u|i".'iores .¦-
soIhí-õcs.
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regressar a Portugal. Durante todo «te temp.. ,.,

Brasil, paiz imnieuso segue a inclinação que: i, le-

va para a Independência; cada um se a-jorimio Ui

como julga melhor; Pernambuco obra tle um mo-

do, Bohio de outro, Rio ele. Janeiro ,.. e"(to , a

Independência, e o desligamento olü-o-va-sc eui :,,-

da a parte, a authoririade, e o laço ci.iiin:u.n em

nenhuma; complica-se o enredo, e eis-aqui o qui:
se imagina, para sair delle. Em o dia l.a rie Maio

natalicio (1'ElRei, as Tropas e o Povo do Rio

proclamam o Principe Protector Constitucional <:

Defensor Perpetuo do Brasil, maneira esta intei-
ramente nova de festejar a gente , tirando-lho o

que be seo (6). Em 3 rie Junho o Principe con-
vpca as Cortes Brasilienscs , isto be o Poder Le-

gislativo , o que be declarar bem positivamente a

Independência; e protesta que sacrificará a sua vi-
da para que o Brasil não torne ao estado «le Co-
lonia. He pois claro que. para a Independência na-
da falta.

Em 10 de Junho os Representantes da Pro-
vincia do Brasil dizem ao Priin',, ¦ em sua repre-
sentação , que este Reino tem a sua independeu-
cia os mesmos direitos que Portugal á sua própria;
que Portugal não pôde fazer Leis, que convenham
ao Brasil, nem o Brasil pôde fiizel-as que conve-
nhain a Portugal. Eis-aqui pessoas que não racio-
cineiii mal. Em -1 de Agosto ;.s Cortes Porlugue-
zas Ssjs.ii um plano totalmente contrario ao das
Cortes Brasileiras. No Brasil querem o Poder Le-
«.islativo e o Executivo, em Portugal não querem
conceder mais , do que uma simples delegação do
Poder Executivo, a qual 

-.esila no Brasil, sendo
a Lei teila em Lisboa para ambos os Paizes , e

pelos Deputados de um o de entro • plano que a
Hcspauha também ad.ipi.0i; ein Jai.eiro de 1S22.
Km 23 (le Agosto as Cortes ile Lisboa annullam a
nomeação dos DepuUrt .s Brasileiros , que adhirein
ao Governo do Principe. F.r.i 23 rio mesmo o Rei
coimiiudica-lhes cartas do Príncipe , nas quaes ex-

põe que as cousas tem chirado a tal ponto, que
o único meio (ie conservar o Brasil na Casa cie
lira trança., he mandar sao Irmão o Infante D. Mi-

gw/para ali reinar, e desposar pelo decurso do
tempo, sua Filha, a Infanta />. Maria ela Criaria.
Aqui principia a Dynastia Brasileira. No dia 27 as
Cortes dirigem uma proclamação aos habitantes do
Brasil, que versa sobre trez pontos principaes.

I." O reconhecimento formal do direito dos Bra-
»'/, ócs á I ndepencia : 2." o laço formado pelo Bra-
.71 , pura acceitar a Conetituiçao Portugueza : 3."
o aniiuiii-H» da remoção dos inconvenientes , _ que
provêm ria distancia «pie separa o.e dou-: Paizes ,
eom a reserva porém do Poder Legislativo , isto

be ria Soberania ; no ciur consiste Inibi a questão.
Oataii -.('n-iie-se :

i." Que de ambas as partes a Independência lie
reconhecida como dc direilo.: 2." que a Proclama-
e-.-i. tias Coi-tes he o ultimo suspiro de uma Sobe-
i.iiiia agonisante ; he a agonia de um poder, que
ia não pôde mais, do quo representar e fazer sup-
*'..i*  o .  „ »..:..7:..,.. r„,i:„J ., T«..,...tclicas -. ii." que o Principe pedindo um Infante pa-
i-ii reiititr em o Brasil, be o único que penetrou
liem as cousas , tanto para interesse da Casa ile;
Itrntrnnça cm particular . como rio Reino etn geral.
O Brasil he o seo unieo refugio : se o deixam á
descripção , declarar-se-ha Republicano, como o res-
to A'America. Este systema parece virá a constituir
o modo da existência daquelle continente , da mes-
ma fôrma , epie a Monarquia constitue o do nosso
(7). Bem se podia ter prevenido isto ; ha 24 annos

que eu o annuncio. 4.° Que a Hespanha e Portu-

gal representam uma deplorável comedia, propon-
do aos habitantes do México, Lima, e de Per-
neimbuco que venham tratar dos seos negócios a
Madrid e a Lisboa , e crendo que haja pessoas tão
faltas de senso , que se deixem prender das pala-
vras doces, qne encobrem tão jiteliciosas propostas:
5." que as Tronas, dinheiro, e o tempo que Por-
tugal e Hespanha gasta com a America, sam de
todo perdidos: 6." que não ho já na America, mas
sim na Europa , quo se tratam os negócios daqucl-
les dous Reinos : 7.0 quo elles já não devem cuidar
de ir governar a America , mas tomarem medidas

pura não serem governados: 8." que elles devem ap-

plieai todos os seo., cuidados a melhorai-. e consoli-

dar a sua revolução, a assegurai- uma cidadolla on-

de possam ser discutidos , e observados os direitos

das sociedades humanas sem a cooperação, intfuau-

cia, ou temor de tudo -«quillo , que em muitos ou-

tros logares os vicia, obscurece, ou comprime a sua

verdadeira e sincera publicação: fi.» que o unir-o e

verdadeiro interesse de Portugal e IIespiga a res-

peito ria America he fazel-a prosperar , e que ella

lhes venha a ser pelo commercio de maior proveito,
do oue pela propridade.qTudo 

isto parece mais rasoavel, rio que plano,
bizarros , sem relação nenhuma com o que real.nen*

te he, nem com o que pôde, e deve anula ser•*. pla-
nos cuja inutilidade expõe os seos authoie-, ao fedi-
culo, e ao desprezo; e fazem degenera,- as maiores

decisões cm tergiversações, que revoltam contra a

pouca habilidade e talentos daquele* que nao fa-

Lem se não perder-se em um caminho tao ciai o , e

tão direito. ,,

(C) Não tem loa-ar a ironia de Mr. De Preidt.
Primeiramente o titulo de Protector e Defensor
Perpetuo «Io Brasil , dado a S. M. I., acha-se im-

plieito nas Instrucções que Seo Augusto 1 ae lhe
deixou ; e aquelle acto ele espontânea vontade rios
Povos foi somente para revalidar a tal respeito as
referidas Instrucções, já caducas e inadequadas nelas
alterações acontecidas'no estado Político cio brasil.

Quando isto assim não fosse, Mr. De Preidt nao poi e

deixar rie. conceder que S. M. F. estava, e ainda esta
•eoaeto, ecaptivo de um partido inimigo do flwl;
-> que não podendo conseguintemente aque.le Mo-
naica preencher as funeções rio referido litulo ti-
nha o Brasil legitimo direito rie o conferir a quem
quizesse a fim tle prover á sua conservação, e se-

í-tii-aiii a.

(7) Não estamos capacitados disto ; e quanto

"«-*• ^:,.777^^%:'Slt
tribto miX a falia ei, Pessoas Reaes que 

¦ oetu-
tnouio mm, Veiaoia.s 

Estados tem experi*
passem os rhron - A nu^
mentado a perntriofa n.au. ¦...,-. "".' .

«ronvio para demor-v o andamento dosNeaoco-

pXosíeparan.i-.rvairalaçio,.. qmmei-as dos

particulares ; he pois
muito longe a époc.i ¦

IIJIUÍ il^ * r

bc-m provável i\\\>. não esteja
em quo todos elles procurem

Modo 
"o 

custo, no estabelecimento das Monarquia.,

nnelk felicidade, que «', nellas pode:., encontrar, e

X qual tem sacrificado debalde ale agora o tem-

po, os cabedaes, e as vidas;

#*
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te se fizerem. E por ventura lie este algum poder
novo, que a S. M. I. já não tem! De certo que

Senhores Redact&res. não. Onde existe a auctoridade que póde contra

Hontem vi um pobre 
'home... 

afllictis.imo de rial-o, ou pedir-lhe emitas? Qual foi a vontade

que se a dar ao Imperarior o que elle chamava o do Povo no glorioso dia 12 de Outubro 1 Por ver,..

foto Despotico, querendo dizer, eu supponho , o tura to. de fazer un, Re. -¦¦¦ 

Veto absoluto.
He* tlevertido ver o trabalho, que se dam os

de copas , como o d.;
Portuvtd e de Hespanha ? Ou foi a de realisar oa,
sarcasmos das Cortes de Lisboa, em fazer um lm-

RepublicauosV^ou como elles querem ser chama- perador do Espirito Santo ? Não-tanto assim tino

rios os Liberuea , pata enganar o pobre Povo : foi , que quando os chefes do partido Republicai,»
"''"¦' ' •" ' .->.- — 

quizerain por limites aquella generosidade tao na-
tu ral ao coração de todo brioso Brasileiro , contra
foi que se declarou a vontade do Povo ? Grilom
que tal cousa não queria ; que queria um Impe-,,
radar Constitucional, nada menos , e nada mais. Ora,
Srs. Redactores , eu desejaria que alguém mostras-.

quando querem alcançar alguma cousa delle ,
tão o engodito com as palavras assucararias de Pa-
cto Social: se percisa roetter-lhe medo , lá vem o

papão , o Velo absoluto , fiados em que emquanto
nsareni de termos estranhos , ou obscuros , haro de
fazer tudo quanto quizerem com o Povo innocen-

Povo, que a dilíerença entre um Monarca,
espero que algum rios nossos Despotico, e um Monarca Constitucional he, que-

te: mas espero, Srs. Redactores, que não ha de se ao l'ovo , q
ser sempre assim .,
escriptores, pondo á parte seo Grego , ÍMltm , e
Francez, terá a condescendência de explicar em

palavras Porluguezas e intelligiveis o que quer di-
aser Pacto Social e Veto absoluto , nomes feitos pa-
ra metter medo á gente, e que valiam um exer-
cito aos Republicanos ao principio da Revolução
Franceza, e dos quaes os seos dignos imitadores
do presente fazem também muito bom uso. Eu que-
rerià que se dissesse ao bom Povo, que um Pa-
cto Social, se quer dizer cousa alguma , quer di-

o Despotico dá tt Lei ao seo Povo ; e o Monarca.
Constitucional não dá a Lei a ninguém , mas tatu-,
bem não a recebe de pessoa alguma:. convida ao.
seo Povo a mandar ou seos Deputados para qne
cora elle , ou com os seos Representantes façam
taes e taes Leis , as quaes o Monarca , e o Povo
juram obedecer; uma e outra parte tendo a sua
livre vontade, de consentir ou não á Lei ou á1-;
Leis, que qualquer das partes propozer. A esta
simples vontade, ou poder de querer ou não querer,

ser um ajuste amigável entre o Monarca e o seo se reduz o terrível Veto absoluto, que certas pos-.
Povo; e quereria que se fizesse ver a todos, que, soas querem para si, mas não querem que o Im»
apezar das embolias e mentiras das Cortes de Lis- perador o tenha ; o que he ein outras palavras ,
hoa. tal Pacto Social não existe ern Portugal. Re- querer despir u Realeza de todas suas Frerogati-

genérado : porque uma cousa que se faz obrigada, vas para se revestirem com ellas, como fizeram
ou á força, não se póde dizer ser feita por ajus- os Membros das Cortes de Portugal: ficando nós,
te : por exemplo, se se mettesse Borges Carneiro com un. Imperador que nada poderá nos valer. Qm:
no Oratório, e lhe dissesse Sr., daqtli a trez dias seria dos pobres padecentes d'outro «lia se o lm-
Vm. vai ser enforcado , durante este tempo Vro. perador não tivesse mais poder do que não tem e»

póde consentir a sua morte, mas consentir ou não seo Augusto Pae? Por ventura El-Rei de Porta-
consentir hc a mesma cousa, porqne iníkllivelmen- gal ousaria perdoar a alguém, que as Cortes So-
te morrerá ao fim do terceiro dia : digo que nes- beranas quizessem coiidemnar ? Só se elle tivesse
te ea^o podia-se dizer, que o Sr. Borges Carneiro a vontade de oecupar o logar de quem perdoav:i ;
era bem enforcado; que bem o merecia; e que não estamos vendo-o obrigado o desterrar até a sua
devia-se ter feito já muito tempo; porém ninguém própria esposa? E póde haver entre nós homens
podia dizer que Borges Carneiro tinha feito um pa- (ao desatinados para desejar, que o nosso amado
cto ou ajuste para morrer. Pois, Srs. Redactores, Imperador esteja posto em similhantes circunstan-
tal qual hc o decantado Pacto Social era Portugal cias? Desgraçadamente os ha, Srs. Redactores, o
Regenerado, pelo qual, ou em consequencia do sam bem conhecidos , porem felizmente não ha a
qual , El-Rei fulmina Decretos contra o melhor menor probabilidede de elles aperfeiçoarem os seos
rios Filhos ; pelo qual manda desterrar até sua pro- negros planos. O enthusiasmo que a Sagrada- Pre-
pria mulher a heróica e briosa Rainha de Pariu- sença do Immortal Pedro sempre intlue nas almas
gal!! ! E finalmente pelo qual elle manda encher rios bons, bem mostra qne os nossos corações não
a Cadeia de Lisboa de gente linipissima, e dá va- estam todos carbonisados ; e, que o numero do.-tes
lor ás ordens despoticas dos verdadeiros Soberanos bons excede rie muito o dos máos, foi bastante vi-
de Portugal , os Membros das Cortes de Lisboa sivel pelos effeitos rio perdão tão piedosamente con-
El-Rei não sendo mais do que o simples Tabellião cedido aos infelizes na praça da Aiuda, nos co-
daquella Augusta Assemblea. Como náo existe um rações não só rios assistentes , mas também nos
Pacto Social entre aquelle infeliz Monarca e o seo daquelias pessoas a quem foi contado a scena en-
Povo . elle por consequencia não tem o terrível terneacUora. Srs. Redactores, para não tomar mais
Velo absoluto , que naria toais he em bom c intel- do seo tempo e do seo papel basta que diga . queligivel Porluguez , do que aquelle poder e direito o Povo quer um Imperador Constitucional , ma»
que todos tem quando tratam de qualquer negocio também quer um Imperador de veras.— Sou, Srs-
de acceitar, ou recusar as oflertas , que ínutüanien- Redactores , um do Povo

NOTICIAS Al A R I T I M A S.
ENTRADA S.

Dia 19 do corrente. — Rio de S. João ; 2 dias ;
B. de guerra Real João , Com. Manoel José da Sil-
ra , carga madeira para o Arcenal da Marinha.

S A II I D A S.
Dia 19 do corrente. — Colônia do Sacramento;

B. rie guerra Real Pedro , Cora. o 2.° Ten. Joaquim
Guilherme Rodrigues de Souza. — Dito, E. dita Seti

de Fevereiro, Com. o 2.° Ten. Alanoel Afarqucs Pc-
reira Delfim. —- Dito, E. dita Cusara , Com. <» -;i'
Ten. Jacinto Alves Branco Moniz Barreto.— Lagf
na, S. Monte Alegre, M. Ignacio Joaquim Dias,
equipagem 11 , em lastro. — Dito , S. Triunfo , M-
Francisco José Pereira , equipagem 11, em' lastro :
passageiros João Barboza de Moraes com sua mulher
e 3 escravos.

RIO uc JANEIRO ka IMPRENSA NACIONAL. 1833-
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Repartição dos Negócios do Império.
.,,_.

5^ Endo presente a S. M. u Imperador o oflerccimento, \
que faz J_í-.--__o Germon , Secretario do Naturalista Saint i
ffi_.tr- , de «ma collecção de pássaros , por elle obti- í
cios, e preparado» ra longa viagem, que emprehendeo pelo
Sertão .leste dilatado Império desde o Amazonas ate esta
Cidade , para serem collocados no Muzeo Nacional , e Im-

perial, 
' 
promettendo fazer gratuitamente todos os esforços

para enriquecel-o com novos produetos naturaes , levado
tão somente pelo seo decidido amor á Augusta Pessoa do
mesmo Senhor a este Paiz, e ao systema, que os seos
habitantes .eni" 

"ãdbptado: Manda , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império, communicar ao referido
Emílio Germon, que Ha por bem agradecer, e aeceitar
não só esta offerta , mas também a que vocalmente fez
de trabalhar no arranjo systuematico do Gabinete, pruici-
palmente nos ramos de tíotanica , e Zoologia : para que
na data de hoje se passam as Ordens necessárias ao
Guarda do mencionado Muzeo , a quem se deverá fazer
entrega dos sobreditos produetos. Palácio do Rio tle Ja-
neiro em 15 de Fevereiro de 18__. •— José Bonifácio cie
Andrada e Silva.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Negócios do Império, que o Monsenhor Inspector da
Capella' Imperial tenha promptas as Tribunas eonvenien-
tes para servirem no dia de Segunda feira, -4 do cor-
reutè mez , por oceasião de se celebrar o solemne Acto
dr> Baptismo dc 8. A. I. a Sereníssima Senhora Infanta,
aos lllustres Deputados da Assembléa Geral, que se liou-
verem de appresentar. palácio do Rio de Janeiro em -il
de Fevereiro de 1823. — Josc Bonifácio de Andrada e

Repartição dos Negócios Ertrangeiros

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Neí_ocios Estrangeiros , (pie o Monsenhor Inspector
da Capella Imperial destine , no dia 24 do corrente mez,
na mesma Capella Imperial , duas Tribunas do lado do
Evangelho para o Corpo Diplomático , e Agentes Ivsíraii-
geiros, a quem o Mesmo Augusto Senhor" Houver por bem
-ncultar o poderem ali assistir á solemnidude do referido
dia. Paço 21 de Fevereiro dc 1823. — José Bonifácio de
Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda,

Manda S. M. o Imperador , pela Seeietaria d'Esln-

do dos Negócios da Fazenda , participar ao Desembarca-
dor João José da Veiga , encarregado do seqüestro da*

propriedades pertencentes a Subditos Portitguezes, que á
lista dos motivos, que ponderou rio seo Officio de 20
de Dezembro ultimo , e dos muitos Documentos, que
lhe foram presentes por parte de João Rodrigues Pereira

.de Almeida: Ha por bem se não comprehenda no Deere-
íto de 11 do mesmo mez, e não se verifique o seqüestro
'nas suas propriedades, sendo porém obrigado o encarre-
p-ado dos seos negócios nesta Corte a nito fazer-lhe re-
messa alguma, tanto paia Portugal, como para outra

qualquer parte d'onde para aquelle Reino lhe possa ser
dirigida. Paço 30 de Janeiro de 1823. - Martim Fran-
cisco Ribeiro de Andrada.

- Repartição dos Negócios da JaStifU,

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Neç-cio. da Justiça, que o Jmz do Crime do Baú-

ro de Santa Rita restrtua á sua liberdade o prezo José

Manoel, da Costa , remettido da dia de S. Salvador d

Campos de Qoitacazcs pelo Brigadeiro Commandante Mi-

litar daquelle Destricto , visto se achar ^m processo m-

limando-lhe , que deve conservar-se nesta Corte te

eunda ordem , e appresentar-se ao Mintstro da Jifctiça.

Palácio do Rir, de Janeiro em 14 deFevere.ro de 18...

Caetano Pinto de Miranda Montemgro.

RIO DE JANEIRO.

21 de Fir-erciro.

S M I deo a ordinária audiência no Palácio

da Cidade , Vinda a qual foram introduzidos na ba-

1 differentes Deputa ultimamente chegado, a

esta Corte para felicitarem o Mesmo Augusg 
^

nhor em nome dos seos Coi.stitnin «¦¦ 
J^e- 

'%.

nL José da Silva Brandão, 
f^^h-Wo da

ta, do 
%^%£êòt^L^ 

Armas da
Silva e Olivena, pt-iu^ » Oflic nlidade.

S daFDeemarcl. o Diainantina, em Mnn, Ge-

iJS e' Ca^nte de AlW«rq«e.
da Provincia da Pornybo do Norte.

jjelo Governo
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Tenente General Joaquim Xavier Curado , pela Ca»,
mara da Villa de Lages , Provincia de Simto ?Ca-
tharina. Francisco de Paula de Souza e Mello .,.-"^ds*
Câmaras de Itú , Sorocaba , S. Carlos , ItaM$tt0,
Constituição , e Mogi das Cruzes , Provincia «fe W
Paulo. , . ...

Logo qne nos seja roTOinimicado, itaiitó*.n)tei?e-
mos. ao Püblia>" a expressão dos votos feitfts por
aquelles Deputados uos Discursos, que «Jhrigii-arai
a S. M. I.

Resumo do Balanço do Thesouro Publico do Rio de.
Janeiro em todo o mez de Dezembro de ¦ IsÜS.

Receita  497:8!M„891
Saldo que passou do mez de Novembro 7:110,.2S6

505:005,, 127

pesoez*  488:894,,!08
Saído, que passou ao mez de Janeiro 1G:I10„9.30

505:005„127

O resultado, de uma boa administração appa-
rece: logo-no estado das Finanças de qualquer Na-
«ção. Quem diria que o Rio de. Janeiro , quasi re-,
duzirio ás únicas possibilidades do seo Thesouro,
e á generosidade dos seos honrados habitantes, po-
desse supprir as despezas rio regresso da infernal
Divisão Auxiliadora , ou antes Destruidora ; mau-
dar tão avultados soeconos á nossa infeliz Provin-
cia da.Baleia em petrechos e en. Soldados , aprom-
ptar por trez vezes a sua Esquadra; .manter unia
respeitável força armada, fazer de novo uma ex-
celíente Náo, que está quasi acabada ; nma bella
Fragata , que se acha também a concluir ; trazer
pagos, e satisfeitos todos os numerosos Emprega-
dos do antigo Governo, ir ainortisando pouco a
pouco a divida , que deixou El-Rei , fazer
as despezas das Augustas Cerimonias, que tem
havido, e tudo isto sem se praticar acto nenhum
menos digno da nobreza da nossa representação,
e sem yexar con, tributos o Povo, nem mendigar
amprestimos nas Praças Estrangeiras, restando de
Uiais a mais um saldo a favor rio Thescuro?

Esta matéria conduz-nos insensivelmente a lan-
çar os. olhos sobre aquelles, que diziam que o
Rio de Janeiro estava em uma banca rota. O Dia*
rio do Governo dc Lisboa, na Sessão de 9 de
Dezembro mostra um estado de cousas bem diffe-rente daquelle, que nós apprcsentainos ao Mundo,
e acabamos de ligeiramente descrever. Apezar- detantos mezes de trabalhos regeueradores das Cor-tes de Portugalí, com que admiração não terá ou-Vido o infeliz Povo daquelle Reino a cénfiàsãd
bem clara do Ministro da Marinha no seo relatorio ao Congresso, lido naquella Sessão, qué 6Governo não tem recrutado para a BrigBda da Ma-rinha , reduzida ao peor estado, que se pôde imà-
ginar, por falta de meios de fardar aâ recrutas,
e de satisfazer os fardamentos, que se devem aoCorpo! Não se acha o material da Marinha Por-ivgueza em meihor estado , do que o seo pessoal.Segundo o relatório do referido Ministro, vem aconstar de trez Nãos (das quae» todavia só umaesta urinada) oito Fragatas, nove Corveta», «S «rirt-
co Brigues , tudo velho (diz o mesmo Ministro) :e conta naquelle numero com a Fragata Constitui-
ção. «Ja Bahia ; í, Fragata Real Carolina, do Pai

iií-V. com a Tlielis, que se acha em Monle. Vi,
deo ijtfasj^iinpossibilitada de navegar. Ainda mesmo«jaue se realUtpsem os cálculos do Sr. Quintella ehcaSsetir riértencendo a Portugal as duas Frao-it-..,
rnov^S da. Bahia e Para he sensível a superiorida-
de í$u§,Vá^ãdquirindo a nossa Marinha : superio-
dade^^é hlj) só põe muito duvidosa aquella at*.
qdi'Sl^;,<t<).in que conta o Sr, Quinlela, mas «ti
iu-ítíSçatlh, q regresso da Esquadra da Bahia paraPortugal, Qlló lições não vai dando um Imperador
jOVifjjíy lim Ministério despotico (como elles lhe cha-
mam) , Um Paiz ignorante e bárbaro ; ao maduro
coberto de cans , e cheio de cabeças regenerado'
ras ! A maior galantaria he que , no meio da mi-
seria geral, em que se vê todo o Portugal, man-
dam as Cortes que sé preguem aos Povos as vim-
tagens, que lhes resultam da sua Constituição.

Tem vagado algumas noticias , a respeito da
infeliz Provincia da Bahia , cujos habitantes na poi-fiosa luta, que está pendente contra os Vândalos da
Península continuam amostrar uma constância, ums»
energia, e valor que não pôde deixar de admi-
rar os inimigos: agora chegam ao nosso podei-cartas dali reinettidas, e dellas passamos a publi-car o que nos parecer mais importante. " Esta .nos-
sa Cidade (diz uma daquelías cartas) já abando-
nada pelos seos Naturaes, representa o mais tris-
te espectaculo que se pôde co.nsiderar: nella só se
vê tropas , clamores , roubos ,. desgraças , mortes ,doenças; em fim a fome destruidora, e a falta de
meios tem obrigado o resto de seos habitantes a
retirar-se ocultamente para fora delia. Os Tribu-
naes estam exhauridos dos seos Empregados , na
Ribeira já se não vê um só, a Vedoria foi ioda
para fora, e hoje me dizem que se foram também
todos os que ainda restavam na Contadoria da Jun-
ta .... Os inimigos da Causa do Brasil, e do nos-
so amabelissimo, e sempre adorado Imperador, quenos tem defendido a ponto de desconhecer a sua
naturalidade, para se unir com nosco, e valer-nos,
não cessam de trabalhar com enredos, e de todas
as fôrmas , a ver se fazem desligar o grande par-tido, e união que existe entre nós. Debalde se can-
çam porque os nossos corações jamais penderam
para outra Causa , que não seja aquella adoptatla
e determinada pelo nosso bom Monarca. Os des-
potisinos não cessam , o Systema Constitucional nes-
tes Vândalos he si, in você, a execução dos artigos
jurados Sempre he pelo contrario do que elles de-
terminam, em fim respondem, que em tempo de guer-ra nada se repara , entre tanto soflra o Povo, e
sem recurso, violências, e perjuisos. Boa Constituis
ção ! As famílias que con, licença de Madeira se
retiram da Cidade, são todas roubadas e insultadas
nos pontos por onde passam, quer por mar, quer
por terra ; e por esta maneira já não ha quem com
licença saia da Cidade, só fugindo, e em muito
segredo. ^Náo tem havido choques depois do ulti-
mo do Funil, que se seguio ao de llaparica. Neste
Hl4d seis centos homens entre tropa e n.aruja sal-
tar na Ilha da Cal , os de Itaparica os deixaram
entrar, esaltar ; fizeram-lhe um cerco , e até hoje não
ha noticia que irai só escapasse, memos os barcos,
dous dos quaes foram na sua volta esbaridalhados pa-Ia Fortaleza de Itaparica: e assim socegaram até
agora. Estamos anciosos pela Esquadra, que já sabe-
mos se recolhera a essa Corte, quando saia a Fraga-
ta, a preparar-se para uo» vir tirar do maldito
captiveiro, e Deos a traga ... „
Eóclracto dc outra carta datada de 10 de Fevereiro.* Parecerá duvidoso' nas estações mais reaM>*
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tas se nellas se publicarem Os acconteclmentos deu-
ta rhisera Cidade. Não se observa em um só ponto
a tal Constituição aqui jurada com tanta pompa.
O Despotismo reina ainda mais , do que em ou-
tios tempos, em que não havia o naná da Cons-
tituição. Madeira e João Felix são absolutos , e
mesmo os seos subalternos: mandam chamar Ci-
tíadãós pacíficos aos seos quartéis, dnvn-lhes pau*
cadas , insultam-nos rom palavras pouco di.cn.ti' de
leferir-se , ameaçam-nos com ferro1- , e ioda lie páo
a bordo da Náo D. João VI. : eis o estado mi-
seravel desta infeliz Cid-ade. João Fe liv arrogou a
si a authoridade da Provedoria d-a Alfândega, por-
que quer que a seo bordo se vão dar as fianças ,
cm como nao vão para Poi tos tios facciosos : que
desgraça! Prepara-se a residência dos Governado-
res, oura a recepção da Regência, que diz o Se-
manario Cívico N.° 100 , havia sair de FAsbott a
2 dé Janeiro. A impostura deste Redactor he assaz
visível: Deos o guie até vernios o boléo que le-
va pois os seos amigos já o vam desprezando pe-
Ias embnsterias conhecidas.

Noticias de lkipoaan de 8 do presente auruin-
ciam que as Lanxas Brasileiras armadas haviam
capturado um Brigue que vinha do Porto para esta,
carregado com vinho , bacalháo, azeite doce &c.
Hontem ás 9 horas da noite ficou esta Cidade so-
bresaltada. O togo das Linhas do Madeira princi-
piou vivo a esta hora; e como este Brigue sae já ,
não tenho tempo de me informar do resultado ; sam
!) da manhã, observo recolherem-se os Corpos aos
seos quartéis. „

Na Sessão das Cortes Portugueza de 11 de
Dezembro leo o Deputado Aérurrio das Neves uma
grande indicação sobre a prisão de S. M. a Rai-
nha de Portugal. He digna de publicar-se a se-
guinte passagem daquella indicação. " Não he li-
quido ae S. M. está no caso da Lei ; mas ainda
que fosse, quem deo auctoridade aos Ministros pa-
ra se arvorarem Juizes da Rainha debaixo do ar-
rastado nome d'El-Rei o Senhor D. João, que ei-
le mesmo não podia julgar a sua Augusta Con-
sorte. Para darem melhor a conheber a precipi-
tação com que obraram, assignando a Lei ás pes-
soas obrigadas a prestar o juramento o prazo de
um mez , que findava em 3 Ae Dezembro, já em
32 de Novembro andavam com intimações á Rai-
nha; já em 27 do mesmo se ordenava ao Ministro
da Marinha, que fizesse apromptar a Fragata, que
devia conduzil-a para fina do Reino, não obstante
estar o caso ainda dependente da sua resposta ,
como se declarou na ordem ; e já em 2 de De-
zembro este Ministro respondeo que a Fragata es-
tava prompta. Tanta era apressa, com que que-
riam deportar precisamente no dia 4 uma Rainha,
cujos bem merecidos louvores tem soado por mais
de uma vez nesta sala, até pela sua adhesão ao
Systema Constitucional: e para que? Para tirar
a um Rei que tantos sacrifícios tem feito paia con-
solidar este mesmo Systema , a sua Real Consor-
te, sepultar em amargura toda a áua Real Fanii-
lia , e causar á Nação as dolorosas impressões ,
que lhe excitaria este espectaculo , se não fos-
se supitado o embarque, porque uma junta de
Médicos foi gritar á humanidade a favpr da Rainha. „

Apezar da justiça que reluz em toda aquella
indicação, não pode conter-se o Deputado Pato
.Moniz , que mostrou devia ser regeitada in liniine
por sua matéria anti-constitucional , e impolitiea.
O Deputado Margiochi disse que encerrava princi-
pios fatalissimos ,' absurdos, e errôneos: e as ex-
plieações dos Deputado Accurcio das Neves para

mostrar o sentido em que'faliuva , foram combati-
das pelo Deputado Xavier Monteiro e outros: de
sorte que os vocábulos já se uao devem tomar no
sentido, de quem usa delles, mas sim naquelle quea cada um parece. Que Hermenêutica í — Os de»
ijomiaado.s Liberáes saiu despotioos ate em questõesde nome! —

A Gazeta de Nuremberg diz constar .por via
de Gcnerai , que o Cônsul Inglez. em Tripoli fora
assassinado em um tumulto popular.

O Constitucional áe Paris, .opiando a Quoti-diarine; Ao. Tolosa, traz o seguinte: os boatos .que
tem circulado sobre a pertendida dispersão doexer-
cito da Fé, acl.an.-s-í assaz desmentidos pelas no-
ticias, que hoje damos de Urgel. Não ha cousa tão
falsa como a retirada do Barão d' Eroles para Fran-
ça. Posto que esle General tinha soffrido perdas,e nem sempre os resultados tenham correspondido
a seos nobres esforços, pôde com tudo balançar
ainda as forças constitucional, e preservar uma
parte do território Bespanhol, do jugo que oppri-
me o resto da Península. Urgel permanecerá fiel
ao Rei l e quando raiar e.n Hespanha o dia da
Regeneração Politica, esta parte da Catalunha re»
vendicará para si a gloria de não se ter desvia*
do dos seos antigos dogmas políticos, e de ter fei-
to brilhar, por n.eio de sacrifícios de toda a es»
pecie , o seo amor ao Tíei.

Uma pessoa que no dia 19 de Novembro par-
tio de Seo d' Urgi l annuncia que mais de duzen-
tos homens'trabalhavam na abertura de novos fos-
sos ao redor do forte. 0 Ministro da Guerra , que
não tinha accompanhado a Regência para Puycer*
da , já partio a reunir-se a ella : só o Marquez
Mutaf/orida está em Lívia por motivos de saúde.
A segurança mais perfeita reina em Urgel: os seos
habitantes não temem qualquer attaque dos Cons*-
titucionaes ; e póde-se descançar sobre o cuidado,
que liam de ter em se defenderem.

Depois do ultimo combate de Tremp, ' o Ba-
rão d' Eroles retirou-se sobre Geri , e Romagosa
sobre a Guarda. As suas tropas bateram-se com ar-
dor. O inimigo avançou até Orlogueda , mas foi
obrigado a retirar-se sobre Poble de Segur. Atta-
cadas pela parte de Ripou, as tropas realistas re-
tiraram-se a Ortoguensa. Foi com a flor da sua tro-
pa que Mina alcançou estas vantagens. Tudo quan-
to o delírio revolucionário pode inspirar, he pos-
to em pratica, para allucinar o espirito do Solda-
do , e fazel-o defender uni systema , qüe cobre de
morte a Hespanha. O Barão d' Eroles atravessou
as linhas de Mina, que se vio obrigado a retro-
gradar por causa da insurreição Realista , que aca»
ba de arrebentar em Stragoça. Esta noticia favo»
¦recería muito as operações do Barão A'Eroles.

Parece que os Constitucionaes fuzilaram algu-
mas famílias que se tinham retirado para suas ca-
«as ; e que este acto- tem indisposto contra elles
.grande parte da opinião publica. Esta noticia he
èxtrahida da Gazeta de Urgel; a qual lambem ro
frre, fundando-se em uma carta, que ambos _os
Infantes de Hespanha foram condemnados a prisão,
para o que se preparava o palácio do Duque de
Liria: e que sendo o Regimento de Calatrava se-
duzido para prender no passeio o Infante D. Car-
los, aquelle Regimento se escusara.

O Ne& Times de 18 de Novembro contém um
artigo, do qual extrahimos o seguinte. " Ha uma

poderosa razão para se demorar, e ultimamente
suspender a marcha do exercito Francet ; razão meu-
cionada por um dos nossos correspondentes particu-
lares, o qual diz qne Mr. Palmctada - Deputado
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da Regência de Hespanha tem publicamente decln-
rado nas sociedades Políticas de Paris , que elle
consideraria como perjudicial á causa do Rei em
Hespanha a intervenção dc forças estrangeiras ; e
que os únicos soccorros, que os Realistas desejam ,
são fornecimentos de armas, e de dinheiro. Lem-
brar-se-ham os nossos leitores de que expozeinos o
principal direito da intervenção estranha pedida por
um dos partidos, para ajudar a guerra civil : e
dissemos que o Congresso attenderia a isto ; em
primeiro logar, se acaso se effeituasse aquelle pe-
dido, em segundo logar, se a parte, que o fizes-
se , mostrar justo titulo para isso. Nenhuma na-
ção he obrigada a soffrer tyrannia , e oppressão ;
é se a Regência de Hespanha não estivesse proni-
pta a fazer as suas instituições de uma maneira
Verdadeiramente favorável á liberdade civil , ella
deveria ser rejeitada do Congresso dos Príncipes :
pôde com tudo accontecer que a Regência repre

7." O relatório do Ministro Ripublicano das fi.
nanças mostra, que os recursos daquelle (inverno
acham-se totalmente cxhuusío-, que estain no ponto
de uma quebra inevitável , •' tem sido mantidos n„
ultimo anno somente por empréstimos de moeda , ti-
rados principalmente du crecíulidade Ingleza.

O já citado N.° do New Times contém copia
de uma carta Hespanhola, que descreve desta sor-
te o caracter do Duque dei Parque. " A sua pai-
xão (diz aquella carta) por uma mudança de do-
verno, não de hontem. Em 1793 elle dizia : faça.
mos a revolução Franceza. Foi um dos cortèzãos
de José Bonaparte ; e depois dos acconterimentos
de 1820 tem loucamente applaudido as vociferaçõc»
dos Descamisados.

Os habitantes de Villa Rica, e Cidade dc l/a-
rianna, que por seos Empregos, e Privilégios st
acham isentos de servir na 1.» e t2." Linha dooxer-
cito , querendo dar unia prova do seo ardente Pu-

sentando em conseqüência de conselho da França, triotismo , dirigiram á Augusta Presença de 8. M
e os honrados Constitucionaes (porque sem duvida
ha muitos em Hespanha) 9endo guiados pelas insi-
nuaçSes da Inglaterra , eventualmente concorram a
um feliz meio termo entre a miserável confusão
dos seis annos , que se seguiram ao de 1814 , e a
terrível anarquia , que tem infamado os últimos vin-
te mezes. Simiihante resultado he com efleito pa-
ra se desejar ; porém actualmente parece pouco
mais do que possivel ; desejaríamos nós podel-o
considerar como provável. Entretanto lembramos
aos nossos leitores estes poucos factos:

1." Em nada mais se tem determinadamente
assentado no Congresso a respeito de Hespanha.

S." Um grande exercito Francez está nas fron-
teiras deste Reino.

S.u As passagens pelas quaes se pôde entrar
«o Reino , estam nas mãos dos Realistas.

4.° Uma vez passados os Pyrenneos , nada pó-
de soster a marcha do exercito para Madrid.

5-° O relatório do Ministro republicano do Rei-
fio mostra que uma mui grande parte do Povo lies

I. uma Representação en, data de 18 de Janeiro,
pedindo
Gualda

a precisa licença para organisareni
ou Corpo Chico.

Co II II E SPONDE X ti 1 A.

Srs. Redaclores.

Vejo na Parte da Fortaleza do Reg-isto , pu-blicada no Diário de hoje , que o Redactor do
falecido Correio que houve nesta Cidade , chegou
mui ledo de um passeio , que foi dar a Bcnos Au-
res: _• he isto um sonho, ou uma mangaçiio? Por
ventura aquelle demagogo não foi mandado retirar
do Paiz pelas Aurirorrdades, a quem está confiada
a segurança Publica ? ¦ Já está hoje justificado o
Sr. João Soares Lisboa, esse illustre Author do
insulsissimo D. Ramon Primeiro sem Segundo? _¦¦ Vi-
rá o bom Redactor traçar novas felicitaç*es ás no-
vas Cortes de Lisboa. ?¦ _• Traria boas correspondei!-

prmMhe irreconciliavel inimiga da pertendida Cons- cias do seo amigo Ledo, ou algumas papeladas do
tituição. Argos ? Um homem que não pôde deixar de estarque nao potl6.° O relatório do Ministro republicano da guer- pronunciado na devassa ultima, atreve-se a pôr aquira mostra que a força militar do Gverno dc Madrid o seo pezado pé ! Nisto ha mysterio , Sr. Redac-he de todo insufficicnte para dobrar os Realistas ao tor; se V. '
seo degradante jugo.

NOTICIAS
ENTRADAS.

o penetra , tenha a bondade de com-
municar ao — Admirado das cousas deste Mundo.

MA li I T I M A S.
08 dias ; B. IIai. Hoop, M. Shiibroch, equipagem

Dia 20 do corrente.—Alagoas • 9 dias ; B. Bom 10, carga carvão, genebra e armas a Wthrmin. —
Jesus , Com. o 2.u Ten. liou. Bento Rodrigues da Laguna; 27 dias ; L. S. João Príncipe , M. Josétosta, equipagem 14 , carga madeira ao Com. : pa?- Pedro de Araújo, equipagem 6, carga peixe e liiri-sageiros o Brigadeiro Luiz Antônio da França Ma- nha ao M.
chado com 5 escravos , José Joaquim da Rocha Bas-
tos, e José Rebelto de Almeida mandados pela Ca-
mara e Governo "das Alagoas beijar a Mão de S.
M. I. , José Severino, Ricardo José, e Manoel José
Ribeiro. — Capitania • 4 dias; L. Sanla liila , M.
Antônio Bento Pacheco , equipagem 0, carga farinha .
milho e algodão ao M. — Valparaiso; 56 dias ; B.
Franc. Maria Antoinette , M. Thomascij , equipagem
10, em lastro: passageiros 2 Hespanhoes. — Anvers ;

S A H.I DAS.
Dia 20 do corrente. — Filadelphia ; E. Amer.

Laura, M. Oliver Maio, equipagem 7 , carga caffé:
passageira Anna Essex Amer. — Cabo frio ; L. Es-
pada forte, M. José Alves Braga , equipagem 4, car-
gajiiassame. — Rio Grande,- S. Fiel Amigo, M.
João José da. Rocha Fraga, equipagem 1.2, carga
sal e fazendas : passageiros José Gomes , João José
de. Oliveira ,coin sua mulher e 13 escravos.

AVISO..
No Decreto de 15 de Janeiro do corrente anno, que se imprimio avulso na Tvpographia Na-c.onal, onde se falia das viuvas dos Officiaes, Officiaes Inferiores e Soldados do Batalhão tVArtilha-ria do Rio dc Janeiro, se omnuttio por descuido a palavra Officiaes, antes d Officiaes Inferiores; de-leito se que corrigto tanto na transcripção do dito Decreto feita cm o N.° 21 deste Diário, como em

nova Edição avulsa do mesmo, d'aqual se darám exemplares correctos , a nuum os desejar fazendoentregar na dita lypograpliia os primeiros. '
RIO o e J A N K I II O I M P R E "N 
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ALVARÁ'.

___i *J O Imperador Constitucional, c Defensor
Perpetuo do Império do Brasil Faço saber aos queeste Alvará virem , Que sendo-Me presente em
Consulta da Mesa do Desembargo do Paço sobre
o requerimento de diversos Majores de Milícias ,
que supposto a Lei de dezeseis de Dezembro de
mil setecentos e noventa , quando concedeo o Ha-
bito da Ordem de S. Bento dc Jviz aos Capitães,
e Olliciaes de Tropa de Linha acima daquelle Pos-
to , qus tivessem nella servido por mais de vinte
annos , não coioprehendesso por termos expressos
os Olciaes de Milícias , nem ainda os seos Ma-
jores ; se deviam com tudo entender implicitamen-
íe_ comprehendidos os mesmos Majores ; porquantonão podendo estes ser providos em taes Postos sem
serem actualinentts Capitães, Ap.dantes, ou Te-
npntes hábeis de.Tropa de Linha, como se deter-
mina em a liei da sua -Regulação citada no Ra-
gulamenío das Müicias de.mil oitocsntos e oito ,Titulo setim... sparagraplio segundo; era manifesto
«pie elles sam realmente Officiaes dc Tropa de Li-
nhji cnt-Qtcnidos no exercício , e serviço das Mi-
iicias -, de maneira que podem regressar naquelles
nreçmos Postos de Majores para os Regimentos de
Linha, depois de terem.servido nas Milícias porespaço de quatro annos , os que passaram ds Ca-
pltães ; a; por espaço de seis annos os que passa-ram de Ajudantes, ou Tenentes, como no sobre-
djtojiaragi-apho segundo se declara; e isto em at-
t«3nção a que se deve principalmente a disciplina
dos Corpos de Milícias ao presumo, inteiligencia,
e actividade destes OíHciaes : Tendo consideração
co cxpendtdo, e ao. mais que Me foi presente na
mencionada. Consulta, em que foi ouvido o De-
Míinbargador Procurador da Coroa, Soberanit. , e
Fazenda Nacional, e com o parecer do qual Me
Conformei por Minha immediata Resolução de vin-
te cinco de Junho do corrente anno: Hei por bem,
a-íiin de firmar uma regra certa a favor des Ma-
jores de Milícias em geral , Declarar , quo os mes-
mes Majores se devem considerar comprehendidos
entre cs Officines . de Tropa de Linha na disposi-
ção da citada Lei de dezeseis de Dezembro de mil
setecentos e noventa para serem deferidos com a
Mercê do Habito da Ordem de S.-, Bento de Avh ,tendo vinte annos de serviço cumulativamente er.i
uma , e outra Tropa.

Pelo que Mando á Mesa do DesCmhnrgo do
Paço e da Consciência e Ordens , Presidente do
¦i iicstmro Publico , Conselho da - Fazenda Nucio- •

nal, Regedor da Casa da Supplicação , a todos os
Tribunaes , Ministros de Justiça, e quaesquer ou-
trás pessoas, a quem o conhecimento deste Alva-
rá pertencer , o cumpram e guardem , e facão cum-
prir e guardar como nelle se contém. E valerá cò-
mo Carta passada pela Cliancellaria, posto que
por ella não ha de passar, e o seo effeito haja
de durar mais de um anno, sem embargo da Or-
denação em contrario. Dado no Rio de Janeiro à
dezoito de Novembro de mil oitocentos e vinte
dous.—IMPERADOR com Guarda. — José Boni-

Jacio de Andrada e Silva.
Alvará , por que V. M. I. Ha por bem De-

clarar, que na disposição da Lei de dezeseis de
Dezembro de mil setecentos e noventa se devem
entender comprehendidos entre os Officiaes de Tro-
pa de Linha os Majores de Milícias para serena
deferidos edm a Mercê do Habito da Ordem de S.
Bento de Aviz, contando vinte annos de Serviço
cumulativamente em uma e outra Tropa, como aci-
ma se expressa. — Para Vossa Magestade Imperial
ver. — Por immediata Resolução de S. M. I. de
vinte cinco de Junho de mil oitocentos e vinte
dous, tomada em Consulta da Mesa do Desembar-
go do Paço de oito de Março do mesmo anno. —
Monsenhor Miranda.— Bernardo José da Cunha Gus-
mão e Vasconcellos. — José Caetano da Andrade Pin-
to o fez escrever.—Joaquim José da Silveira o fez.—
Registado a folhas dez verso do Livro primeiro ,
que serve de Registo dos Decretos e Alvarás nes-
ta Secretaria da Mesa do Desembargo do Paço do
Império do Brasil. Rio de Janeiro dez de Feverei-
ro de mil oitocentos e vinte trez, segundo da ín
dependência e do império. —José Francisco Mejdel-
Ia Pimeniel. — Jòsé Caetano da Andrade Pinto. If\

Por Alvará de 1!) tle Dezembro do anno pas-,
sado Houve S. M. I. por bem, Declarando o, Al-
vara da creação ria Villa de S. João da Cachoeira
da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
Determinar que a Villa e seo Teimo fiquem se-
parados da jurisdicçõo do Juiz de Fóra da Villa
do Rio Pardo, creando-se naquella Villa dous Jui-
zes Ordinários na fôrma ala Lei.

Por outro Alvará de 20 do referido mez liou-
ve S. M. 1. por bem crear na Cidade de Porto
A'egre da Provincia de S: Pedro do Rio Grande
do'Sul o Officio de Escrivão Geral do_ Crime, des-
memorado nesta' parte dos outros Oífirios de Ta-
bòílião do Judicial; ficando iinnexo ao mesmo Of-
ficib o de Escrivão doi Processos, e feito-, da Jun-
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ta da Justiça <la dita Provincia, que até age» Qaina Lobo , Commandante da Imperial Guarda de Hon-
ra exercia o Ministro Relator dos mesmos Pro- ra, dous Estandartes, um Livro Mestre, e seis Livros dê
cessos. Companhia. Manda outro sim o Mesmo Augusto Senhor

Pela Provisão de «7 do corrente Faz S. M. I. qu~ n0 ^smal do Exercim se façam á custa da referida
saber á Junta da Fazenda da Provincia de Santa lmP"',wl G^arda °8 Capacetes que forem percisos , e re-
Catharina, que conformaudo-Se com a insulta dá -*"w,d"* Çfí» 

"""¦ 14 de Fevereiro de 1823. _ JoÍM
Mesa do Desembargo do Paço de 2 de Maio do y*r* 4* <*rv*lho- 

g
armo passado, Houvera por bem crear oa Villa «... . '. . . ... , -,, . .
Ao t&rn OS OflicL de Distribuidor, Inquiridor, Ütpart^o aos Negocias da Marinha.

e Contador separados do logar de Juí* de Fora Méa/!. «, M> L pela Secretaria d'Estado dos Ne„wda mesma Villa , mas todos annexos entre «l, ço» fii<is da Msfinha partjcipai. ao Governo Provisório da tíTmo consta do Alvará , que junto se lhe remette . „•<«.¦» das Alagoas, que a bordo da Sumaca Constituiu.
por copia: e Ha o Mesmo Senhor outro sim-pór Liberal', que nesta oceasião segue viagem para aquella
bem advertir-lhe , que não proceda mais por vias Provincia, e a cargo de Antônio Firmiano de Macedo
de facto a arrematação dos referidos Officios, inas Braga, vam os gêneros, e utensilios constantes dos seis
previamente represente, e espere a Sua Imperial conhecimentos juntos por l.»» vias, necessários para se
Resolução. ultimar a construcefio da Corveta, que ali existe no Esta-

leiro; e bem assim um Mestre, e trez Marinheiros, pata
Sererd riella empregados; e contando o Mesmo Augusto

Artigos d'Offigio. Senhor, que aquella Embarcaçío ficará brevemente em.
estado de navegar Determina, que logo, qne assim o

Mtpariição dos Negócios do Império. esteJ" > ° referido Governo a envie para esta Corte paiaaqui forrar de cobre , e fazer os percisos arranjos par.
Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do G8- *ervir f0"~-° nav'ò ds Guerra ; devendo nesta viagem tra.

wreo Provisório da Provincia de Pernambuco , de 15 de *** P~~* ° Arsenal da Marinha aquella porção de madei-
Janeiro deste anno, em que informou sobre a Represen» ra9 > <Iue poder conduzir attenta a grande falta, que dei-
tação, que fizera o Cabido da Sé de Olinda para a côn- 'M ha, K* momemtõ, erfí que tanto contém , se nào aug-
cessío da uma Loteria a favor do Seminário Episcopal mentar-, ao menos conservar em bom estado as forças Na-
daquella Cidade, e conform-uulo-Se C9ffi o parecrir dó m«s- vae* deste Império. Palácio do Rio de Janeiro em 6 de
aso Governo: Manda parti-ipar-lhe pela Secretaria d'Es» Fe"*s**i"0 de. \MS>.-^ Itiáss da Cunha Moreira,
dó, d(js Negócios do lrnprrio., que Ha pór beto Conco*. —•-
der uma Loteria annual em beneficio do Seminário,, Au- RIO DE JANEIRO.
Cforisando o referido Governo , tanto p.ra aibitr.it a fun-
4p suffic.en.te a produzir o prêmio, que basta'pata supprir. gor Ordem Superior.
. falta de. ri-ndas do mencionado Seminário , como para,ordenar sobre a direcçâo da Loteria, o, que julgar mai. Rehfâo dos trabalhos feitos na Setretaria de Estado
ZT 82 Zêk^ 

', JTTh 
1 

'5 
£ 

*** ^gocios da Guerra nos meJsdT^broem° d* 1823' ~Joé Bm±Z. * '¦ Sdm ¦ i?»*» de 18-32, e Janeiro do corrente anno.
Repartição dos Negocias da Fazenda. Decrefa>8 >f *£' D^ 

^ 
T^

Manda S. M. o Imperador,, pela Secretária d'E,ta- R^Õ6? qw «S acompanha-
de dos Negócios da Fazenda. que a Junta do Bafico do r ^T 

' 
 15 48

Xrasil dVa em diante suspenda o pagamento de Letras, ^'"F*»;";  1113
que forem sacadas para pagamento de Pret Elape k3"38 Patentes de Lentes.. 2 2
(JratificaçoeS á Divisão dos Voluntários Reaès d'El-Rei Po"~n"" 462 388 582 1382
em Monte Vídeo, visto haver esta recusado embarcar pa- Relações que as acompanha-
rs Portugal, como lhe fora ordenado pelo Mesmo Ao» ran"  25 11 

' 
34 70

gasto Senhor. Paço 3o tie Janeiro de 1823. — Martim Consultas Registadas  12
Ffitnmeo. Ribeiro de Andrada. Passaportes  § go 37

Patentes Registadas,  8 15 134 157Despnchos 1.0 Livro da Porta 137 874 704 2309
Ks„nri;rr,n j„.rv- * ¦ r t .-' N- B- A maior Parte do Expediente acima
partição dos Negócios ,Ia lustra, apontado deve ser considerado em dobro , visto

Manda S M I nela <;«,.,.„,,,;, ,.„,;,, , 1"e depois de lavrado he registado por extenso
^a^^LÜÍ^^pÍ^í^; r Tpetentes livros; e além disso hca ta-b*"B
»' da Provincia de S. Paulo o RequerirtieZ incluso de" 1"Ç!d? ?"* ™t™to em outros livros, que servem
Salvador Rodrigues Uma .morador em Itiporanaa Ter! comô 

d* Ind<tx > Para Ricilitar as buscas.
ir/o da Villa de Iguape , Coinmarca de. Paranaguá 

' 
para j -° S8 menção aqui do immenso numero

qMe, informe sobre a queixa , qu« fa» contra as violências • "°piaS ' '1ue 8e tiram Para accompanhar Porta-
praticalas pelo Capitão Mór José Antônio Peniche p0r ms' 

nem das Certidões, que se passam ás Par-
se opp&r injustamente á venda, mie pertende o Supplican- tes ; e tao Voaco da" Consultas, Officios,, e Re-te fazer de Urras próprias herdadas de seos paès , pedin- quwmentos , que sam todos minutados antes dedo providencia a este respeito. Palácio do Rio da'hmeiro- "«birero a Despacho.

2 MontLZT™ 
^ l823-~ Caetan° PÍMo * ***** ¦ ^ecre}wid de Estad* em ^ de Fevereiro deaa monteuegro. jg^ _ Antônio Pimentel do Vabo.

Repartição dos Negocio» da Guerra.

Manda SM o Imperador pe). 
".ecretaria 

itnufr,dos Negócios d. Guerra , que a Junta da Fazenda do Ar- 
"

waal do Kxerç.to, Fabricas, e Fundições., faça aprom-
Irt-r,, a -estree-u ao Coronel Antônio Leite Pereira da

V a a 1 e d A D E S.

No anno 
próximo findo dc 1822 publicou em

França M. Batbí um opuseiilo corri o titulo de —
Ffmedades Político— Estadisticas sobre a Monarchi»

«««-.que em parte foi analjsado en* ""
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tomo 16 dos Annaès das Sciencias , das Arteis e
das Letras por um dos seos Redactores. Aquelle
opusculo , a quem o Analysta láz os mais exalta-
dos Cneomios, sendo dividido em (> Capítulos no
g.° , e 4.° descobre um vasto hosisonte us suas re-
tíexões, tanto acerca do Brasil , como a respeito
do errado Systema que seguio Portugal com os seos
dominios da costa á'Afridi ; onde o tal Sr. Ana-
lysante , suppondo volvida toda a sdlercia Lusila-
na para aquelies adustós, e malfazejos climas, se
figura já ver reSurgir uma nova terra da promis-
0o no solo pestilencial, que habitam aquelies seos
irmãos.

Principiaremos , pela ordem dos Capítulos jáindicados, a expor a? reflexões , de que nos faz
presente o mesmo Sr., para sobre ellas dizermos o
que entendemos , a fim de que conhecendo elle aignorância, em que se acha sobre as cousas do
Brasil, se abstenha para oatra vez de nos dar li-
ções , Sendo melhor aproveitado o seo tempo em
dar conselhos aos consocios1 da sua taíefa , quetfiobem os sam dos Demagogos, que arruinaram
Portugal, tanto á parte antea, como á parte pos-tea da preconisada regeneração, ou antes perdiçãod'aque.le malfadado Reino." Resta-nos considerar (he o Redaetor dos An-naes quem falia) a questão relativa á Capital, quemais conviria a Monarchia Portuguezu, que oecu-
pa o 2.° Capitulo do interessante opusêulo queanalysamos. „"Quando o Auctor publicou esta parte da suaobra julgou a questão decidida, e só conservou
este Capitulo para mostrar qual tinha sído a suaopinião desde os primeiros dias da regeneíação déPortugal, e sobre que bases tinha formado o seoraciocínio. Devemos confessar que Mr. Balbi còn-siderou a matéria debaixo dos principaes ponto*.de vista, é igualmente admittimos , que a haver<Jm centro politicò paia todos os Estados, queem 1821 formavam a Monarchia Portugueza , étècentro só èm Portugal podia séf chllocadò, porémoepo,s que Mr. Balbi escreveo este Capitulo, temmudado as cousas de face, e tornado duvidoso (jámo he) se os Brasileiros querem fazer parte dafamília Portugueza , da qual se diTem presar dc des-cender; e como a Portugal hé impossível (Iodos nesconvimos nisso) constranger o Brasil á formar par-te integrante dos Estados Portuguezes , he prova-vel que cesse Lisboa de ser a Capital do Brasil,assim como pela sempre fausta regeneração deiH20 ,,os libertai-os da vil condição àe ser Colo-nm do Brasil, a que desde 1810 estávamos redu-zidos. „ (outro tanto , e cotri mais razão dizemos nósaepois que juramos Independência, ou niorte.)" f odavia se os raciocínios , e conclusões muii>em deduzidas por Mr. Balbi não parecem poderter hoje a mesma applicação , he com tudo este

Capitulo mui digno de sèr lido com" attenção pè-tos Portuguezes de ambos os hetnispliériòs , é até
pelos Estrangeiros, que se interessam na sorte fu-tura da sua Nação. „ (Muito obrisados pela parteque nos pertence.)

Muito sentimos que o Analysta nos não ob-sequiasse com nm d'esses sólidos argumentos, pOr'onde tiir. Balbi prova que o centro de uma Po-íenca neve ser collocado na periphería d'ella ! SéAnalysta se recordasse da sciencia a que se de-ia de Profissão, e não esquecesse a alta sahedo-a , e providencia , com que a natureza poz' nos,,ares mais seguros, e menos exoostos sms instil-
,: es'er-ores as fontes dn vitalidade physica dowpo baaano, de certo não haveria argumento ,'IX

ou sophisma que o fizesse acreditar f,ue o »ri„= aa-r as_r_.ra._r r¥ ^rr:„.fs - f .!LV&„i7_í
EaroL au° P . 8 ?l 

d°S ma,oreS Pc*iifi»s da
noa mode,-^ tÍT g P"™ SC'' em «""Mefnçío
ouonZ P°S ° (lue «"«8«-nente já foraquando abrio as portas do Oriente ás Nações ítrvpeas, devera mudar a sua Capital LaTÈrasi"

dJ NaÇ4s se Í* 
* 
^ir^.

rèoliXde.,„t ^-/M-fAn, he "ma prova semreplica de que aupplantada a Capital do Reino «orPotências ao pujaotes seria sen/pre obrigada a IZter vontade propna , e a ceder sempre ás -_Z

IZtTt d" Perte«***> «"* que pai Lo vales-sem tractadoo, nem congressos, como de nada lheSTitiSKt— .** »mmt
M vT! Tno 

he aÍ"da a fi,8a <lue feera S.M ¥. daquelleRe.no, para vir procura,- "ao Bra-
l,.J'_]aaS& .°"<ra .«pe™guição, que expèriinen-ara das Nações vismbas ; em cuja Mertath reso-luçao , no pensar do mundo politicò, consistio asalvação do nome Portuguez , ft da Dynustia Bra-
guntinu (com que muito nos gloriamos) e talvez ada Europa mteira. , paru o Sr. Analysta conside--rar provada com meros sophismas uma questãoque desde aquella epocha passou de pura especu-laçao, para entrar francamente para a útil ciassedas verdades de facto, contra as quaes não valemargumentos , nein indueções." Se o plano dos nossos Annaes (continua oAnalysta) a qne constantemente nos temos cingido
permittisse entrarmos em um exame de questõespolíticas, facilmente demonstraríamos ns seguintes
proposições que talvez alguma penna mais hábilnao desdenhe tractar, e desenvolver." 1.» A protecção dé Portugal he necessária ao!brasil; nao só porque este vasto continente não
possue população indígena, new os principrféê ele-'

. mentos que constituem a força, dos Estados; mas
porque nenhuma outra potência Europeu, ou Ame-ricaua tem interesse em prestar auxilio ao Bmsil,visto não poder este offerecer-lhe compensação ai-
guma proporcional. „ !!!

Eis-aq„i como falia quem ou não conhece oBrasil, ou está infectado da lusomania do Congres-
so demagógico de Lisboa ! O Brasil tem uma po-voação muito maior que Portugai ; possue tudo
quanto he preciso para manter a sua proclamadaIndependência política ; comprehende no seo terre>-
no riquíssimas mina. de ouro, e diamantes, com
que pôde comprar as cousas que lhe forem néces-
s-arias, e essas mesmas minas, que fizeram agraiK
deza d'outras Potências , posto que não avulfas-'
sem a de Portugal pela má direcção dos capitães:
os seos produetos d'agricultura sam procurados portodas as Nações da Europa, que1 em numero7 pro-digiòso de embarcações freqüentará os sèOs Portos ,conio já demonstramos em um dos precedentes nu-'
meros a respeito do Rio de Janeiro ; n'nma pala-vra tem todos os imaginado*, elementos da sua
prosperidade , e futura grandeza ; aquelies mesmis-
simos elementos , que formaram sempre a única'
garantia de todas us transacções políticas, ç com-
rtierciaes de Portugal , a ponto que tia dando de
negociar um empréstimo em Inglaterra de um mi-
lhão de libras sterlinas . a só noticia da declararão
de Independência do Brasil lhe fez gorar o çòn-* *
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tracto, que agora se pertendia celebrar com os Ne-

gociantes Nacionaes, segundo se diz ; e como a

feita de compensação, ou de garantia que Portugal
perdeo he a causa efficiente de não achar quem se
anime a emprestar-lhe dinheiro ; segue-se que exis-
tindo no Brasil e sa compsnsação ha de elle intaii-
velmente ter quem lhe preste todos os auxílios de que
necessitar de qualquer gênero que elles sejam. I e-
lo que podemos desde ja asseverar ao Sr. Analysta,

que o Brasil sem essa protecção de Portugal ha
de caminhar em marcha progressiva para a sua

grandeza, e consideração Politica, sejam quaes to-
vem as opiniões dos collaboradores dos Aunaes das
Sciencias, das Artes, e das Letras.

" 2." Portugal , que não prosperou emquanto
tractava o Brasil como colônia, e mcnopolisava to-
dos os seos ricos productos , menos proveito acíia-
rá hoje em o governar, e só o poderia proteger
com Tropa , e Marinha no caso de noa concederem
os Brasileiros compensação mais que equivalente aos
nossos desembolços, visto o estado sempre precário
de tropas constantemente rodeadas de negros dis-

postos a sacudir o jugo, e de brancos, e de mu-
latos desunidos , ignorantes, inquietos , e sempre
ciosos dos Portuguezes. „

Desde que Smith enunciou a absurda proposi-
çao que o mopolio das colônias longe de augmentar
u industria elas Metrópoles a deminuira nao houve
Escriptor plagiario, que se não proposesse a hon-
vona tarefa de a defender, e proclamar, como um
axioma de verdade intuitiva. Basta ver-se que esse
monopólio quanto aos generosos importados no Bra-
sil se eram de fabrico nacional haviam por força
manter os ramos d' Industria , que os produ-
zia , e por conseqüência augmental-a progressiva-
mente ; e se eram producções estrangeiras haviam
saàir dc Portugal, deixando os lucros das transac-
(fica, que com elles se faziam ; e «(uanto aos retor-
nos em gêneros coloniaes, e em moeda elles oúe-
reciam o meio para outras transacçoes lucrosas ,
como era constante; e por tanto aquelle Escriptor
emquanto atlribue a decadência das tr.amifacturas
de Portugunl, e de Hespanha ao estabelecimento

A* OFICIAS M
E N T R A D AS.

Dia 21 do corrente.— Puraimgoá ,- 15 dias; L.
Lusitânia Constitucional, M. João Luiz de Oliveira ,
equipagem 8, carga arroz , mate e betas ao IM. -.

passageiros 9 homens da tripulação da Sumaca Boa
Sorte, que naufragou na altura de Cananéa do que
só se salvou a guarnição em uma pequena lancha,
que foi encontrada no fim de 3 dias por esta Em-
barcaçio.

S A II I D A S.
Dia 21 do corrente. — Lisbou ; G. Din. Auro-

ra , M. Guttleb D. Gayen, equipagem 15 , em las-
tro : passageiros Luiz Antônio Cau , o Alferes João
Pedro Ezequiel da Cunha , o Brigadeiro Reformado
Ricardo Manoel Valente com sua mulher e 1 filho,
o Coronel de Engenheiros Antônio José da Silva
Pauhte , o Capitão Jeroni/mo Colaço com 5 pessoas
dc sua familia, dito Felix Anlonio 'le Mendonça,
e o Tenente de Artilharia Antônio Raymundo de.
Souza Sepulveda, o Padre José. Ph;!o dc, Castro
Macedo, e os Deputados dos Estados da índia An-
tonio José de Lima Leilão , e Bernardo Pires da
Silva , Vicente Simões com 5 pessoas de sua fami-

das suas rias colônias . propala um Sopliismu de
non causa pro causa. Se ti industria de Portugal..
e dllespaniia foram em decadência desde a desço-
berta do novo mundo, não foi porque resultasse
periuiso em as transacçoes mercantis, que ali se tá-
ziam ; mas sim por fatal ignorância dos princípios
de economia política , e errada applicação dos Ca-
pitaes, provenientes d'estas negociações. Porquanto
os Capitalistas fascinados com o attractivo de maior
lucro em vez de promoverem a industria interna ,
e nacional, que, lhe affiançaria uma fonte perenue:
de riqueza, achavam maior vantagem em comprar.'„,
em Paizes estranhos os objectos , que precisavam
para o seo consumo, cu mesmo para o seo com-
i.iercio; e esla apparente conveniência, com qua sr
illudiram, aperfeicoando a industria alhea enrique-
ceo as Nações, com quem negociávamos, deixando
a nossa industria no maior attraso , e decadência.
Mas que tem as colônias , e o monopólio dVlla.s
com o máo uso, que se fazia, dos lucros tão crês-
cidos que se tirava do referido commercio?. Se Per-
tvgal por aquelle errado Systema não prosperou ;
fez prosperar Ingalaterra, e as as mais Nações a
quem entregava a moeda, com que devia lançai-
os fundamentos da sua futura prosperidade , mas
não se segue d'aqui por uma conseqüência neces-
saria, como pertende o analysante, que não achai.-
se mui reaes interesses em govenar o Brasil não
colonh, se com effeito o governasse de um modo
adequado a consolidar as reciprocas vantagens de
um, e outro Reino. Mas o caso que o Brasil já
o livrou <i'esse incommodo ; assim cemo dc fazer
desembolsos para a sua protecção ; a qual tlespress, ;
não obstante o estado precário em que o Sr una-
lysador suppos as rias tropas, e essas imaginárias
desavenças entre brancos , e mulatcs. O caso he
que nós estamos capazes da »}.oc«ar , oue o Sr. Dr.
sabe tão porco ào Brasil, como de Lógica a jul-
trar-ntos do seo saber nY_..es d-.iu- ramoá pela ma-
neira de deduzir, e peij» paradoxos que avance a
respeito d'este Impei io.

lia, Gonçetlo Joaquim de Almeida
Anlonio de Muitos , Domingos José Fernandes

ei Sargento João
Ma-

(Conliniiur-se-ha-X

A R I T I M A S.
noel Francisco , o Coronel Reforrando João Miguel
Valente, com 2 pessoas, o 1." Ten. Joaquim José
Pereira da Silva com l criado, o Capitão de Mí>r
e Guerra Guilherme Mariatl- ccsn sua liimiUa, dito
Rodrigo Martins da Luz com sua familia, dito An-
tonio Pio dos Su.ntos , o Capitão de Frag. Luiz Se-
veriano tia Veiga com sua familia, dito Luiz Jo*e
Seriaco com sua familia, o Capitão Tenente Jose
Pinto da Motta , dito José Anlonio Malaquias com
sua mulher e sogra , dito Francisco Xavier Meu-
c/ues com 8 pessoas de sua família , dito Joaquim
Pedro Limpo com I criado, dito Joaquim Benlo
da Fonceca, dito Thomaz ílenrienies VaUtdim com
sua mãe e sua muler, D. Maria Raymunda I <"-

gado com sua nvíe e 1 fi'ho , o 1.° Tenente Fran-
cise.. Je Paula Tavares cora 1 criado , dito L'""'
Diogo Pinlo de Mello com 7 pessoas, Antônio Ma-
ximiano Leal com 4 pessoas, dito Francisco Jose
Lamas com ti p* soas , g.Q dito Manoel da Cunha
Maldonado , 

".í.o 
i.y Anlonio Luiz dos Santos , Sim-

plicio José Tavares, Antônio Luiz da Silva, tJoa-
quim Madeira.—¦ A ¦ .¦ de. S. Francisco do Sul; *'¦
Senhovi da Olorir. , M. José, Pedro dt'. Amorim , equi-
pigem l), e-n V>.U«\ - - Bcmverie; L. Pilar, l!
José Friuicisco dt mes equifigem 6, em lastro-
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BIARIO DO GOVERNO.

AitTiGos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

S Emío presente a S. M. o Imperador o OíBcio da Ca»•mara da Villa ete Porto Alegre de 22 de Agosto êò
anno próximo passido , em que felicitou o Mesmo Au-
gusto Senhor por ter acceitado o glorioso Titulo de De*
fensor Perpetuo do Império do Brasil: Manda pela Se-
cretaria d'Estado dos Negócios do Império, participar á•mesma Câmara , que ouvio com particular satisfação o cen-
teudo no dito Officio , e que muito lhe agradece as ex-
pressões, com que manifesta a sua fidelidade , amor, e
patriotismo , nào duvidando que na conformidade dellas,
proceda em indo como convém ao bem particnlar da Pro-
vineia, e £eral do Império. Palácio do Rh de Janeiro
em 15 de Fevereiro dp 1823 José Bonifácio de AnAra.
da e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente j S, M o Imperador a Tepresenta.
ção do Vedor da Chanceflarhj , Superintendente dos Nn-
vog Direitos , em data de 2.5 de Janeiro ultimo , em res-
posta á Portaria de 14 do dito mes , pedindo declara*
ção , «e o Decreto de 8 de Manjo de 1799, qne de-
¦termina se não tece~bam fianças ao pagamento dos No-
vos Direitos, é Direitos velhos deve ser executado d*ora
«m diante, ou desde a creação da Chancellaria Mór nei-
ta Corte, onde em contravenção do mesmo eram rece-"bidas.- 

Manda pela Secretaria de Estado do. Negocio»
da Fazenda , que tenha cumprimento desde a creação.,
procedendo-se à cobrança «a conformidade do outro De-
«rreto de 28 de Janeiro de 1800. Paqo 8 de Fevereiro de
ltt23. — Mar tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
âos Negócios da Fazenda, declarar ao Desembargador do
Paço Intendente Geral da Policia em resposta á sua re-
¦presentação de 15 do corrente mez, a qual accompanhou
o Officio incluso, e conta nelle inseria., que tendo-se
ideterminado por Portaria de 5 de Março do anno proxi-
mo passado , que pelo cofre da mesma Intendencia se
pagasse a Joarpiim da Rocha Matarem a conta por elle
appresentada das despezas feitas com o expediente da
casa da vaccina , de c.yo estabelecimento era Inspector,
nesta mesma conformidade deverá continuar pelo tnencio-
nado cofre o pagamento de taes despezas , satisíazendo-se
âs pessoas , que se acharem encarr-gadas daquelles esta-
belecimentos ; visto q"e tendo se pago ;pela mesma In-
•tendência as despezas anteriores , melhor -se poderá ali co-
ihecer, assim do estado das que «gqra fie apresentam
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como do tempo, a que ellas pertencem. Paço 31 de Ja-
neiro de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Tmpej-apor pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazeida, que o Desembargador do Pa-
ço Juiz d'Alfândega dé as ordens , « providencias neces-
sanas-para que tenha inteira obserianeía a Portaria de
18 de Setembro do anno próximo passado * relativa ao
ancoradouro das Embarcações , que se adiarem en, deo-
carga, por lhe constar a falta -dn exacoãj neste ol.je.rj,
e osdamnos, e incommodos, que daqui resultam, fairo
25 de Janeiro de 1823 Martim Francisco Ribeiro cte
Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Sendo presente a S M. o Imperador com o OíBcio
do Desembargador do Paço Intendente Geral da Poli-
cia de 7 do corrente, o Auto sumçiartp dp índio Lou-
renço Borjes, remettido pelo Ouvidor Interino da Com-
marca de orto Seguro, ca motivo da piizão de Anto-
nio Ribeiro Barboza , enviado também sem processo por
aqtinHe Ouvidor : Manda o Mesmo Augusto Senhor pela
Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, que o
referido Desembargador do Paço, passe as ordens con-
veniente» para serem postos em liberdade ,este- dous pre-
«w , ficando aquelle ultimo inhibido de voltar a Porto
Segure., emquanto para isso não obtiver expressa licença:,
que ao índio peiroitta o reeolher-se , com recommcnda-
ção porém de ser vigiada a «ua qondueta ; e que estra-
nhe ao dito Ouvidor por não ter procedido contra Josi
Pereira de Moraes, e que se houverem provas da sua
pouca adhesão á causa do Brasil, e de ter sido o con-
seiheiro, e seductor d'aquelle índio, que seja remettido
prezo com cujpa formada. Palácio do Rio «te Janeiro em
17 de Fevereiro de 1823. — Caetano Pinto de Miranda
Montenegro.

Repartição dos Negócios da Qtucrra.

Manda S. M. o Imperador,, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Guerra , que o Ministio e Secre-
tario de Estado dos Negócios da Fazeüda , e Presidente
do Thesouro Publico faça expedir a necessária Provisão ,
a fim. de que na Villa de S. Salvador dos Campos dos
Qoitacazes se paguem os soldos , e respectivo.} vencimen-
tos . Companhia de Artilharia montada , ali organisada
è creada por Decreto de 2 de Outubro do anno provi-
mo passado. Paço em 7 de Fevereiro de 1823. —-/«»#»
Vieira de Carvalho.
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Miúda S„ M. o Imperador , pela Secretaria de Este-
do dos Negócios da Guerra, que a Junta da Fazenda'do
Arsenal do Exercito , Fabricas , e Fundições exjneçtr ísC ne.
cessadas ordens , a fim de que o Sargento Mor enCaríé-ó
gado da Inspecçao das Offieinas do mesmo Aúeú47jisêj&:
auctorisado a mandar fazer pequenos conceitos , ot0l»j:&'f'»:
quando a necessidade urgir, e não houver tempo' de',*»-1
perar as ordens da referida Junta. Paço çip,7. -de--'Wefer-i
réii-o de 1823. -—João Vieira de'Carvalho. 

' -'..:¦ '"o 
.

Tendo sido presente a S. M. o Imperador o Officio
da 2 de Janeiro próximo passado do Tenente General
Governador das Armas da Corte , e Provincia, que ac-
companliou o Conselho de investigação , a que se proce-
deo sobre varias representações , que fizera o Coronel do
&.a Regimento de Cavallaria de Milícias desta Provin-
cia , contra alguns Officiaes do seo Regimento , e outros
individuos do seo Districto; e mostrando-se pelo dito Con-
selho , que taes representações sam ou exaggeradas , ou
alheias da verdade: Manda S. M. I. , pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Guerra, qne o referido Governa-
dor das Armas , chamando á sua presença o sobredito
Coronel do 5.S Regimento de Cavallaria de Milícias , lhe
faça ver a pouca exacção das suas Partes Oríiciaes, e o
«•epreherida; fazendo-lhe sentir , que S. M. 1. Tendo em
•còntemplaçSo o bem que elle tem servido, lhe perdoa o
«rime em que incorreo , esperando, que não tornará a
«lar motivo de reprejençrio. Paço em 14 de Fevereiro de
1823. —.João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negocieis da Marinha.
,.>c 

Manda S. M. I. pela Secretaria cVEstado dos Nego-
-cios da Marinha declarar ao. Intendente da Marinha,, que
o Bergantim" 'Maipu./boje denominado Deligénte foi pelo
Mesmo Augusto Senhor particularmente dado para o ser-
«içb Nacional; sendo neste sentido, que se devem fazer
os competentes assentos onde convier. Palácio do Rio de
Janeiro em li rie Fevereiro de 1823. — Luiz da Cunha
Moreira.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios ria Marinha , que o Intendente da Marinha faça
alli.rcar Erirtaes em todos os logares Públicos desta Cida-
rie por meio de Bando , annunciando que o Mesmo Au-
giiHto Senhor Concede a gratificação rie oito mil réis aos
Marinheiros, que voluntariamente assentaram praça a bordo
ria Náo Pedro í. , e a de quatro mil e oitocentos réis aos
Grumetes nas mesmas circunstancias. Palácio do Rio de
Janeiro e.n 1 :i de Fevereiro de 1823. — Luiz da Cunha
More-ira.

P E RNAMBUCO.

Villa de Recife.

Senhor. — Tendo-se completamente cumprido os
fervorosos' votos da gente Brasileira com a glorio-
sa exaltação de V. M. ao Throno do Império do
Brasil, e sendo incontestável que a par delia se
engrandece a Representação e Cathegorisi desta mais
excellente porção do Continente Americano : he a
V. M., e á Nação inteira qua, cm devo ao mesmo
tempo felicitar por este tão fan to acontecimento :
por qniinto sendo elle o que veio pôr o ultimo sei-
lo na Carta da nossa Politica Emencipação, e sus-
tintaria esta na Poderosa Defensão Perpetua de
V. M. I. , desde já nos podemos congratular de
haver conseguido calcai' os, insiriiosos desenhos dos

implacáveis aggt-essoi-es dos nossos mais catos di.
reifog. „

o-Digne-Se pois V. M. I. acceitar o cordeal tii-
buto de* lioftíenageui ao grandioso Titulo , que ara-
bàHle fedêbèrj por unanime acclamação dos Povos
èsô flel* protesto de adhesão á Sagrada Pessoa de¦y^M.*!»,"'-á/iquem Deos Guarde por muitos, e di
lAtados aimóa, como ha mister a prosperidiide do
Râtisil,, ¦¦ e toda aN Nação em geral. Recife 25 d,e
Jatíoirò áe W23. — O Juiz de Fora, servindo de
Ouvidor do Recife, Thomaz Xavier Garcia dc Al-
meiãa. -.-

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre.

Senhor. — Este Governo tem a honra de le-
var respeitosamen.3 á Presença Augusta de Vossa
Magestade Imperial a ratificação dos votos de nd-
hesão á Causa do Brasil, o de fidelidade , e res-
peito a V. M. I. dos Cidadãos, que a subscre-
veram.

Oxalá que elles todos fielmente expressem o
que sentem em seo animo; e que. firmes em tão
nobre e necessário sentimento, constantemente su3-
tentem o que dizem. Como he sempre um mal, o
cohibir de qualquer maneira o bem, o Governo
julgou dever annuir á prestação das assignaturas
em unia ratificação , da qual não resultando mal
qualquer, de certo ella consolida a firmeza de
muitos Cidadãos verdadeiramente amigos da Causa
do Brasil, e poderá conciliar outros dos que 

'ain*
da estejam disgwtosos pelo magestoso próspecto da
dignidade , e. grpurlezapdo Império. ,,.--: „ -;~

Deos Guarde a Pessoa Augusta de V. M. Ii
como o Brasil muito ha mister. Palácio ' do Go-
verno em Porto Alegre 11 de Janeiro de 1823.—
João de Deos Meniia Barreto , Presidente ; Ma-
noel Maria Ricalde Marques, Secretario; José
Ignacio da Silva, Secretario; Felix José de Mat-
tos Pereira de Castro; Francisco Xavier Ferreira..

Senhor. — Os filhos, e mais habitantes da Pro-
vincia do Eio Grande ile S. Pedro do Sul, na con-
sideração de que o Congresso de Lisboa ainda de-
lirante nos verdadeiros princípios de libeialidade,
nioderaçã/}, e justiça , insiste em escravisar ò Bra-
sil, tornando infruetiferas as melífluas , e engana-,
doras palavras de igualdade, união , e fraternidá-
de com que nos pertendia illudir , teimando vem
mandar baionetas sobre baior.etàs , para nos cons1-
trauger a acceitar as férreas Leis , com que enga-
nosamente nos queria agrilhoár, mio nos deixa ou-
tro recurso, se não o de seguirmos o grito geral,
pelo qual se tem manifestado tão execranda períi-dia, porque quando os pacíficos filhos, e habitar»-
tes desta vasta, e rica Província, que alegreineii-
te tinham jurado a Constituirão Èttropea , por ver
se se quebravam as pczaiins cadeias , que a tantos
annos opprimiam sua liberdade civil, conheceram o
ardil malicioso (1'aq'ielles ir fames demagogos , que
só intentavam engrossar i.ossos ferro», então hfe
que cheios de :;idigriação, e penetrados do mais
vivo arrependi, o n*o se uniram gostosos aos seos
Irmãos do Rio de. Janeiro, S. Paulo, e Mineis, È
com exuberante prazer, possuídos do hláíor en»
thusiasmo , entre festivos, e ni-gres vivas acclama-
nio a V. M. Seo Primeiro .Imperador, e Seo 1%
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fensor Perpetuo , porque distinctamente conheciam
que esta era a base fundamental da sua desejada
jsegenerat^ãq, e que só • ei» V,, M. i. tinham simi-
lhante" producção; e que sem a proteeçáo de V.
M. I. que seria do Brasil, e da nossa cara Pa-
tria ? Havia de ser indubitavelmente o tl.eutro ir*
ansrchifir, a habitação do. despotismo, e o asiio do
critiie, A libet-dade. mimosa filha do Ceo, e ama-
da por todos ps homens honrados , iria sem reT
tórtió em climas mais afortunados lamentar as des-
gr.4çà| do? Brasileiros ; porém como o amparo de
V, M,i I.. a santa liberdade será enthronisada. nos
corações de todos os filhos do Brasil ; pois. elles
tem brio , inirepidez, e coragem para sustentar a
sua Independência, valor para vingar seos direitos
insultados , sua confiança atraiçoada, sua Pátria
offendida; e com V. M. Lá sua frente, não te-
mem, mas sim desprezam esses Batalhões, que o
Congresso de Lisboa em seo delírio tem enviado
e poder enviar: elle verá que esses Soldados apel-
lidados valentes , e cães de filia, se formaram de-
baixo do fio de nossas espadas débeis ovelhas.

Os filhos da Provincia sensíveis , e gratos á
alta beneficência de V. M. I. que se tem constitui-
do "o -Pròtector de sua Liberdade , e o Perpetuo
Defensor de seos Direitos , submissamente offertam
a V. M. I. as suas pessoas , e bens.
_•___, Além disso, Augusto Senhor, não ha priva-
Ções, não ha incommodos, que os leaes filhos, e
habitantes do Continente não sofram satisfeitos em
defeza da sua Pátria, da sua liberdade, e do ex-
célsò Throno dè V. M. I. porque creados nos com-
bates , e costumados a vencer, elles derramaram
intrepidamente todo o seosangue para eternisar em
seosfortes braços , e em seos briosos corações a Inde-
pendência, ou Morte. Porto Alegre 13 de Dezembro de
1822.—-João de Deos Menna Barreto , Felix José de
Mattos Pereça de Castro , José Ignacio da Silva,
FráhciScq Xavier Ferreira, Manoel Maria Rical-
de Marques,

(Seguiram-se mais 495 assignaturas que sendo ai-
gumas de Commandantes de Corpos, declararam quetambém respondiam pelos sentiniehtos dos mesmos.) ,-

I11.P» e Ex.™ Senhor.— Com a abertura do
Correio extraordinário recebido por este Governo
ao crepúsculo da noite de, 23 do corrente, sendo
particularmente certificados alguns habitantes desta
Capital da interessante e agradável noticia de que,
W P*r1 8emPre memorável dia 1.° deste mez, ha-
via tido logar nessa Corte a Coroação do muito
Augusto Imperador o Senhor D. Pedro I., corno
evidenciaram alguns Impressos vindos naquelle Cor-
reip i foi com a maior espontaneidade e alegria,
que os mesmos habitantes illuminaram as frentes
dás suas casas, e lançaram fogos ao ar, o que em
pouco tempo tornou quasi geral o noticia, e a il-
Uuninação pela mesma Capital.

O Governo, particularmente avisou ao General
das Armas para fazer tocar a musica nessa noite
pelas ruas, e mandar dar uma salva de cento e
uni tiros de Artilharia ao amanhecer u dia seguin-
te, no qual foi publicado solemneinente o Bando
da copia inclusa, e repetida a salva de igual nu-
mero de tiros ao meio dia, e ao anoitecer.

O mesmo Governo muito se congratula com V.Lx., e com todos os mais Brasileiros verdadeira-mente amigos da grandeza, e dignidade do Império,
pçla mageatosa aiarclm com que elle foi elevado áalta Catliegoria de que já hoje gosa , e que será

1H '

!píM'petuadapeloiiei'ôisino doi Brasileiros,- e-pelas
virtudes do aetual Imperante, e dos seos Augusto*
Successorcs. . . ¦ ¦

Digne-se pois V. Ex. levar ao conhecimento
de S. AI. 1. a- reiterada expressão dos sentimentos
da verdadeira adhesão deste Governo á Causa d©brasil, e a renovação dos vptos de sua amisade eobediência ao Mesmo Augusto Senhor.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Paláciodo Governo ein Porto Alegre 28 de Dezembro de1822.
111.""' e Ex.m» Senhor José Bonifácio de Andra-da e Silva.—João de Deos Menna Barreto, Pre-sidente; Manoel Maria Ricalde Marques, Secreitario; José Ignacio da Silva, Secretario; Fernan-do José Mascaranhas Castello Branco. *
(Este Officio vinha accompanhudo da copia doBando de que tracla. .....

MINAS G E R A E S.

Villa do Tejuco.

_ Senhor. — A Junta Administrativa da Extrac-
çao dps Diamantes do Arraial do Tijuco, Commar-ca do Serro Frio, representada pelos abaixo as-signados , Presidente , e Deputado^ da mesma ; de-sejando ter a honra de que chegue á Augusta Pre-sença de V. M. I. a grande parte, que toma comtodos os honrados Cidadãos deste logar, e demaivcação na boa Causa do Brasil, tão justa e herói*,camente defendida por V, M. I., e nos immensos
benefícios , que lhe resultam da sempre grande 0
gloriosa Acclamação, e exaltação de V. M. I* aoThrono do Brasil, e não podendo em tanta distan*.cia manifestar de outra maneira, seos leaes senti-mentos; tona o accordo de dirigir-se ao Gonselhei-ro Manoel ferreira da Câmara de. Bittancourl e Sá j
para que na qualidade de Procurador Geral, e Re-
presentante desta Provincia, haja de levar ao Thro-no de V. M. I. suas justas , e devidas felicitações;
bem como os sinceros votos de adhesão e fidelida-
de, que a mesma Junta tem a honra de consagrar
a V. M. e à Imperial Dynastia do Brasil. Deo»conserve á Augusta Pessoa de V. M, I. para feli-
cidade do nascente Império, e de todos os Subdi-,
tos Brasileiros. Tejuco em Junta de 8 de Janeiro
de 1823. — Manoel Caetano de Almeida e Albu-
querque ; Doutor Luiz José Fernandes d' Olivei-
ra ; Francisco de Paula Vieira; José Felix Fer-i
nandes ; Domingos Ribeiro da Silva; o Escrivão'
da Junta, Luiz José de Figueiredo.

RIO DE JANEIRO.

Villa da Nova Friburgo.

Senhor. — A Câmara da Villa. da Nova Fri-
burgo humildemente tem a honra de levar á Pie-
sença de V..M. I. a Acta de Vereação extraordi-
naria de hoje; appresentando por esta fôrma a V.
M. I. os unanimes sentimentos delia , e dos Cida-
dãos na mesma assignados.

Deos Guarde a Preciosa Vida de V. M. I.
por muitos annos. Escripta em Vereação de 7 de
Dezembro de 1822. — João Luiz Ribeiro , José
Gomes de Andrade, João de Almeida Campos,
Francisco de Medeiros Teixeira, Marianno Josá
Carlos de Toledo,
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Aos Sete dia» do me» de Dezembro de mil
«itocentos vinte, e dous nesta Vilk da Nova Fn.
burgo , em os Paços do Conselho em Vereação ex-
traordinaria, que fitzendo estavam o Juiz Presi-
dente, Vereadores, e Procurador da Câmara, e
Cidadãos abaixo assignados, para cuia Vereação
foram convidados por acórdão da Vereação de
dous do corrente mez , sendo a todos lido as Ve-
reações de nove, e desanove , e a carta de vinte
e trez de Novembro próximo passado do Senado
da Câmara da Corte do Rio de Janeiro , por to-
dos unamemente foi dictó , que em tudo çoncor-
dam com os sentimentos mencionados nas dietas
Vereações, e do Povo da mesma Corte, reque-
rendo a remoção do Procurador Joaquim Gonçal-
_ Ledo , e que tudo se levasse ao Conhecimento
de S. M. I., e do qué para constar se fez esta
Acta em que assignaram, e eu Antônio José de
Souza Maia Escrivão interino da Câmara o escre-
vi. — João Luiz Ribeiro, João Gomes de Andra-
de , João de Almeida Campos , Francisco de Me-
deiros Teixeira, Marianno José Carlos de Toledo.

( Seguiam-se muitas assignaturas. )
Está conforme. — Maia.

Quartel General 23 de Fevereiro de 1823.

Ordem do Dia.

Sua Excellencia o Sr. General, manda advir-
tir aos Srs. Officiaes do Estado Maior, que devem
comparecer no exercicio d'Esqueleto, na conformi-
dade das ordens estabelecidas , o íaçam constante-
mente, para se não ver obrigado , com pezar seo,
a dar parte dos que faltarem a S. M. o Impera-
dor. — Francisco Maria Gordilho, Ajudante General
Interino.

Dia 19 de Fevereiro de 1823.

Prestou fiança na Alfândega o Bergantim In-
glez Blossom que segue para Garnisey , Consigna-
tarios Henrique Metter, e Comp.

Miguel João Msym,

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia _ do «iorrente. — Macahé ; 3 dia. ; L-
Espirito Santo, _. Manoel Antônio de Oliveira,
equipagem, 6, carga madeira, assucar, e calfé a An-
tonio Dias , passageiros 1 Cabo , e 4 Soldados de
Miücias, que conduzem 9 recrutas. — Gruparim ; 6
dias; L. Santa Roza, M. Diogo da Cosia Paiva,
equipagem &, carga asfeücar ao Mestre. — Buenos
Ayres; 44 dias; S. Pensamento Feliz, M. José
Antônio , equipagem 10 , carga carne, sebo, e chi*
fres a vários. —»Santos ; 18 dias ; B. Delfina , M.
jManoel Antônio Ferreira, equipagem 18 , carga as-
sucar a Jéremimo Prsncisco de Freitas Caldas: pas*
sageiros 1 Frmicez com sua mulher e 2 filhos, e
Antônio José Ribeiro com 5 escravos. — Dito ; di-
to , S. Flora, M. Francisco José Packfco , equi-
pagem 9, carga assucar e taboado a vários : pas-
sageirO o Tenente de Milicias João Xavier da Cos-
ta Vianm.

Dia 23 dito. — Maldonado;. 22 dias; F. Franc.
L*Esperance, Com. o Cap. de Frag. Massieu.—
Lag\ma ; 20 dias ; B. Belisario, M. Manoel Fernan-
des Martins, equipagem 9 , carga farinha e peixe•_g_do a Luiz Francisco Braga, passageiro José'Bueno. — Valparaiso ; 51 dias ; B. Amer. Dick ,
fltí, John Heron , equipagem 14 , carga cacáo a
Clapp , e Comp. — Parati; 7 dias ; L. Senhora do
Carmo, M. Manoel Correia Pinto, equipagem 6,
«arga agoardente, caffe e fumo a vários. — Dito ;14 dias ; L. Vontade de Deos , M. Antônio José,-quipagem 5, earga dito ao M.: passageiro Luiz
José Constantino. — .$. Sebastião; 14 dias ; L. Santa
Anna Bem fim, M. José da Silva, equipagem 3,
earga assucar , e agoardente a João Ferreira Duar-
te. — Dito ; 12 dias ; L. Santo Antônio Brilhante ,M. Manoel José Leite, equipagem 6 , carga assu-
«ar ie caffé a vários. — Dito ; 8 dias ; L. Senhora
dos Remédios Bom Jardim, M. Salvador Dias, equi-
pagem ti," carga assucar, e caffé a José Ferreira Duar-
te. — Mangaratiba,- _ dias; L. Senhora do Carmo,

M.José Marques Teixeira, equipagem 5, carga caf-
fé ao M. — Ilha Grande; 2 dias; L. Senhora do
Soccorro, M. José Maria Louzada , equipagem 4-,
carga caffé ao M. : passageiro José Francisco da Cruz.

SABIDAS.

Dia 22 do corrente;.-- Guemezeg; B. Ing. U_«
*_>" M. Peter Falia, equiqagem TO, caf ga caffà.
e couros. — Rio Grande por Santos ; S. Sol Dow
rodo, M. Manoel Francisco Monteiro, equipagem 14,
carga sal: passageira Antonia Maria com 1 filho e
2 escravos. — Ilha Grande ; L. S. José, M. Ma-
noel Lopes da Silva , equipagem 6, carga carne se-
ca: passageiros o Furriel d'Artilharia Lauríndo Jo-
sé, e2 Soldados de Veteranos.-

Dia 23 dito.-- Nova Hollanda; B. Ing. Aun,
M. George Jackson Tranck/anti, equipagem 10, car-
ga fazendas e cerveja : passageiros 15 Ing. com qtieentrou neste Porto, qne seguem no mesmo. — Bue-
nos Ayres; B. Ing. Thetys, M. John Carlill, equi-
pagem 9, carga assucar , caffé, e madeira : passa»
geiros os Ing. Thomaz Mori.s com sua mulher e 1
filho , e Guilherme Diogo Ci/rls. — Dito ; P. de Bue-
nos Ayres o Argentino , Com. Joaquim de Olheira
Martins.- passageiros Pedro Andres Garcia , e D.
João Lorremenda com sua mulher e 1 filho Hespa-
nhoes. — Santa Catharina ; S. Boa hora , M. Manoel
Carneiro Peixoto, equipagem 16, carga sal, ferra-
gens, e farinha de trigo : passageiros o Capitão João
de Bitancourt Pereira Machado com 1 filho e 6 ea-
cravos , e Marcos Antônio da Sika Mafra. — Ma*
càhé; L. Bom fim, M. José Rodrigues, equipagem
5, em lastro. — Iguape.,- L. Senhora da Penha , M.
Joaquim José Romão , equipagem 5 , em lastro. —
Macahé,- L. Santa Micaella, M. Francisco Luiz
Coimbra , equipagem 5 , em lastro. — Porto Seguro ;
L. Santo Anlonio, M. Donalo José do Carmo, equi-
pagem 0, carga armamento: passageiro o Sargento
Mor de Ordenança. da Villa dos Micos Franciscw
Prudencio de Castro- e Essa com l Criado.

RIO __ JANEIRO «a IMPRENSA NACIONAL.
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DECRETO. Primeira Companhia.

Capitão  1 - . g43> 8#> ^
Tenentes  SGft 4$$ 3

Onvindo nas acluaes circunstancias augmentar 1." Sargento 160 <KT)
aTòrçu do Exercito, e havendo Estrangeiros, que g.«'Sargento  120 40 1 £3
voluntariamente se ofterecem ao Serviço deste )m- Fumei... 100 40 , -.

perio; Hey por bem IV .andar formar um Regimen- Cabos de Esquadra .. 8 M 40 f g,
to, composto de um Estudo Maior, e trez'Bata- Soldados  120 80 40 j »
Ihões , o qual se denominará — Regimento de Es- Tambores  i 1 <. ... JJ
trangeiros — procedendo-se immediatamente á orga- —- ,
r.isação de um dos Batalho ;s . que terá a força V>9
de um Estado Maior, e seis Companhias , na con- -—
formidade do Plano , que baixa com este , assig- \.x Companhia...... Iò9
nado por JoãaFkirade Carvalho, do Meo Conse- 2.a , 3.', 4.1, 5.a, e
iho dê EetadiV, Ministro e Secretario de Estado 6." Companhia como
dos Negocies da Guerra; sendo formados os ou- a 1.*  69» ,„'¦",
tios suecessivamente , e quando se appresentem vo- —
luntarios : o Conselho .supremo Militar o tenha 8J*
assim entendido, e o faça executar com os Des-
pachos fíece. sarios. Paço em oito de Janeiro de Recapilulaçao.
¦mil oitocentos e vinte trez, segundo da Indepen- Enfado Maior.  10
dencia, e do Império. — Com a Rubrica de SUA Seis Companhias SJ4
MAGESTADE O IMPERADOR-— João Vieira —
de Carvalho. Toí*1 ^

Piano de organisacão, approvado por Decreto da da- Todas as Praças, de Soldado até l.o Sargento
ia de hoje, pena um <fos. Batalhões do Regimento, vencem para fardamento a quantia duna de qua-
composto de um Estado Maior, e trez Batalhões, renta ms, e ração d Ltape.

qual si ãcnoniimirá-Rtgimcntode Estrangeiros. Cada Soldado que se engajar appresenttnido
5 por copia o contracto feito entre «lie, e o Chefe

Este Batalhão será composto de um Estado do Corpo , legalisado tudo com a assigaatura do
Maior, e seis Companhias, tendo os seos Officiaes mesu.o Chefe, terá oito mil reis por uma vez st»-
e mais Praças os soldos e mais vencimentos abai- mente. Paço em oito de .Janeiro de n,,l «itocen-
_o declarados. tos « ^te 

trez -Jcao Vmra de Catrvalho.
* A. li. Nao se designam por om os ven-

Estado Maior de um BatalMo. cime;"toR Por<Ple ° C*e(T »0,nead<> se offcreoeo a
servir sen, vencimento algum.

Praç. Sold. Sold. Grat. ______
por m. por d.

Chefe do Batalhão.. 1 Artigos d'Off.cio.
Ajudante Maior.... 1 20$. 14||]) \ J) „ .. . , v . 7
Quartel Mestre  1 20|> 4|)f ifeparftfoo do, Aegoeios do Império.

fÍrpg?0r,M'"|;•-,.'"• } In ÍIV S.M. o Imperador , témimdo em consideraçiui a.
V íi° ijandeira .. 1 ..0$. , j? -N ponderosas razões, que á Sua Augusta Presença levou a'-.° Porta Bandeira ... 1 0 ú00 '1001 Sociedade Filantrópica erecta -a favor dos Órfãos e Vin-
Sargentos Ajudantes. 2 SOO 100 f vás dò»-Colonos de A .uo Eirbnryo ; Attenilendo tão só-
iam bor Mór ......... 1 120 80f o- mente á maior, e mais prompta utilidade, que possa re-

Cabos de Tambores . 1 100 60], i* su-ítar a estes infeiices : Manda pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios do Império , participar uo Director , e.

10 ao Encarregado da Policia du Colônia, para sua intelli-
gtiuria , e execução , que ha por bem , que da Fazenda

'5 5' '



í*.í.; .

iiititubida de ,Ç, . w enaredida para'o estabelecimento "io,,
que a dita Sociedade se propõe exigir a bem dos mStv
mos Orfíos e Viuvas, se faça entrega in. toturn á Co...-
missão , que por ella for nomeada , e encarregada deste
«istabeltreimento; ficando os ditos Dtteetor, e Encarregado
da Policia exonerados da distribuição dii9 ternis. c mais
artigos, de que foram iacuiabidos por Portaria de 16 de
Dezembro ultimo, qué nesta parte ficará sem effeito áJgtim..
Palácio .rio Rio de Janeiro em 15 de ¦Fevereiro dc 1823...
— José Bonifácio de Andrada e. Silva. ~.\

Repartição dos Negócios da Fazenda,

Devendo subir á Augusta Presença de S. M. o Im-'perador, a conta geral do Estado da Fazenda Nacional,
relativamente ao anno próximo passado , como determina-
do he no Alvará de 28 de Junho de 1808: Manda o
Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria «ie Estado da
Fazenda, que o Thesoureiro Geral das Tropas desta
Corte remetta sem perda de tempo ao Thesouro Publico

to Balanço da Receita, e Dcspeza de.sua Repartição no
idito tempo , e com elle a relação das dividas, que es"-
tam para satisfazer até 31 de Dezembro ultimo. Paço 1

_de Fevereiro de 1823. — Martim Francisoo Ribeiro de

Repar

Manda S, M

dos Negócios dn W,irh,j,„,

I. pela Secretaria d' Estado dos \cios da Mnriiiha , que o Chefe de Divisão , ComininH8""
te da Compaiilna dos Guardas Marinhas remetta 1,,*
antes á.sobredita Repartição uma relaçj, contendo lmes dog Gitawlas Marinhas , e Aspirantes , q,,e exi,."0*eirlbaccados com declaração das Embarcações , em o».
tam. des que járesentémetite. se acham com licença e a, Iseja oi logar de sua residência, e finalmente dos que .2uo Mappa por faltos , e o motivo porque faltam. paiacio do Rio de Janeiro em 14 de Fevereiro de 18" _Luiz do £unha Moreira. ""' ' '

MINAS GERAES.

Villa de Santa Maria de Baependu.

adratfu-
Outra í Tlie.oin-aría Geral dos Ordenados.

Kepartiçiio dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Esta(k>
«os Negócios da Justiça, que a Mesa do Desembargo do
©aço veja S representação inclusa do Procurador dá Co-
W>j* Clemente Ferreira França, em que expõe a contesta-
J#i. que teve com o Desemdaigador Sebastião'Luiz Ti-
.asco. .da.-_iíu_.,+6 aa. razões porque julga perteucer-Jlie o
presedir na Mesa Grande na falta do Rogedor, e Chan-eeller; _ que sendo ouvido o Supplicado , e convocadosíotksir os Ministros do Tribunal , excepto o Supplicante,«m Mesa plena se consulte com effeito , e com urgência« quie parecer justo sobre o controvertida presidência. PaIJacio dó l?io de Janeiro em 19 de Fevereiro de 1__3 —Coe-te-ti Pinto de Miranda Montenegrv.

Repartição dos Negocio? ela Guerra.

Símio necessário regular a fôrma porque devem _ér•wwpsenonnidos os OíTieiaes, Offieiaes IiVeriores, e Solda!
¦tZlZTr ^nd6,moles.tias' "q«««n licenças paraeomalecer, ou baixa de serviço: reeolveo S. M. o Irnoe-rador qUe „„ pnneipio de cada mez, se appresente noBospital Militar uma Commissão Med.co-CirmgiTa„ue
..era composta do Fysioo Mór, . Cirurgião Mór do Ew-cito; 1.» Med.eo, e 1.». Cirurgião do mesmo Hospital • eah sejam apresentados todos Os indivíduos, que Cc^emde ser mspecc.onadcj,, sendo somente adu.it idos a exameos que constarem de uma relação assignada e enviariapelo Ajudante General 4 referidV CommW, a nua de?ve remeter depois ao General das Armas o resuludo ê

™ V «V í tado fIos Negócios da Guerra- o «„» <í3)â. I Manda, pela referida Secretaria de K,\_» ^ ?'«par ao Fysico Mór Inspector &_?& *&**%.» i« mtelligcncia, e a fim de que nesta coKid£_p faça execute, pela parte, q„e he toca >„, ._, ZFevereiro dc isj. /oão hXl t///valli^ 
'* d*

«esta conformidade se, participou ao General rl__ _«a» da Corte, e ao CknrpL Mor do Exercito

A abundância de espirito publico, e firmerade caracter dos habitantes desta Villa, e seo Ter.mo, quando contemplam o Brasil outrVa imniinen-
te ás ruiuas, e desgraças, hoje elevado sobre to-dos os Impérios do mundo, e sempre constante
em liberdade e Independência, nos afianção a trans.
mittir a V. Ex. o Termo de Vereação, q„e selavrou no dia 26 do corrente mez e anno e tendo concorrido o Clero, Nobreza, e Povo nãotemos termos capazes de expressar o júbilo .
particular regosijo, de que cada indivíduo se dei-xou penetrar, quando foram illustrados do fim
para, que tinham sido chamados. Nutridos portan-to, Ex1?» Sr., os membros desta Câmara dos mes-

mos sentimentos, que a uma voz todos expresso-
mos unidos, e constam da Aeta, que temos ahonra de enviar a V. E*. por Certidão, supplica-
mos a V. Ex. como órgão:, e interprete desta Pro-
wncia, se digne levar tudo á Alta Consideração
ae b. M. I., depositando nas Imperiaes -Mãos do
Mesmo Augusto Senhor, na certeza de que se not
unimos á letra do Senado da Câmara dessa Co. te,actos plausíveis, e lições de exemplo illudiram anossa sinceridade ; mas nunca o nosso Patriotismo,
e condueta , que sam, e liam de ser sempre iim-cessiveis a vãos exforços dos inimigos do nosso
Império.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos. Vil-
Ia de>Santa Maria dr Baependy em Verearão r.v-traordinaria de 2G de Janeiro 

'de 
1823.

1)1.» e Ex.1"» Sr. Esteta» Ribeiro de Rezende. -U Juiz Presidente Antonio Francisco Sardinha, o
Vereador Antonio Pereira de Magalhães, o Ve-

checo*" ^ 
C°rrei* R*"^1* Antônio José Pá-

Alexandre Pinto de Aguiar Esrrimo da Comam nes-
ta Vtlla de Santa; Maria de Baepemij/

e seo Termo.

Certifico que revendo o Livro primeiro de ne-cortlaos que actualmente serve nesta Câmara, nel-ie a tolhas cento quarenta e seis se acha o Tern.6ae Vereação e accordão do theor seguinte.

Termo de Vereação.

Aos vintg e seis dias do mez de Janeiro de
mu oitocentos e vinte e trez, .segundo da Indepet,-uencia e do Império, nesta Villa de Santa Maria<le Baependy, Minas e Coinmarca do Rio das Mor-ies , em as casas da Câmara delia aonde se acha-vam presentes o Juiz Presidente Capitão AntmhJ-eane-tstv Sardinha, e os-Ver .adore, o Capitão An-



( is; )
tiiúo- Poeira de Magalhães , o Capitão Manoel Cr-
reta Rangel, e |» Procurador Antimio José /V/A
co, que servi.» j-m o anno próximo pretérito , ser-
vindo na feita tio actual, comigo Escrivão ao diun-
te nomeado paru se proceder á Vereánça extrnor-
dinariji, de que- se mandou fazer esle Termo eu
Alexandre Pinta "de Aguiar Escrivão da Câmara ,
que 0 escrevi.¦-•- Nesta presentes o Clero , Nobre-
aa e Povo abí.ixé ílssignados , que haviam sido
convocados pana responderem ao Officio- do Excel-
lentíssimo Proí urador desta Provincia o Desenhar-
gador Estevão fiibeirii dc Rezende, datado de vinte
de Dezembro #o anno próximo pausado , os quaes
haviam sido coínvoendos para osse effeito por Edi-
taes, qne se iiiandarnm passar por bem cio accor-
dão desta Cará ara em «rata de dezeseis do pre-
sente mez e aitno , e com èfièifo convocados as-
sim competentenaiente , e sondo-lhes lido o Officio
do mesmo Excellentissimo Procurador , e protesto
feito, uniformemente assentaram, que tudo quanto
praticou e representou o Excellentissimo Procura-
dor he compatível com a razão ejustiça-, porquan-
to parecia contrario ao direito Publico e univer-
sal o juramento prévio , porque este vinha a reca-
I,ir sobre um fac to n5o existente : e que sendo do-agrado de S. JU.'-- I. visto como tem protegido a
grande Causa ti * Brasil, Dignando-Se acceitar e
ricciarar-se Perpetuo Defensor, con,premettendo-se
Uté a dar a vida, parecia, tornam a dizer (com
o acatamento ¦é submissão devida á Sua Augusta
Pessoa) qne no momento de sauecionar a Consti-
tuiçíTo, oceasião esta," em que se verifica o Pa-
cto Social , entre o Mesmo Augusto Senhor, e
seos Subditos , for então logar ò solemne jura-mento de guardar -, e fazer guardar a Constituí-
ção então já foi tá , e nénbada pela Assembléa Ge-
ra) , e, Constituinte do¦ Brasil. E posto que no
«lia doze de Ontubro ¦ _o anno próximo passado de
mil oitocentos vinte /¦'¦ e dous, tivessem Acclama-
do a 8.-M.'I. Primeiro Imperador Constitucional
do Brasil á fàfce dó inundo inteiro, de livres , e
espontâneas vontades, irtserindo-se na mesma Acta
da Acclamação a condição de dever prestar jura-mento previamente «le jurar, guardar, manter, e
defender a Constituição' Política, que fizer a As-
sembléa Geral, Constituinte do Brasil, com tudo
o fizeram por bem ào Officio do Senado da Cor-
(e em data de dezeseis de Setembro do anno pro-ximo passadq de mil oitocentos vinte e dous, e
ifinifo prinripalmente por confiarem então nimia-
inehte na Constitiicionalidade , e boa fé daquelle
(Senado pelos feitos anteriores , e por quereremem indo ser colseventes com as mais Câmaras. E
que á vista do que representava o Excellentissimo
Procurador desta Provincia , rasões allegadas no
Protesto feito por parte dn mesma, e sem offen-
der nem levemente a Augusta Pessoa de S. M. I.,
a quem deviam amor, fidelidade, amparo, e pro-tecção, reclarn&vam a Acta da Acclamação feita
no referido dia , quanto ao prévio juramento , ao
mesmo tempo que Acclamavam uma, e muitas ve-
zes» a S. M. I. Primeiro Imperador Constitucional
do Brasil, eSeo Defensor Perpetuo . Titulo, queaquelle deo , e S. M. I. corajosamente Acceitou ,-'¦itiíicando nesta parle a Acclamação, que haviam
feito con, todo o «¦nthusiiisnío patriótico. Que estas
eram as Mias unanimes, e livres vontades, e que
finando aquella cláusula inserida «a referida Acta"düiAcclaninçfio 

quanto ao prévio juramento , tives-
se de iiigumn fórma1 oílendido (o qne não era das~w.W-mlP!içí,es) 

á Coiistifueionalidade de S. M. I.¦desdi» ju requeriam ao monno Ex,'m Procurador
ti

ttJ- '' 9".P Sfi «"»'«-"* obter deS.lW.Í.
mrSvrí „rf 7'-'" Um m'° «círionado pelos

PreTnc de S 7^' Pala levar •il Augusta
hlà snrnn rt 1 M' '' E ^ CSta 0C™SÍ™ «-« a
^'^ propna, de prestar juramento a obedecer a
nPtn„' VWS 

°i tn,Perttílor Constitucional, e Per-

Vereadores\ i° P °,refc"d» J™ Presidente,
cio deba ' lP.roCurador <, Gamara foi declara-ilo debaixo do juramento dos Santos Evan-elhosem que pozeram suas mãos direitas, que sefobZgavam a defender a Independência do^ Bra*il 7obedecer em tudo e po/tudo ao Senhor D. Pe-
Sm, 

Im,Pmd|0r Consütuci<™>, ofFerecendo suasv.das, e fazendas para a defensa de Sua Au<-u9-ta In.pei-.al Pessoa, e Dynastia , observando", eguardando primeiro que tudo a Santa.Religião èatthohca Apostólica Romana, obediência ás Leise a Nosso Augusto Imperador Constitucional , tilerpetuo Defensor do Império doures//, e damesma mane.ra reconhecer como taes todos os SeosSuccessores : juramento este,, que neste mesmo actoto, prestado por todo o Clero , Nobreza, è Po-vo que se achava presente. E abordaram, quevisto oenthusiasmo popular, e o dever salário desolemnisar-se um tão alto objecto , grande por td-das as razoes, que se dirigissem todos os,Cida-daos presentes á Igreja Matriz a assistirem ao TeJJeum Laudamus, que em acção de graça» se pas*.sava a fazer celebrar, assim como* se passasse jâ'à üluminar as moradas desta Villa, nesta; é ha»duas seguintes noites cm demonstração do prazer<iue accompanha aos moradores deste Termo, tr>das as vezes, que como agora tem* o p«2ef-á#-«ei
pressar publicamente o amor, fidelidade, que con-
sagram a S. M. I., a quem devem a felicitada*

E para constar se mandou lavrar este Teittió
em meza grande, que todos assignaram depois de
lhes ser lido por mim Alexandre Ptnto de Aguiar \,
Escrivão da Camarà que o escrevi, e àssigno. —
O Juiz Presidente Antônio Francisco Sardinha, o
Vereador Antônio Pereira de Magalhães , o Verea-
dor Manoel Correia Ilangel, o Procurador Anto-
nio José Pacheco.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)
Nada mais continha o dito Termo de Veréan-

ça, e accordão , que se acha as referidas folhas d<>
mencionado livro a que me reporto do qual extra-
hi a presente Certidão por bem da determinação do
mesmo accordão transcripto nesta , qlie pela haver
conferido, e em tudo achar sem couza que faça
duvida , a escrevi, e assigno nesta sobredita Vil-
Ia de Santa Maria de Baepcndj/, Minas, e Com-
marca do Ria das Mortes aos vinte e seis dias dó
mez de Janeiro , anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e vinte e
trez, segundo da Independência e do Império. —
E eu Alexandre Pinto de Aguiar Escrivão da Ca-
marà que a escrevi, conferi, e assigno. — Alexandre
Pinto de Aguiar.

ESPIRITO SANTO.

Villa de S. João da Barra.

111.°"' e Ex.mo Sr. José Vieira de Mattos. — Es-
ta Camnra tendo presente o solemne protesto feito
por V. Ex. como Procurador Geral dos Povos de-
ta Pi-ovinda do Espirito Sanio - em que sç acham
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alguns outros de diffarentes. Províncias stibscnptos,
reclamado a virulenta cláusula do prévio Jurauieii-
to de S. M. í. á CosiStituição qualquer que ella

ver

to de S. M
seja: tomouou a deliberarão de convocar os Povos
conterrâneos, e doiiiiciiiai-ífis do Termo desta Vil-
ia de S. João Baptista llà, Barra, e em nome dos
mesmos Povos declara expressamente de sua pro-
«ria vontade illudrda a su. boa fé naqueila vuu-
lenta cláusula do pré ri o Juramento de S. M. 1. á
Constituição, qualquer que ella seja; annuiiido em
tudo e por tudo ao mencionado sõic.mne protesto ,
oue fica junto ás actas desta mesma C-unara, acom-
panhadas da presente declaração positiva da sua
boa te illudida. Deos Guarda a V. Ex. por dila-
fados aunos como deseja, e pós interessamos. Vil-
Ia de S. João tia Barra em Camar,. de 29 deJa-
neiro de 1823. — Ignacio Moreira da Silva, Ma.
noel dos Santos Sousa e Silva, Manoel da Cruz
Costa.

INGLATERRA.

Londres 19 de Novembro.

A rtoticia dos Liberaes Franceses representa
OS Negócios dos Realistas Hespanhoes como redu-
sidos 

"quasi ao eslado de dese*peração: porém nós
realmente não descobrimos vestígios de nada disso.
IJrji Navarro, .onde elles nnnca foram mui fortes,
.pareceque áólYr«3ram algum revez ; porém em Cn-
talunha , «ejÈjinap' podemos julgar , achain-se com-
pletamenti". ij^iiàes aos Republicanos. Parece que
d&sagradarii á t%) dos nosso* contemporâneos o dar-
«a Minp_ ^General Republicano, o appellido de
'Jttmili-J •¦ .poiiéia * qual outro nome se. lhe pôde

nos representa este homem as-
fc,dr?«STÍto..pessoas em trez ou qua-•anos' para Madrid, não vemos se-¦de brutal , uma vã ostentação, e

sobreza de meios e de talentos. El-•obinos Franceses Ae 1792 com tan-
•> servilismo , quanto he possível,nao rso nas suas acções, porém nos próprios vo-cabnlos. Que Se reflkta sohre a ultima ordem quese deo para se organisar um Batalhão de rapazesde dez annos para cima ! Que se contemple alei para se prenderam as pessoas suspeitas. Ellesdizem *qye, como norreram os heroes Republica-nos de Nápoles e de Picmonte, antes querem en-terrar-se debaixo das minas do seo Paiz , do querecuar uma só linha. Os Constitucionaes tem-se eu-tranhado tanto nas regiões do republicanismo , ,meapenas deixaram ao seo Paiz a apparencia de umcivilisado Estado Europeo *, e se elles continuarembrevemente o precipitará,., no abys.no da total rui-na. Un. escnptor Liberal não se correo de escre-

• 'HT

¦ ¦¦¦**->*. 
rt(i.- ,j,.e\

rliaf, ; ::v -
'¦"•Io aniá :*':;.¦;.;.

Sc o Congresso dr» Veronct quizease oíTer-»cer qualquer conselho ao Governo Constituem ¦1de Hespanha, a única resposta seria ordenar-se
recrutamento de cem mil homens. „ Mas se I 

°

NO TI Cl A S MA RI T I MA S

tão fácil levantar aquelle exercito,, <• porque Illot-vo o não tem feito já? O Goven.o de Madrid t>*ria destruído os Realistas de nm só golpe n,ae
dando contra ellas aquelles cem mil homens • "*
réin em logar de similhante exercito , apenas' c'0*.dilliculdade reunio quinze mil home í.,, debaixo d'"ordens do General Mina, o qual »To tem chega!do com todos os seos esforços a dizer mais a'
que lançar quatrocentos realistas (fi antiga arml
nada torre, chamada Caslelfollit. Os Liberaes falia,!
tão enfaticamente das forças navaes de Hespanha
eomo dos seos exércitos ; porém su; sam tantas oiseos recursos em mar, e ern ten-.i, s-como perde-ram elles as suas Colônias ?

(The New Times)

RIO DE JANEÍISO.

Pela Secretaria d'Estado dos N egocios do Impe.rio se faz saber, que a Audiência de S. M. o Impe-
rad.r, que devia ter logar no dia Sexta loira 28 docorrente mez, fica por Ordem do Mesmo Augusto
Senhor transferida para o dia Segunda feira 3 dofuturo mez de Março ; continuando depois os diasde Audiência , segundo a antiga ordem , qua seacha estabelecida.

Em conseqüência das Ordens de S. M. o Im-
perader , que me foram comraiinicadas pelo Illus-
Hnssi.no e Excellentissimo Sr. Mordomo Mór, Man-
d» © Mesmo Aujaste Senhor, qne todoü' es Por-
teiros da Câmara de Cavallo do Numero_ assim
como os R«sposteiros , que se deram por pronipícs
para o Serviço de S. M., hajam de appresentar-
se com toda a brevidade em minha casa defronte
do Passeio , desde as trez horas da tarde até ás
seis, em qualquer dia da semana. Rio. de Janeiro
2j de Fevereiro de LS2J. —- João Valenlim Faria
Souza Lobato, Porteiro da Câmara, e Guarda Jóias
do Ihesouro da Imperial Coroa.

N. B. No Diário N." 43 Art. Rio de Janeiro,
onde se foz menção das diversas Reputações , quese apresentaram a S. M. I. em 21 de Fevereiro,e se disse .fer sido Deputado Francisco de Paula
de Souza e Mello por varias Villas de S. Paulo,e entre ellas pela de Magi/ das Cruzes ; deve ler-
se Mogi-merin, outra Vilía da mesma Provineia.

E NT RA DA S.JJia 21 do corrente. —(Nenhuma Entrada.)
SAHIDA S.

MerZl ^r^--/*^,' G. Amer.jvereury, M. Hemjamim James , equiWem 10carga pano de Unho vinh.a „ 
equipagem u,

SlockoL, « V,!?'/Í.nr°,' t.0*"» -veneros.-

equipagem 11, carga, assuear, caffé, e chifíes. —
Buenos Ames pelos Portos do Sul,- B. Novo Bri-
làante, M. Pedro Garcia da Cunha , equipagem 15,
carga agoardente , arroz , e assucar. — Santos ; L.
Conceição , M. José Joaquim dos Passos . equipa*
Sem 8 , carga fazendas e 16 escravos : páásageiroflo Coneço Rodrigo Manoel dc Almeida com 3 escra-
j°"A; ° CaPitá*° de Artilharia Mmriques Marque*ac Oliveira com 1. camarada, José Leandro de Car'
valho com sua mulher, Tristão Pacheco Pinto, Sftl"¦eador Pcdrozo Duarete e 3 escravos.Rlü ÜK jan*i*o NA iMPRgi^nnrioNAL.ia-5:
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

£5» ÍVT. o Imperador, Tomando em consideração as
ponderosas razões , que á Sua Augusta Presença levou a
Sociedade Filantrópica, erecta a favor dos Órfãos, e Viu-
vas dos Colonos de jVoixi Fribürgo: Attendendo tão só-
mente á maior, e mais prompta utilidade, que possa uti-
lisar a estes infelices : Manda , pela Secretaria de Estado
dos Negócios do Império, participar k mesma Sociedade,
para sua intelligencia, que por Portarias da data desta
dirigidas ao Director , ao Encarregado da Policia, e ao
Juiz dos Órfãos da Colônia , Houve por bem Ordenar,
que 9e fizesse entrega da fazenda de S. José , concedida
para o estabelecimento pio a bem dos mesmos Órfãos , e
Viuvas, áCommissái, que para este fim for nomeada pe-Ia mencionada Sociedade , assim como dos Órfãos, queforem designados , para serem recebidos no edifício, logo
que estiver prompto: e Ha outro sim por bem, que a
Sociedade possa appresentar a S. M. a Imperatriz os pia-uos, que houver de forma, cara o melhor desempenho da
sua instituição. Palácio do tio de Janeiro em 1,5 de Fe-
vereiro dc 1S23.— José Bonifácio de Andrada e. Silva.

Repartição dos Negócios da GuCrra.

Havendo S. M. o Imperador, usando do Direito im-
prescriptivel do Poder Magestatico de agraciar, perdoar ,c. commutar as penas impostas aos réos sentenciados ,
Commutado a pena ultima, a que foram condemnados os
réos José Joaquim da Silva , e José dos Santos , Solda-
dos. das Brigadas d'Artilharia a cavallo da Corte , e João
José Rodrigues, e Luiz da Silvei, Soldados do Batalhão
de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro , em degre-
do perpetuo, e trabalhos de fortificações na Fortaleza de
Santa Cruz da Barra ; Manda o Mesmo Augusto Senhor
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra , re-
metter ao Tenente General Governador das Armas da
Corte, e Provincia, para seo conhecimento, e execução,
a copia inclusa do Decreto de 14 do corrente mez, pelo
qual foi concedida aquella graça ; ficando igualmente na
intelligencia de que aos referidos réos foram perdoadasas chibatadas. Paço em 17 de Fevereiro de lS'23. João
Vieifa de Carvalho.

Nesta mesma data se expedio igualmente Portaria á
Repartição da Marinha.

Copia a que se refere a Portaria acima.

Querendo usar do Direiro imprescriptivel do Poder
Magestatico, de agraciar , perdoar , ou commutar as pe-"as impostas aos réos sentenciados na fórma das actuaes

Leis do Império; e Conhecendo quanto agradável se tor-
na começar por actos de beneficência do mesmo Poder ,
que a Providencia, e unanime Acciamação dos Povos de-
positaratn nas Minhas Mãos: Hei por bem commutar &
pena ultima , a que estam condemnados os réos José
Joaquim da Silva, e José dos Santos, Soldados das Bri-
gadas d'ArtiIharia a cavallo , e João José Rodrigues , e
Luiz da Silva, Soldados do Batalhão da Marinha do Rio
de Janeiro, por sentença.do Conselho Supremo Militar de
Justiça , e por Mim confirmada; em degredo perpetuo, e
trabalhos de frutificação na Fortaleza de Santa Cruz da
Barra (lesta Corte. O Conselho Supremo Militar de Jus-
tiça o tenha assim entendido , e nesta conformidade ex-
peça os convenientes despachos. Paço em quatorze de
Fevereiro de mil oitocentos , e vinte trez , segundo da In-
dependência , c do Império. — Com a Rubrica de S. M.
I. — João Vieira de Carvalho. — Está conforme. — Auto-
nio Pimentel do Vabo.

,/ RIO DE JANEIRO.

Tendo nós annunciado aos nossos Leitores o
feliz nascimento d'unia Sereníssima Infanta Impe-
rial, accontecido em o dia 17 do corrente mez ;
dom precioso, com que o Ceo continua a favore-
cer as virtudes de seos Excelsos Progenitores , e
a animar as esperanças do Heróico Povo Brasi-
liense, que respeita, e quasi adora á Dynastia que
adoptara para com ella identificar os seos interesses
sobre modo consolidados pela garantia, que pres-
tou a seos direitos a alta Protecção do que ha-
viam proclamado seo Perpetuo Defensor , ainda
antes de o haverem sublimado ao Fastigio da Di-
gnidade Imperial ; resta-nos levar ao conhecimento
dos mesmos Leitores (que não tiveram a satisfação
de a observar com seos próprios olhos) a pompa
e magnificência, com que foi celebrado o acto so-
lemne do Sacrosanto Baptismo daquelle viçoso Ra-
mo da Preclara Stirpe Bruganiina.

No dia 24 do corrente mez oitavo do em que
vio a luz do dia a Serenissima Infanta recemnas-
cida, se achava tudo disposto para a celebração
d'aquella Augusta , e Religiosa Ceremonia , a que
por Divina Instituirão está ligada a abluçáo da
mancha original, que herdara de seo Progenitor a
espécie humana. A Capella Imperial achava-se to-
da coberta de riquíssimas armações de damasco e
velludo guarnecidas de galões de prata e ouro ; e
de mais do ordinário das grandes solemnidades ,
abrilhantada com muitos elegantes lustres de finis-
si.no cristal, em que estavam collocadas as vell-.s ,
que deviam esclarecer o corpo da Igreja, apenas
deminuisse o clarão do luminosa Astro; do dia.

1>
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Na entrada do Templo ao lado de Evanp-
lho se via a Fonte Baptismal coliocada .çtcbíUyW
d'uma elegante cúpula, sustentada por quatro cu-
lumnas, cujos pedestaes sentavam sobre -o 1*uxí>
Plinto , em que estava posta a tnesníp Fonte : e
tanto as columnas , como toda a cupuiu «um co-
bertas de Tissú «le seda e opro, gtiawsetfta 4*
galão de ouro. Nos trez lados da cúpula que olha-
vam para a entrada do Templo , para a CapeU»
Mór , e para o lado do Evangelho se v.ai») mm
os ornatos , com que estavam elegantemente dec«ra,4a8
as Armas Impenaes, e logo abaixo entre ps n^
mos ornatos uma. legenda allusivu aquella Rehgio-
»a Ceremonia, sendo a primeira o texto do Evan-
gelho de S. Marcos

Qui credideril , et baptisatus fuc.rit salvas mil.
A 9."- o tento extraindo da jEpistula dcS.Pau-

Io aos d'Epheso.
Unus Dominas, una Fides, et unum Baptisma.
A SS o texto extraindo dos Actos dos Após-

tolos.
Eeeurge , et Bapthare, et eiblue perecia tua.
Logo acima no Corpo da igreja do mesmo la-

do se .achavam levantados dous Soiios sobre trez
degráos , paramentados, tanto elles, como os Es-
jpaídare» e Docéis de seda, e velludo violeta, sen-
8o o 1* destinado para S. M. I. guurnecido de
ftanjoes de ouro , e o 2." para o Bispo Capellão
Jiiór durante o? Exorcismos , de franjões de tç>r.
ç-jl amarello.

po lado da Epistula antes de se entrar na
QUadratura do Corpo da Igreja , estava posto o 1.°
Leito dc parada guarnecido do seda cannezim , e
perto d'elle uma Mesa guarnecida onde se devera
pôr a Femadura da Sereníssima Infanta, e da parte
de fora a Credortcia , onde deveriam coílocar-se in-

-? Insígnias,
!•;¦ i,si f'!a Mór estavam na forma do costu-

.' :- lios tanto para S. M. I. , como pa-
im , :: pellão Mór, onde devia terminai* o
«,.-¦¦' sjr. ( ^j quaes se achavam armados , pela
mesma manera, que os primeiros, com a differen-
ça de o serem de velludo e seda cannezim ; e
próximo á Capella Mór do lado da Epistula se
tia outro Leito como o 1." ; assim como uma Tri-
buna portátil destinada para a Ex."1" Camareira
Mór.

O Palácio Imperial , desde as Sal Ia» até ao
vestibulo , estava ricamente adereçado de preciosas
al&ia»; e tanto as suas paredes exteriores , como ns
da tachado do Templo se viam guarnecidas de damasco
carmezim , assim como todas as casas a que eircun-
vam a Praça rio Terreiro do Paço, onde estava
a Tea, ou Passadisso que conduzia desde o seo
ve^tibulo até á porta da Capella ; cujas anteparas
eram igualmente forradas de damasco carmezim, «
guarnecidas de galão , e o solho coberto de tapeeeria.

Estando as cousas assim diaspostas seriam &
horas da tarde quando S. M. I. accompanhado de
Sua Augusta Primogênita, da Sereníssima Infanta
recemnascida, e mais commitiva do Estado de Sua
Imperial Casa , veio conduzido em grande Tremdo Palácio da Quinta da Boa Vista para o da Çj.dade, occupado o mesmo Senhor o l.„ Coche , ti*
rido a fí; «poz do qual vinha a Guarda d'hoimi;
logo outro enche , em que vinham Suas Augustas
Filhas aeoompanhas da Ex.™4 Camareira Mór tira»
do a 8, Boguido de um Piquete da mesma G-uar»
da , em fim dons outros Coches tirado a 6 , qtieconduzi rn as pessoas da Imperial Commitiva, e ge-
quito, que estavam de Serviço.

. Esperava-se com alvoroço a vinda da wm, ÍSrj,

bersmo , que o Povo idolatra , e em cuja presen,
ça -se exattam os sentimentos do maior respeito pa-ra com sua A"8'U8ta Pessoa, e da mais firme ad-
heaSo ét-caiie» sagrada do Brasil, que S. M. I. es-
.fmmr».como,própria , considerando-se filho do Paiz
.pe íO adoplara : e apenas se avistaram os coches
.f>!JtanQP Bptílliado procurava ter o prazer de ver , e
jj# o.lJHieiw4r ile mais perto o Seo Defensor Per-
p«t»e,, © com elle o Caro Penhor de Seo Amor
VtMijugftl, com que o Ceo Benigno de novo feli-
ditara esta Região , que o contempla como a pe-dra angular do soberbo ediíicio social, que levnn-
tara nò memorável dia 12 de Outubro.

Apeou-se S. M., e Sua Imperial comitiva sen-
do conduzida a Sereníssima Infanta recemnascida
pela Ex."1» Camareira Mór , e tendo subindo ao
Paço ahi se demoraram só o tempo necessário pa-
ra se disporem coutas, e sair o prestito na lonna
do costume.

Vinha adiante um destacamento da Guarda Im-

Íierial 
dos Archeiros repartido em dua3 alas , e

ogo um numerosíssimo séquito de pe.ssoas das cias-
ses mais distinetas, que costumam entrar na salla
do . Doçel , então jvinham 6 Porteiros da Câmara
de cavallo levando massas de prata ao hombro ex-
terno , o no centro o Rei d' Armas , Arauto , e
Passavante vestidos de cottas de seíitn verde com
as differente» peças de que se compõe o Escudo das
Armas Itnperiaes , bordadas em ouro ; começava
então a Corte vindo todas as pessoas, que a com-
põe , assim como o Senado da Câmara , os Depu-
tados das differente» Províncias ás Cortes do Éra-
sil, e os Conselheiros d'Estado, que não levavam
varas do Palio.

Seguiam-se as pessoa» que levavam insígnias a
saber.

O íüonde de Palma conduzindo a veste candi-
da, jndo accompanhado de um e outro lado de
dous moços Fida gos Francisco Xavier Colmou da
Silva Cabral, e José Xavier Cclmon dá Silva Ca-
bral, o Barão d'Itankaen levando o Cirio, em que
hiam cravados 4 dobrôes de 24J)000, acconpaijhado
dos moços Fidalgos Leonardo Pinheiro da Cunha ,
e Vasconcellos , e José Fortunata de Brito. O Ca-
marista Joa-ío José d'Andrada Pinto levando o Mas-
sapão, accompanhado dos Mossos Fidalgos Manoel
Jacinlho Navarro de S. Pat/o, e Mello, e Braz
Carneiro Nogueira da Cosia , e Guina. Todos os
que conduziam as ditas Insignas levam tãobem uma
toalha de finíssima cabraya guarnecida de preciosa
renda. Seguia-se o Porteiro Mór Visconde do Rio
Secco , e o Vedor da Casa Imperial Conde do llio
Pardo servindo de Estribeiro Mór; então appa-
receo a Pessoa Augusta do nosso Amabelissimo Im-
peradpr, levando ds lado direito o Mordomo Mór
o Ex.mo José Bonifácio de Andrada e Silva ; e do
esquerdo o Capitão da Guarda Imperial dos Ar-
cheiros o Ex."10 João Maria da Gama Freitas Ber-
tfuo, e atraz de S. M. I. segui-a-»e o Gentil He-
mem da Câmara de semana , o Ex.1"0 Barão de
Santo Amaro,

O riquíssimo Pallio, que apparecia imtnediata-
mente , era conduzido pelos Conselheiros d'Estad(»
Manoel Ferreira da. Câmara Bittancourt e Sã, José
Vieira de Mattos, Estevão Ribeiro de Rezende, JoaoJo-
st de. Guimarães e Silva , Manoel Clemente Cavalcante
de Albuquerque, Antônio Rodrigues Vellozo de OU-
veira, Antônio Vieira da Soledade, Manoel Rodri-
gues Jardim. Debaixo do Pallio ia. a Sereníssima In*
fenta recemnascidada conduzida pelo Ex.""" D. Fran-
tisco da Costa de Souza de Macedo , Mordomo Mór de
S. M. u Imperatriz vestido de uma opa de bjwad*
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'.fe recarno de ouro , accompanl.ado de dous Moço,
FÍdalsros por um, e outro lado, Antônio Lv.z h-
Jueira Parira da Cunha, e Manoel Lm, Pen ira
1 Cunha. Se-uia-se apoz o Pall.o S. A. 1. a Se-

raiissmia Senhora Prinçeza I). Mar.a da. Gloria,
«uiada pela mão cio Ex.™ Camareira Mnr.
0 

Quando S. M. I. saio do vesíibulo do Paço
-,o sianal dado salvaram as Fortalezas , e a Mu-
sica dos Corpos da Guarnição desta Corte, que
se achavam postados em grande parada , tootiram
mui accordes marchas, emquanto em dous coretos
levantados um fó''a do pórtico do Paço, e outro
ao sair da Capella se cantava, e. accoinpaiihava do
competente instrumental o Hymno Constitucional de
composição de S-M. I.

Entrando S> M. na Capella foi ali recebido pe-
3o Ex.rao Bispo CapeRio Mór e Cabido , paraiuen-
tado de côr violacoa , que o aguardava para lhe
fazer as costumadas honras da recepção : então se
encaminharam á Capella do SS. Sacramento a fa-
zer oração, emquanto a Sereníssima Infanta recém-
nascida repousava no 1° Leito de parada, pondo-
se neste ititervallo as Insígnias sobre a l.a Credeu-
cia. Voltando S. M. I. ao 1.° Throno collocado
no Corpo da Ic.reja, e o Prelado ao que no mes-
nio sitio lhe estava preparado, foi conduzida com
a mesma solemnidrde a Sereníssima Raptizanda pa-
ra junto do Prelado , onde começou a cerenionia
do ritual ; indo os Grandes que levavam as lusi-
gnias collol-as n'outra Credencia ao lado da Epis-
tula do Altar Mór , e tomar os logares , que na
Corte ihes competiam.

O ceremonial continuou até ao fim dos exor-
cismos no mesmo sitiai, e ao proferir o Ex.m0 Mi-
nistro do Saaramento as palavras — Ingredere in
Templum Dei — Subiram a Capella Mór, onde tan-
to S. M. I. como elle tomaram o assento, que lhes
era destinado nos respectivos solios, e ali se ulti-
mou o Sacramento, precedendo o exame da tempe-
ratnra d'agoa, praetieado pelo Barão da Goiana
Cirurgião Mór do Império. Feita a eolemne ablu-
çao sajvararrt as Fortalesas, e soou todo o instru-
mental, de que compunham os dous coretos mencio-
nados, e a musica dos RegÍH»eqtos portados era
torno da Tea.

Foi imposto a S. A. T. o nom« de D. PAU-
LA MARIANNA J-OANNA CÂRLOTA FAUS-
TINA MATHIAS FRANCISCA XAVIER DE
PAULA MICHAELLA GABRIELLA RAPHA-
ELLA GONZAGA, sendo Padrinho o Glor.ro
Patriarcha §. José, e Madrinha a Sereníssima Se-
nhora Prinçeza Imperial D. MARIA DA (íLO-
RIA; então entoou o Prelado Ministrante o Ilym*
no Te Deum^ que foi cantado de harmoniosa Mu-
sica pelos Músicos da Imperial Câmara , e Capei-
h, sendo regida por Fortunato Mazzioti Mestre de
musica honorário de SS. MM. II. ; e completas
as preces, e Orações se retirou S. M. 1. com a
Corte, e mais numerosíssima comitiva pela mesma
ordem, com que foram , vindo cobertos os grandes
que levavam as insígnias assim como tinham ido
cs oue foram sem ellas, e o Ex.1"3 Mordomo Mór,
e Capitão -da Guarda junto de S. M. I.

A escassez dVspaço , e de tempo não nos per*
Inrtte fazer as reflexões, que desejamos sobre ama-
iieira delicada , e judiciosa com que S. M. I. cor-
responde aos sentimentos das Províncias Heróicas,
que primeiro lançaram sobre Sua Augusta Pessoa
as prespicazes, e sobre modo previdentes, e politi-
cas vistais de O identificarem com sigo na Causa
menoscabada da Conservação dp seos naturaes di-
Jeitos. Esta escolha , esta adoptaçã© , que deo

logar a_ Sua rMageítado chama-se filho do Bra-hi'. , omita era Seo Magnânimo Coração todo orecoiiheciiiiento., toda a gratidão, de que he sus»
cept.vel para com o Povo generoso, que soubelazer ^ quanto podia a tim de subtrair o herdeiro
do Thriíiio Portuguez ao vilipendio , e ignomínia ,
que llie ueo em partilha a execranda facção do
Congresso de Lisboa.

Como riiho do Brasil nada he mais natural,
do que chamar seos Augustos filhos com os no-
Mies das Províncias , que o adoptaram, e que pa-ra com elles tomam o logar (1'Ascendentes, imi-
tando assim o que a respeito dos Ascendentes na-
turaes practicaram sempre os Povos desde a mais
remota antigüidade. Januário foi o Nome da. Se-
renissinia Infanta, que vio a luz do dia em 11
de Março cie 1822 pouco tempo depois de ter lo-
gar aquella adopçáo ; nome , que como todos sa-
bom corresponde a Januário ou Janeiro, com quese distingue esta Provincia , e Capital do Império :
Paula he o nome qne felizmente se impõe á Se-
renissitna Infanta recembaptizada , nome que cor-
responde ao de 8. Paulo, com que se he conheci-
da a Provincia e Capital, que tão denodadamenté
sustentou os direitos do Brasil, e unio a seos in-
teresses os interesses de S. M. í.

Eis-aqui um novo modo, ainda não visto, nem
lido na historia de eng-randecer , e fazer celebres
as grandes Cidades. Quer o grande Alexandre fa>
zer celebre a Capital do Egipto , que era então o
empório do commercio cVAsia praetieado pelas ca-
ravanas, deo-lhe o seo nome chamando-lhe Ale-
xandria , nome que impoz a muitas outras Cida-
des á'Asia : quer Constantino o grande lazer ceie-
bre a Capital da Thracia conhecida até então com
o nome de Byzancio , depois de a reedificar cha-
niou-lhe Constantinopla; mas quando o Grande Pe-
tiro Brasiliano quer engrandecer, e celebrar o h*-
roismo das Provincias, e Cidades da extensa re-
gião que o adopta por filho, e Defensor ,- èííliío
não lhes muda o nome que tem, e que está inhe-
rente a sua tão justificada celebridade, faz que
este mesmo nome se continue nas pessoas de Seos
Augustos Descendentes , e que com eiles vá per-
petuar-se nos cafchaiogos da Sua tão respeitada Dy-
nastia. Tal he a maneira extraordinária, com que
S. M. I. sabe corresponder aos extremos de affecío
e >le respeito , que lhe tributam os Povos que O
idolatrara.

Relação dos Despachos publicados na Corte, pela Se,
crèlcria a" Estado, dos Negócios do Império no fims-
tissimo ãia 24 de Fevereiro de 1823 , em que se
celebrou o solemne Acto do Baptismo de S. A L
a Serenissima Senhora Infanta recemnascida.

Cavalkiros da Ordem de Christo.

O Sargento Mór Cláudio Manoel Correia,
O Capitão Bento da Silva Rendon.
O Capitão Sancho João de Queiroz.
O Alferes José Cândido Soares de Almeida.
José Maria Lopes da Costa.
Américo José Ferreisa.
João Ribeiro de Almeida.
José Maria de Albuquerque e Mello.
O Padre Constantino José Pinlo de Figueirede.
O Padre Marcelliiio Pinto Ribeiro Duarte.
O Padre Domingos Alves dos Reis Lousad*,

Francisco Manoel de Paula , o Titulo de C«a*
selho.
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Infantaria.

Primeiro Batalhão.

Estado Maior.
Major : José Caetano de Andrade Pinto.
Ajudante : José Antônio Lisboa.

l.a Companhia.
Capitão : Luiz Joaquim dos Santos Marrocos.
Tenente : Manoel Iunocencio Pires de Camar-

go de Figueiredo.
Alferes : Luiz. Pedro Valdetaro.

2.a Companhia.
Capitão: Paulo Fernandes Vianna.
Tenente : Francisco Ribeiro dos Guimarães

Peixoto.
Alferes : João Pvlarcianno de Azevedo.

3.a Companhia.
Capitão : João Prestes de. Mello.
Tenente : Manoel Anastácio Xavier de Brito.
Alferes : Domingos José Ferreira.

4.a Companhia.
Capitão: Domingos Ribeiro dos Guimarães

Secretario: Luiz Moutinho Lima Alvares e Peixoto.
Silva. Tenente : José Tiburcio Carneiro de Campos.

Cavallaria. Alferes : Theodosio Pulcherio da Silva.

Sua Mngest.idc o Imperador Houve por bem,
por Graça deste mesmo dia, elevar a Cidades to-
das as Capitães das Províncias deste Império , que
ainda não gozavam desta cathegona ; e iguaimen-
te conceder á Villa Rica, da Provincia de Minas
Geraes , o Titulo de Imperial Cidade do Ouro Pre-
to ; á Cidade de S. Paulo o Titulo de Imperial
Cidade de S. Paulo ; ás Commarcas de Itú e Sa-
bará o Tjtulo de Fidelissimas . e á Villa de Bar-
bacena o Titulo de Nobre e muito Leal Villa de
Barbacena.

Pela Mordomia Mór.

Francisco Manoel de Paula, o Foro de Fidal-
go Cavalleiro.

Gomes Freire de Andrade i» Moços da Cama-
José Joaquim dos Santos <| ra Imperial.

Guarda Cívica da Corte.

Estado Maior Geral do Corpo.

Commandante : o Ministro e Secretario de Es-
tado dos Negócios do Império e Estrangeiros.

2.° Dito": D. Antônio Coutinho de Lencastre.
Ajudante : Monsenhor Pedro Machado de Mi-

randa Mtdheiros.

. Estado Maior.
Major: José Tavares Fran«;a.
Ajudante : Desembargador Antônio Garcez Pin-

to de Madureira-.

Primeiro Esquadrão.

La Companhia.
i /,,;¦ Barão de S. Simão.
«ii1,.¦¦!.'.-: Doutor Luiz Pedreira do Couto

Ferraz.
Alferes : Antônio Luiz de Menezes Drumond.

2." Companhia.
Capitão : Desembargador Manoel Pinto Ribeiro.
Tenente : Padre Antônio de Abreu Froes.
Alteres : Doutor Luiz Alves de Azevedo.

Segundo Esquadrão.

1." Companhia.
Capitão : D. Nuno Eugênio de Locio e Seilbs.
Tenente : Antônio de Saldanha da Gama.
Alferes : Manoel Theodoro da Silva.

2.» Companhia.
Capitão : «losé de Rezende Costa.
Tenente : Doutor Luiz Joaquim Duque Es-

trada Furtado dé Mendonça.
Alferes; José Joaquim Timoíheo de Araújo.

seca.

Segundo Batalhão.

Estado Maior.
Major : Joaquim José de Magalhães Coutinho.
Ajudante : José Antônio Pinheiro , filho.

...-„,.,-.--.ja» Cfòtnpanhia.

Capitão . Antônio Vieira da Soledade.
Tenente : Gustavo Cancio de Paula.
Alferes,- Padre Domingos Teixeira da Fon-

2.a, Companhia.

Capitão : José Joaquim da Rocha. .
Tenente : Padre Joaquim da Soledade Pereira.
Alferes: Bernardo José Serrão.

3." Companhia.

Capitão : João Carlos Correia de Lemos.
Tenente : Francisco Xavier de Noronha Tor-

rezao.
Alferes

Capitão ;
Tenente
Alferes :

José Vieira Borges.

4.» Companhia.
João Carneiro de Almeida.

: Padre Narciso da Silva Nepomuceno,
Francisco Caetano da Silva. /

(Continuar-se-ha.)J

NOTICIAS MAR1TIMASX h,% WM

ENTRA DAS.
Dia 25 do corrente. — Guerntsey ,- 54 dias ; B.

lng. Two Brothers, M. James Lawther, equipi-rem
10, carga, carvão de pedra a Milkr, e Comp.—
Cananéu; SÍO dias; S. Guia, M. Francisco de Pau-
Ia c Silva , equipagem 7 , carga arroz a Bernardo

Luiz de Almeida.: passageiros Manoel Joaquim , e
José de Souza Cardozo. — Guaratiba ; 3 dias ; C.
Bom Suecesso , M. José dos Santos da Fonceca.

S A 11 IDA S. _.
Dia ,25 do corrente. — Falmouth ; P. lng- ha'

dy Man/ Pelham , Com. Tilly.

RIO o e JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Artigos o'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

J^_, M. o Imperador, Deferindo á Representação da
Sociedade Filatitropica erecta a favor dos" Órfãos, «Viu-
vas dos Colonos Suissas: Manda pela Secretaria de Esta-
do dos Néscios do Império , que o Juiz dos Òrfâõs da
mesma Colônia , loi;o que se achar prompto o edifício
destinado para a-educação dos sobreditos Orfaos , faça
entrega daquelles , que por elle forem indicados , á Com-
niissão , que par. ês.e fim for nomeada , e encarregada
pela Sociedade. Palácio do Rio de Janeiro em 15 de
Fevereiro de 1823.—José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo indi.pensavèl , que no Thesouro Publico haja
regular escriptuiaçSo do que he coucernente á arrecada-
vão da Décima das heranças, e legados, na conformida-
de do Alvará de 17 de Junho de 1809, de maneira, que
a todo o momento se possa ter um cabal conhecimento
desta renda , e darem-se á este respeito as necessária,
providencias: Manda S. M. ò Imperador, que o «Conse-
Iheiro José Caetano Gomes, Thesoureiro Mór do Thesou-
io Publico ordene _s Contadòrias Geraes procedam logo
á mencionada eseripturaçáo desde o seo estabelecimento
até o presente regulada pelas participações , que lhe sano,
e devem ser dadas peloi Ministros respectivos. Paço 3
de Fevereiro de 1823. — Martim. Francisco Ribeiro de
Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secret.ria d'Estado
dos Negócios da Fazei»-1 , participar ao Desembargador
do Paço Juiz da Alfândega em resposta do seo Olficio
de 30 de Janeiro próximo passado , que Houve por bem
de approvar a proposta do Inspector das obras da Alfan-
dega, para se fazer um cães de pedra de alvenaria arga-
maçada na Estiva dos Guindastes, em logar do concerto,
que se havia ordenado , visto mostrar-se do orçamento
appreíentado pelo dito Inspecror o pouco accreicimo de
despesa, que demanda: ficando aliás muito mais segura,
- durável , do que sendo de madeira, que exige um dis-
pendipso concerto de trez em trez annos. Paço 3 de 'Fe-
•a-reiro de 1823.— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

__ Tendo-se nomeado privativamente aò Desembargador
José SernàfçUs de Figueiredo para proceder quanto antes
S coropetetit. arrecadação do que se deve do imposto da
D-cin» » vista das coutas correntes, «j-e lhe toam re.

.'li

mettidas cora a Portaria de 11 do corrente mez, e não
sendo possiíel, que estas contas tenham toda a «acti-
dão, e por ellas se conheça o estado de responsabifida-
de , em que se acham alguns Superintendentes , não só
por serem ellas formadas pelo que respeita io Debito,
pelas Certidões do lançamento , que sam susceptíveis de
augmento , ou diminuição , e quanto ao credito, pei .s
entregas feitas pelos Superintendentes, tendo accontecido
servirem dous. e trez em um mesmo anno; mas até por-
que não se acham ainda liquidadas muitas das mesmas
contas , por motivo de omn.is-__> dos respectivos huperin-
tendentes em appresentarem os Livros do lançamento, em
seos devidos tempos , além da falta dos de receita , que
na conformidade dos Çjj 14 e 15 do Alvará de 27 de Ju-
nho de 1808, sam obrigados a mandar escripturar dupli-
cadamente, a fim de se retnettereni uns ao Thesouro Pu-
blico , ficando outros na respectiva Superintendência; sen-
do certo que só á vista de taes livros de lançamento, e
de Receita, depois de feitos os necessários exames se pó-
de entrar no verdadeiro conhecimento do estado de .ont . ,
e responsaMidade de cada Superintendente: Ma,"*\.-«• ¦ M.
o Imperador , pela Secretaria d'Estado dos Ne£.c»ps da
Fazenda authorisar o mencionado Desembargador, para
que nas suas Superintendências desta Corte possa exigir os
livros de Receita , e todas as clarezas, e papeis que jui-
gar convenientes para a elucidação deste negocio, e prom-
pto desempenho de tio importante commissão. Paço 24 de
Janeiro de 1823. — Martim Fmnciseo Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha , que o Desembargador Auditor Geral
da Marinha admitta ii habilitação , que a Lei exige Mu-
noel Joaquim de Lemos , que pertende assentar praça de
Aspirante a Guarda Marinha; ficando na intelligencia de
que deverá praticar o mesmo com todos aquelles indivi-
duos , que para isso se lhe appresentarem independente
de qualquer ordem da sobredita Secretaria de Estado.
Palácio do Rio de Janeiro em 20 de Fevereiro de 1823.
— Luiz da Cunha Moreira.

- Devendo por-se á venda , a quem mais der a Náo
Principe do Brasil, e as Escunas Maria Emilia, e Pri**
cipt: Real: Manda S. M. I. pela Secretena d Est»do do»
Negócios da Marinha remetter ao Vice-Aâmirante Intea-
dente da Marinha a inclusa avaliação das referidas Em-
barcações , a que ¦ se mandou proceder pela Mestrança
do Arsenal da Marinha, a fim de que faça publicar por
Editaes a «ua venda, usando das formalidades do costu.

me. Palácio do Rio de Janeiro em 20 de Fevereiro de

1823. — Lm da Cunha Moreira.
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gíj dc Fevereiro.

Se o dia 7 de Março de 1808 merece distin-
eto logar nos fastos da nossa Historia , por ser
aquelle que, por uma serie de acções, collocou no
Btasil o assento da Monarchia, elevando-o assim
do abjecto estado de Colônia a outro estado mais
adequado a este immenso , rico, e fértil Paiz ;--
não he menos 'digno de memória o dia.26 de Fe-
vereiro , que pela Augusta Intervenção do Anjo
Tutelar da Paz (segundo a justa expressão de um
douto Escriptor contemporâneo) do Heroe, qne ho-

je felizmente impera sobre um Povo livre, e gene-
roso , se vio sanecionado, e legalisado no Brasil^ o
Systema Constitucional, reunindo assim as opiniões
desvairadas, animando os espíritos débeis, e frou-
xos , e dando finalmente ao Mundo espantado o
espectaculo rarissimo de um Príncipe superior aos
prejuízos do Século , e de um consummado Politi-
co , que na qualidade de Herdeiro da Monarchia
Portugueza principiou desde então a fazer todos os
esforços para salvar a sua integridade, e ao mes-
mo tempo mosUar a sua indubitavel e espontânea
constitucionnlidade.

Porém o Gênio da inveja, da ambição, e do
orgulho, que revoava em torno dos Deputados de
Portugal nas Cortes de Lisboa , fez com que aquel-
le Congresso sem aproveitar-se das magnânimas Dis-
posições do Heroe do dia 26 de Fevereiro , antes
pelo contrario tractando com o mais execrável ar-
rojo u Augusta Personagem, com quem deviam coo-
perar , preparassem elles mesmos a desmembração
da Monarchia Lusitana, por quererem retrogradar-
tio', ao estado de captiverro, e tutela, abusando da
'¦ ¦¦•:. .,'. dos generosos Brasileiros. Parece que a
l'i. ,-i,'.. 7.5 assim mesmo o permittio; para que

cu.it,. çm-r {©rra a mascara da infame hypocrisia
visst. ¦ k cadeias, que fingidos irmãos, e de-
testaveis dümagogos, nos preparavam no silencio, e
nas trevas; conhecêssemos, e desconcertássemos seos
planos da mais vil traição, e seguíssemos o feliz
destino, a que a mesma Providencia nos chamava,
e não podia encarar sem raiva o má o gênio de
Portugal.

Como S. M. I. completamente identificado com
os interesses dos Subditos que O adoram , tem igual
parte no prazer de tudo quanto possa tender á
#ua ventura , facto este que a hedionda intriga de-
balde forceja por obscurecer ; e conhecendo outro
sim o Mesmo Augusto Senhor, que apezar de tu-
do, foi nesse dia -que se abraçou o Systema Cons-
titucional, Houve por bem Ordenar que fosse de
grande gala na Corte ào Império. Em consequen-
cia disto estiveram embandeiradas todo o dia as
Fortalezas , que igualmente salvaram ao nascer e
pôr do Sol, e ao meio dia; e concorreo a Corte
ao Palácio da Cidade para terem a honra de bei-
jar a Mão de S. M. I. por aquelle motivo. A re-
petição das salvas pela uma hora da tarde annun-
ciou o principio daquella brilhante cerimonia, quefoi celebrada com pompa, e prazer.

Fim dos Despachos da Guarda Cívica.

Terceiro Batalhão.

Estado Maior.

Major : João Sabino de Mello Bulhões e La-
cerda.

Ajudante : 
'".Manoel 

Carneiro tle Campos.

... Companhia.
Capitão: João Francisco de Brito Villar.
Tenente : Epifanio José Pedroso.
Alferes : Francisco de Paula Vieira de Azevedo.

2.* Companhia.
-Capitão: Padre Marccllino Pinto Ribeiro Duarte.
Tenente : Antônio Cypriano de Souza.
Alferes : Balthasar Jaconie de Abreo e Souza.

S.g Companhia.
Capitão : Antônio Homem do Amaral.
Tenente : Francisco Manoel da Cunha.
Alferes: Ciro Cândido Martins de Brito.

4.a Companhia.
Capitão : Antônio José da Costa Ferreira.
Tenente : Domingos Gonçalves de Azevedo.
Alferes : João Neponiuceno de Assis.

Quarto Batalhão.

Estado Maior.
Major: Venancio José de Azevedo Bello.
Ajudante : Braz Martins da Costa Passos.

l.a Companhia.
Capitão: Antônio Rodrigues da Silva.
Tenente : Antônio Caetano da Silva.
Alferes : Manoel Maria de Brito Villar.

2.1 Companhia.
Capitão : João Carneiro de Campos.
Tenente: José da Silva Areias.
Alferes: Porfirio Joaquim Suares Viegas.

3.a Companhia.
Capitão: Ignacio Alves Pinto de Almeida.
Tenente : Manoel Joaquim de Oliveira Leão.
Alferes : Roberto da Silva dos Santos Pereira.

Vaga.
4.» Companhia.

Relação dos Despachos publicados na Corte pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios da Guerra , no
Faustissimo Dia 24 de Fevereiro de 1823, do So-
lemne Acto do Buplismo de Sua Alteza Imperial u
Sereníssima Senhora Infanta Recemnascida.

Conselheiro de Guerra, o Tenente General
Conde do Rio Pardo.

Vogai do Conselho Supremo Militar , o Bri-
gadeiro Graduado Antônio Manoel da Silveira e
Sampayo.

Governador das Armas da Província de Goiaz,
o Coronel addido ao Estado Maior do Exercito
Raimundo José da Cunha Mattos.

O Ajudante General do Governo das Armas
da Corte e Provincia , o Brigadeiro Graduado Fran-
cisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda, que
serve interinamente este logar.

Quartel Mestre General do referido Governo
das Armas, o Brigadeiro Graduado Manoel da
Costa Pinto, que exerpe interinamente este logar.

Marechal de Campo Graduado, o Brigadeiro
José da Nobrega Botelho.

Brigadeiro Graduado, o Coronel Governador
da Fortaleza de S. João da Barra , e Luiz tar-
los da Costa Lace.
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Brigadeiro Graduado , e Governador da For-
, -a Vj'e Villagalhon, o Coronel Conimandaiite

i 
'-Roo-in 

ento de Artilharia da Corte Luiz Auto-.

rii„ de Oliveira Bulhões.
Tenentes Coronéis Graduados, os Majores A pi-

,1'intes de Ordens do Governo de Santa Catliaiinu

José Cbrispiniano de Contreiras e Silva , e Tim-
nv: Francisco de Souza Coutinho.

Major aggregado ao Regimento dc Caçadores
a S Paulo o Major Graduado addido ao mes-
mo liecisaento , e Governador da Villa de S. Se-
Instiãot Lopo da Cunha d'Eça e Costa.

Capitães Graduados , o Tenente Commandante
du Fortaleza da Barra do Sul da Provincia dé
Santa Çatharina Bernardino da Trindade Feijo da
Silva e o Tenente Comniandante da Batana do
Pontal Jacinto Jorge de Campos.

Ajudante de Ordens do Governo da P.iovincia
de S. 

"Paulo, o Capitão Graduado adtiido ao Esta-
ilo maior do Exercito José Joaqnim de Santa

Aiudante de Campo do Marechal Commandan-
te da Fronteira do Rio Grande de S. Pedro com
a Patente de Tenente addido ao Estado maior, o
Secretario da Legião de Voluntários da mesma Pro-
vincia Joaquim Gomes da Silva.

Tenente aggregado á referida Legião de Vo-
luntarios, o Tenente Graduado do Batalhão de
Infantaria e Artilharia da sobredita Província Jo-
sé Antunes de Prociuncula.

Tenente Graduado , o Alferes empregado ás
Ordens do Governo de Santa Çatharina Jacinto
Martins Lourenço.

Ajudante da Fortaleza da Ponta Grossa, com
a Patente de Alferes, o Sargento do Batalhão de
Caçadores da sobredita Provincia , Alberto Victo
Bion.

Ajudante do Forte da Barra da Laguna com
a Patente de Alferes, o Sargento do referido Ba-
talhão Manoel José Velloso.

Regimento de Cavallaria de Linha de Minas Geraes.

Tenente Coronel , o Major Guido Thomaz
Marlicre.

Major , o Major Graduado Rafael Fortunato
da Silva Brandão.

Capitão da 4.a Companhia, o Tenente da mes-
ma Francisco de Paula Marink.

Tenente da mesma , o Alferes da 6.» José de
Souza Lobo.

Alferes da G.3, o Alferes aggregado Sebastião
Antônio José Ribeiro.

Batalhão dc Infantaria , c Artilharia do Rio Grande
de S. Pedro.

Coronel Comniandante, o Coronel aggregado
Duarte Guilherme Correia de Mello.

Coronel aggregado, o Coronel Graduado José
Maria de Almeida.

Major, o Major Graduado Theodoro José da
Silva.

Capitão da l.a Companhia, o Ajudante Jus-
tiniano Belarmino Ribeiro.

Capitão da 2.a, o Capitão Graduado José An-
tonio de Almeida.

Capitão da 33, o Tenente Antonio Baptista
ile Carvalho.

Tenente da 1.» Companhia, o Tenente de In-
fiuilarm de Goa Jaime Vasconcellos da Cunha e
Mello.

Tenente da 2.j , o Tenente de Iulantaria deGoa Antônio Tei Io Barreto.
Cirurgião Mór, João de Larnego Palma.
Aiudante con, a mesma Patente dè Alteres ,o Alteres de Cabo Verde Francisco Antônio Be-

xiga.
Alferes da l.a Companhia, o Alferes ago-reo-a-

do José Antônio Alves Calvão.
Alferes da 2.., o Sargento Alexandre José

Lisboa.
Alferes da 3.2, o Porta Bandeira Sebastião

Xavier Ferreira da Silva.
Alferes da 4.* , o Porta Bandeira José Fer-

reira da Silva Santos.
Quartel Mestre com a Patente de Alferes, o

Sargento Agostinho Pereira de Azevedo.
Alferes aggregados , o 2.° Tenente de Arti-

lharia do Estado Maior do Exercito Fernando da
Costa, e o Alferes de Moçambique Pedro Eusta-
quio Vieira.

Reformados na fôrma da Lei , o Capitão Gra-
duado João Henriques Braun Taborda , e o Al-
feres Antonio Pedro da Fonceca.

Batalhão de Caçadores de Santa Çatharina.

Tenente Coronel Comniandante, o Major João
Cardoso Vieira.

Capitão da 1.* Companhia, o Capitão Gradua-
do Francisco José Damaceno Rozado.

Capitão da 2.1 , o Tenente Cypriano Coelho
Rodrigues.

Capitão da 3.", o Ajudante Manoel José de
Mello.

Capitão da 4.a, o Tenente Antonio Agostinho
do Rego Lobo Capestrano.

Capitão da 5.1, o Tenente Zeferino Antonio
de Souza.

Capitão da 6.", o Tenente Leandro «V < osta.
Capitão continuando no mesmo ex .o que

tem, o Tenente Quartel Mestre Joaquim Flaneis-
co Teixeira. .

Tenente Ajudante, o Alferes José Joaquim de
Almeida.

Tenente da 1.» Companhia, o Tenente Secre-
tario José Pereira Sarmento.

Tenente da 2.', o Alferes Narcizo José Jis-

Pin°Tenente da S.a , o Alferes José Honorio de
U 

Tenente da 4.», o Alferes Manoel José Po*.

PU °Tenente 
da 5.», o Alferes Joaquim José Ri-

beÍrV*S°'da 
Ca, o Alferes Antonio da Costa

FragCapcllão, 
o Padre Caetano de Araújo Figue-

""^Cirurgião 
mór, o Ajudante de Cirurgia Tho-

maZAdlfeStaa í^ompanhia Graduado Tenente,1

o Alferes Antonio Francisco da Silva Castro
Alferes da mesma Companhia, o Sargento An-

t0nÍAlfrreTdaR2TcomPanhia Graduado Tenente,

„ Alferes João Antonio Torres Arouche
Alferes da mesma Companhia, o Cadete João

da 
%2"dffe. o Cadete Joaquim Alves da

Costa e o Sargento Henrique Alves da Cruz.

Alferes da 4.* , o Cadite Manoel Ribeiro do

Medeiros, e o Sargento João Juse de Abreu.

I o o
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Alteres da 5.*, os Sargentos Joaquim Antônio
Santiago, e Francisco Vieira Rabello.

Alteres da 6.». o Sargento Antônio José Ro-
d. igues. e a Cadete Joaquim José Varella.

Reformados em Majores com o soldo que actual-
mente tem , os Capitães Luiz Tavares Freire ,
e Antônio José de Favia.

Em Capitães com o Soldo que tem , o Capi-
tão Francico da Gama Lobo, e o Ajudante João
Martins d' Ávila, e o Tenente Rodrigo José da
Fonceca.

Em Tenente com o Soldo que tem , o le-
nente Amaro da Costa Pimenta.

Batalhão de Artilhuria da sohredita Província.

Primeiros Tenentes, os 2.os Tenentes Joaquim
Ignacio de Macedo Campos , e Antônio Manoel de
Garfias Rozado.

Ajudante com a Patente de 2.» Tenente , o
Cadete Laurentino Eloy de Medeiros. _

¦ Segundos Tenentes , o Sargento José Quinti-
no, e o Cadete Francisco dc Almeida Varella.

Segundos Tenentes aggregados , o Sargento
Theotonlo Nunes, e o Cadete Flodoardo Eloy de
Medeiros.

Segunda Unho.

Coronel Commandante do 2." Regimento de
Cavallaria de Rio Grande de S. Pedro, o Coronel
aggreado Antéro José Ferreira de Brito.

Coronel Commandante do Regimento de Porto
Alegre , o Coronel aggregado Joaquim José da
Silva.

Coronel Commandante do 1." Regimento de
€ nllaria de S. Paulo, o Coronel aggregado Joa-

uses José de Moraes Abreu.
Cor me! Graduado de 7.° de Infantaria desta

Proa r ¦ > Tenente Coronel Amador de Lemos
Ihinnoi

Ti-neste Coronel do S.o Regimento de Cavallaria
da Cou-oio •: io Ouro Preto, o Tenente Coronel
aggregado ' '<uel Martins Chaves.

Tenente Coronel do 4." Regimento de Cavai-
laria da mesma Commarca, o Capitão da 4.a Com-
panhia João José de Oliveira.

Major do mesmo Regimento, o Major aggre-
gado Jacinto Pereira Ribeiro.

Ajudante do mesmo com a Patente de Alfe-
Tes, o Furriel do Regimento de Cavallaria de IM-
nha daquella Província Antônio Pires Pimentel.

Tenente Coronel do 3.° Regimento de Cavai-
Jaria da Commarca do Rio das Velhas, o Capitão
da b.i Companhia Martinho Alvares da Silva.

Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria
da Commarca de Piracatú, o Capitão da 6.a Pe-
dro Antônio de Bitenconrt.

Tenente Coronel do Regimento de Infantaria
da Commarca de Piracatú , o Capitão de Caçado-
res Sancho Lopes de Uchoa.

jor do mesmo Regimento , o Capitão do Re-
gimento de Cavallaria de Linha José Januário de
Souza Ozorio.

Primeiro Ajudante do mesmo com a Patente
de Alteres, o Furriel do mencionado Regimento
de Linha Vicente Ferreira de Sailes.

Major do 3.° Regimento de Cavallaria da Com-
marca do Rio das Mortes, o Capitão do referido
Regimento de Linha Antônio José de Mello Trant.

Ajudante do mesmo Regimento com a Paten-
te de Alféres, o Cadete do indicado Regimento
de Linha Antônio Joaquim de Mascarenhas Pes-
sanha.

Segundo Ajudante do Regimento de Infantaria
de Bambuhy com a Patente de Alteres, o Furriel
do sobredito Regimento de Linha Francisco Cue-
tano Pereira.

Tenente Coronel do 2,c Regimento de lnfan-
taria da Commarca do Serro do Frio, o Tenente
Coronel aggregado Duarte Henrique da Fonceca.

Ajudante do 3." Regimento de Cavallaria da
mesma Commarca, o Porta Estandarte de Cavai-
laria de Linha acima mencionado Theodoro Pe»
reira Soares.

Capitão do Regimento de Cavallaria da Fron-
teira de Entre Rios, com exercicio ás Ordens do
Governador das Armas da Província de S. Pedro,
o Tenente do mesmo Manoel Jojré de Abreo.

Reformados,
Em Brigadeiro , o Coronel do 3." Rejimenfo

de Cavallaria da Província de S. Pedro Manoel
Godinho Leitão.

Em Coronéis, o Coronel do 1." Regimento
de Cavallaria da Commarca do Serro do Frio Ro-
berto Mascarenhas de Vasconcellos Lobo, e o Co-
ronel do Regimento do Rio Grande de S. Pedro
Joaquim Gomes de Mello.

Em Capitão, o Capitão Graduado e Quartel
Mestre do Regimento de Infantaria N.° 6 desta
Província, Bonifácio José de Souza Lima.

Terceira Linha.

Reformados.
Em Capitão Mor, o Major do Corpo das Or-

denanças da Cidade de Porto Alegre Manoel José
Pires da Silveira Cazado.

Em Major, o Capitão do Corpo de Ordenan-
ças do Distrlcto do Rio Pardo, em Minas Geraes,
José Theodoro de Sá.

Em Alteres, o Alferes da 'i.1 Companhia das
Ordenanças da Corte Luiz de Souza Rangel.

N. B. Não cabendo na estreiteza do tempo
publicarem-se as Propostas dos Corpos desta Cor- •
te, a que Sua Magestade Imperial Havia Manda-
dò proceder; Tem o Mesmo Augusto Senhor De-
terminado que ellas se publiquem com esta mes-
ma data , logo que isso seja possível.

ENTRADAS.
Dia 2S do corrente.—Bahia ; 12 dias ; B. Amer.

Pacltet, M. Ebenezcr Meacon , equipagem 15, car-
g", baralha o e rnassame ao. Sobrecarga ; passageiros
2 Ing. com % criados, 3 Amer., e 8 escravos do
Doutor Silveira. — Ubatuba; 10 dias; C. M. José
Pereira, equipagem 4, carga caffé a Manoel dos
Santos.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
S A II I D A S.

Dia 26 do corrente. — Caravellas ; L. S. João ,
M. Antônio Manoel Coutinho, equipagem 8, em las-
tro: passageiros Manoel Alves da Penha com 1 es-
cravo. — Cabo frio; L. Triunfo , M. Manoel João
de Santiago, equipagem 6 , carga carne seca: pas-sagejro Manoel Joaquim de Almeida com 1 escravo.

RIO db JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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DECRETO.

T,Ornando em consideração os graves inconve
nientes , que resultariam de serem comprehendidos
na disposição da Proclamação de oito de Janeiro
próximo passado, os Estudantes Brasileiros, que
actualmente freqüentam a Universidade de Coimbra,
antes de completarem os seos estudos, e fazerem
suas respectivas Formaturas : Hei por bem, De-
clarando a dita Proclamação, que os filhos do Bra-
sil, que se acham freqüentando a referida Univer-
sidade, se pelo Governo de Portugal não forem
obrigados a sair, não .sejam comprehendidos no
disposto da citada P-oclamação, tanto pelo perjui-
zo particular, que eiies sofreriam na suspensão dos
seos. estudos , como pela falta .actual de Estabele-
cimento» Litterarios , e de Universidades neste Im-
perio do.Brasil. José Bonifácio de Andrada e Silva
do Meo Conselho de Estado , Ministro e Secreta-
rio de Estado dos Negócios do Império, e Es-
trangeiros o tenha assim entendido, e o faça exe-
cutàr com* os despachos necessários. Paço em de-
soito de Fevereiro de mil oitocentos e vinte e trez,
segundo da Independência e do Império. — Com a
Rubrica de SC A MAGESTADE O IMPERA-
DÒR. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Artigos n'OFncio.

Repartição dos Negócios elo Império.

"Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocio, do Império, participar d Mesa do De-
sembargo do Paço , que Attendendo ao que Lhe repre-
sentou no Requerimento incluso Pio Antônio de Souza ,
e ao que informou o Senado da Câmara desta Cidade .-
Ha por bem Ordenar , que se concedam ao Supplicanto
por sesmaria as cincoentas braças , que pede na Praia
Formosa , com a declaração de ficar livre um Rocio pelo
menos de trinta braças, e a rua de sessenta palmos; a
cujo fim deverá a mesma Mesa expedir os despachos ne-
cessarios. Palácio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro
de 1823. —José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Determinando S. M. o Imperador , que as Suas Im-
p-riaes .Resoluções tomadas sobre diversos quesitos de
uma representação do Coronel Graduado, e Commandíin-

te do Batalhão de Granadeiros da Corte, em acto de
Inspeeea"o, sirvam de regra geral para todos o» Corpos ,
os quaes em conseqüência se devem regular por ellas ,
em casos idênticos: Manda o Mesmo Augusto Senhor
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra re-
metter ao Tenente General Governador das Armas da
Corte, e Província, para sua intelligencia, e devida exe-
cução , o incluso Documento , assignado pelo Official
Maior da referida Secretaria de Estado ^iiíbimo T-imentel
do Vabo , contendo nao sò os mencionados artigos da re-
presentação , por extraeto, como as apontada. Impériaes
Resoluções. Paço em 15 de Fevereiro de 1823,— /oSo Fiei-
rft de CarvaUio.

Documento , que accompanha a Portaria desta mesma da-
ta contendo as Impériaes Resoluções, ' adas sobre di-
versos quesitos feitos pelo Commandante, do Batalhão de
Granadeiros da Corte, c que devem servir de regra pa-
ta todos es móis Corpos desta Guarnição.

Quesitos. ¦-. .
1.°.

Se os Músicos devem ter assentamento de praça no
Livro Mestre, ou se he bastante serem mencionados nas
listas de mostra.',. 2.»

Como se poderá remediar a falta de espaço no Li-
vro Mestre, quando ha a fazer muitas notas sobre uma
praça.

3.°
Qual deva ser o tempo do vencimento das Dragonas.

4.«
Quanto se deve dar de feitio pelos Capou.., o qual

o tempo do seo vencimento e distribuição.
. 5.° _ *

Qual o tempo do vencimento das actuaes Barretinas
de pello.

6.»
Se ás Jaquetas de Policia actuaes de pano azul ise

devem substituir as duas vestia» de lavar, e nesse caso
se devem ser forrada, de linhagem.

7.»
Quantas Botinas de brim , e quantas de pano preto

para uso diário se devam dar nó. dous annos de venci-
mento.

&__
Se as praça. , que passarafti do Regimento Proviso-

rio de Portugal devem contar o Vencimenti de faidameu-
to desde o dia, em que entraram no Batalhão, como Vo-
luntarios , attenta â grande confusío das guias , que ai-
gUus trouxeram, e a grande necessidade , que tem de
vestuários.

9."
Se visto dar-se aos recrutas roupa de Quartel , quan-

do assentam praça , se lhes deve igualmente dar uma
esteira, e uma manta paia dormirem.

¦to-)
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Tmmriaes Resoluções.

1.»
Devem ter praça em um Caderno auxiliar, e de-

elaradas as alterações nas listas de mostra. *
2.»

Entretanto que o Quartel Mestre General aparesente.
o modelo pata sé abril' chapa "para nonos livros, como. já
feC ll,e dateiminou , devem Lies «Ueraçítes ser notadas
em Cadernos auxiliarei» , confiindo-se ua boa fie , e hqnjft
dos Chefes.

3.a <
Um anno.

4.a
Quatrocentos réis de .feitiç>., e seis. annos de venci-

mento.
5.»

Dous annos.
6.»

Devem substituir a9 vestia» sendo forradas.
7»

Um par de brim, e djns pares pretas.
SM

Devem contar o vencimento desde, o dia em que en-
trama.

9.-
Deve-se-lhes dar a esteira , e manta.
•Secretaria de Estado cri 15 de Fevereiro de 1823.

— Antônio Péiiientel do Vabo.

Manda S. M. o Imperador pela. Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Guerra. que a Junta da Fazenda
dos Arçenaes do Exercito Fabricas , e Fundições dè con-
ta por esta Secretaria de Estudo do numero , e qualida-
de de Embarcações, que existem no serviço do Arsenal ,
bem como dos Marinheiros , e. mocos nellas empregados.
Paço em 17 de Fevereiro de 13i3.—João. Viam de. Çar-
-¦'Ao.

#e eongralula por ter a felicidade de gozar o frurto
de tantas virtudes, e viver debaixo do Governo de
it.u IVÍonarca, que tanto se apraz do promover a
felicidade de seos Subditos. Digne-Se portando V.
M, reconhecer nos Para/iibanos um dos mais soli-
dos siistentacujos da gloria Nacional.

Iiio de Janeiro àl de Fevereiro de 1823. --.
Munotl Clemente, Cavalcante de Albuquerque.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.

Temos recebido noticias desta Provincia até
10 de Fevereiro.;. ellas contém descripções das fes-
tas que se celebraram com o maior eiithusiasmo
em 30 de Novembro pela Acclamaçao de S. M. 1. „
effeituada sem o menor tumulto, nem contrarieda-
des ; q que exuberantemente prova quanto se tem
enganado os nossos insensatos inimigos, quando ou*
savam ameaçar-nos com a dissidência das Provin-
cias do Norte do i2io de Janeiro . como se Bra-
sileiros, seja qual for o Paiz do seo nascimento ,
podesüem degenerar do pensar, da honra, e do
brio Nacional , que a todos indistinctaineute do*,
mina, e a todos caracterisa ! Avisam-nos também
que ,o Governo da Provincia, instado pelas cir-
cunstancías, que demendam meios extraordinários de.
defeza contra attaqu.es exteriores , havia creada
mais dous Corpos de Linha, e estabelecido um
Correio regular dc 15 em 15 dias , das Alagoas
para o Recôncavo da Bahia. O Governador das Ar-
mas, que S. M. I. Houve por bem despachar pa*.
ra aquella Provincia, tinha chegado ao seo desti-
no no dia 30 de Janeiro, e tomado posse no se-
guinte. A mesma embarcação, por onde recebemos
estas noticias, trouxe os Deputados enviados pelo
Governo, Câmara f e Tropa da Provincia- para-vi»
rem render a S. M. I. as suas homenagens.

B RA S I L.

RIO DE JANEIRO 26 de Fevereiro.

S. M. o Imperador partio hoje para a Impe-
rial Fazenda de Santa Cruz ; accorepanhado do seo"
Mordomo Mór , e espera- ,e que e iteja outra vez
nesta Cidade até o dia 'J do corrente mez.

Discurso que nn Audiência de 91 do corrente reci-
; lou perante S. M. I. o Concelheim d" Estado Ma-

noel Clemente Cavalcunte de Albuquerque.

Senhor. — Penetrado do mais profundo respei-
to venho, encarregado pela Junta do Governo da
Província da Parahiba do Norte , beijar a Mão
Beinfazeja de V. M. I., e aupresentar em nome
<*'elle, e de todos os briosos habitantes d'aquella Pro-
milícia as mais sinceras felicitações pela muito glo-
riosa elevação de V. M. ao Imperial Throno Brasília-
«o, cujo acto foi ali reiterado, com as maiores detnons-
trações de prazer e júbilo, no dia 16 de Dezembro
do anuo próximo passado, e pela maneira, com que
foi praticado bem se concilie quão vehemente he o
amor consagrado á Augusta Pessoa de V. M. I,
por aquelle Povo, o qual não cessa de louvar c;
Promotor da sua Independência, e liberdade; e re-
«onlandò-se de todas as virtudes que caracterisão
e ornam a V. M. I. que tanto apego mostra á to-
tios os deveres impostos á um Soberano, commigo

O Constitucional de Paris de 3 de Dezembro
contém differentes artigos traduzido do Times, eu-
jos Redactores pertendera desviar a intervenção das
Potências cm os Negócios da Península, depremin-
do por um lado as forças da. França, e por outro
lado < saltando os meios que a Hespanha tem pre-
parado para a sua defeza. Se estes meios foss.em tão
amplos como o Times assegura , i onde estariam
agora os Realistas ?

Apezar do muito que respeitamos todos os Es-
criptores, mormente os de uma Nação tão illumi-
nada e judiciosa, como a Ingleza, parece-nos queo Times salta sem tocar na primeira e mais impor-
tante questão , que vem a ser. — Se he ou não
justa a intervenção das Potências Estrangeiras em
os negócios Político» da Hespanha — Só depois de
resolvida esta questão he que se deve ventilar a
outra. Se a resolução da primeira for pela afiir-
mativa , nada concluem os argumentos do Times ,
porquanto concedendo-se gratuitamente a falta de
possibilidades da França j ficaram por ventura es-
tancados todos os recursos e meios de intervenção?
Declararam as Potências positiva e dcfiirivamente que?negavam para isso o seo ministério'.' Se for pelanegativa he ocioso estar o Times a calcular forças,
e a traçar projectos. Não cremos que as Poten-
cias que tem tomado a seo cargo a conservação
da paz da Europa, sejam as mesmas, que empre»
hendain, e protejam uma guerra injusta: i para qu»
«am pois tantos raciocínios sobre cousas, que m<f
existem., mm podem existir "



c m >
fio referido N.3 do Constitucional lê-se este ar-

tigo sobre 0 estado actual da Hespanha. " A maior
harmonia continua a reinar entre o Poder Legis-
lativo e o Ministério. Este , sendo composto de
homens sábios , penetrantes , firmes e patriotas ,
justifica todos os dias a excellente escolha que S.
M. fizera , e a confiança Narioripl. Pessoas bem in-
formadas aflinuana de uma maneira positiva que S.
Ex. Mr. de S. Miguel soube sustentar com digni-
dade o logar de um Ministro Hespanhol em a ue-
gociação relativa á alliança entre Portugal e Hes-'
fanha, „ Estas poucas linhas dam logar a curiosas
-observações. Sendo incontestável que Fernando VII.
está em perfeito captiveiro , verdade esta que os
Liberaes ousam negar , mas nem por isso deixara
de sentir ; seguindo-se naturalmente daquelle esta-
do de captiveiro que as nomeações dos Ministros
devem ser muito á vontade do Congresso, maravi-
lha fora ver o Ministério em luta com as Cortes.
i Quem sabe além disto, se aquella harmonia he
verdadeira ou simulada , e filha das circunstancias ?
Vemos Silvestre Pinheiro perder o logar de Minis-
tro de Estado em Lisboa por sustentar em um
Discurso , que lhe attribiiiram que só as Cortes
de concurso com El-Rei podiam fazer a Lei, pois
que só deste modo estava completa a Soberania ,
a quem competem os attributos de legislar : vimos
Silvestre Pinheiro reintegrado depois lazer o papel
do mais humilde demagogo, e inimigo do Throno.

Não sabemos lambem o que se deva entender
por confiança Nacional em um Ministério , contra
o qual está levantada mais de meia Nação. Quan-
to ao que respeita ao caracter do Ministro Hespa-
mhol em a negociação com o de Portugal, parece-
nos vermos o desta ultima Nação curvado diante
do seo novo Amo ateeitando humildemente as con-
dições -,- que este lhe quizer impor.

O Constitucional annuciando as muitas fallidas,
que tem havido em Londres , faz esta reflexão —
Eis-aqui 05 primeiros besneficios que ae devem aos
amantes da guerra. — Perguntaremos: ; e quetn sara
«Hes ?

F R A N q A:

Paris 3 de Dezembro.

O Piloto dia: que Lord William Brntinck, éx-
¦Governador de Sicilia foi nomeado Ministro da
Guerra em Londres; que Lord Colrhesfer foi no-
meado Ministro do Reino; e qileMrl"Peel, passa
do Ministério para o logar de Chanceller do The-
«ouro. '.-'¦¦

As nossas cartas de Bcn/onna de S8 de Novem-
bro contém as noticias seguintes:

O Rei de llespnnaa não quiz sanecionar o De-
creto relativo ás Sociedades Patrióticas.

Mr. Beltronde Lis que tinha recebido ordem
para sair de Párk , foi retido em Borekaux, e
todos os seos papeis excrtipulosamente? examinados.
Mr. Caressé negociante Hespanhol em Bai/oniia tem
passado pelo mesmo registo.

Todos os dias tem -chegado a esta Praça ini-
mensas provisões de guerra.

Dito 4- de Dezembro.

Cartas de Vcrona de 1G de Novembro annul.-
«•iam que a Áustria continuará por tempo indeter-
minado a occupnr a fortaleza d' Alexandria. EUa jul-
gou. isto preciso paia consolidar a sua primazia

sobre a Itália. As Tropas Austríacas conservar-se-
liam 110 Reino de Nápoles. Parece que o Rei
de Nápoles quer estabelecer a sua residência <:tn Ve-
rona..- e neste caso o Duque de Calábria seria de-
liiiitivaniente encarregado do governo das Duas
Sieilias.

( Le Conslilutionnel. )

INGLATERRA 10 de Novembro.

O posteripto da Estreita, Jornal Ministerial
Francez de Quinta feira , diz que as Cortes tem
determinado rejeitar qualquer proposta para modi-
ficarem a sua Constituição. Se assim he, a guerravai ser declarada entre a França e a Hespanha.

Os nossos leitores pois já conhecem que , o
que rejeitam as Cortes com tão absoluto desprezo
he aproximarem a sua á nossa Constituição. Elias
olham com desprezo o nosso .Parlamento dos Tres Es-
tados ; consideram como usurpação e injuria a nos-
sa Câmara dos Pares; e em logar daquellas ins-
tituições tem levantado uma democracia monstruosa,,
um systema insano, inconsistente, e impraticável,
como temos demonstrado ponto por ponto, e arti-
go por artigo ; systema que nunca foi , nem pôde
ser posto em pratica na Hes pei nha Europeu , e mui-
to menos em toda a parte dos domínios Hespa-
nhoes. Com tudo nós admittimos que , se a Naçáo
Hespanhola unanimemente adoptai- aquelle visiona-
rio e frenético systema de Governo , ella tem di-
reito de r> fazer, sem que nenhum outro Estado on
Potentado o tenha de lhe dizer que não. Se a
Hespanha, deixando de perturbar os outros paizes,
e de proteger os descontentes delles , se oecupar
somente èm aperfeiçoas- o seo próprio systema, não
deve ser obstada na sua marcha: mas infelizmente
o real estado do negocio lie mui differc¦=>'*¦.: ácria
um grosseiro engano se não víssemos , q«. a per-
tendida Constituição de Hespanha he meramente
adoptada como ponto central por um numero dp
aventureiros políticos, que estaw «*>treitai»ente liga-
dos com os traidores de Inglaterra , Irlanda, Fran-
ça , e Itália. Estes homens tem da sua. parte, (isto
he verdade) um numeroso e activo partido em qua-
ei todas as Cidades de Hespanha, da mesma, sorte
que os nossos Radicaes em Gttsgow, Manchestcr,
Birniingliam, Leeds, Paisley, Ntrttingfiam âtt. ; po-
rém a maioria do Povo Hespanhol he contra ei-
les : o Clero , Nobreza , e a Magistratura está
possuída dos mesmos sentimentos, c só o terror,
e os empréstimos estrangeiros tem niantido afeé
agora o governo nas mãos dos Constitacionaes.

No decurso das suas operações, cs Constiiu-
cionaes não só- tem praticado contra os seos-prç-
-prios compatriotas as mais desenfreadas rapinas, ji
mais feroz barbaridade (cousa indigna de se ouvir
em uma idade Christã !); não só tem roubado ás
Igrejas quasi todas as suas alfaias, saqueado as
Corporações Civis, queimado as Cidades , e as Vil-
lás, e passado á espada milhares de pobres habi-
tantes ; porém tein chegado a alliar-se abertamei}-
te com a facção, que trabalha por subverter U>r
dos os Governos legítimos da Europa , a galardoar
¦e a conceder- pensões aos traidores fugitivos da
França, e da Itália, expressa mento por motivo das

.suas traições: finalmente elles acham-se em um cs-
tado de guerra civil com uma numerosa , e -rei,-

peitavel porção dos seos compatriotas, e conservam
o seo Rei prisioneiro , e sujeito com os outras
Membros tUt Familia Real ás «wiis vis indigriidadesp

15,J.
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X,..; em lipaierra tememos muilo menos os

pro-vressos de uma facção democrática, do que os
nossos visinhos do Continente , pois que nunca

passámos pela milessima parte do que muitos dei-
les tem softrido. Com effeito , no tempo de Crom-
icel i sangue de nossos mais honrados , e virtuo-
sos Cidadãos não innundava as nossas ruas, co-
mo acouteceo nas de Paris, e de .Leão , as nos-
sas guerras civis não tiveram similhante caracter
do deshumanidade selvagem e desoladora ; a nossa
revolução não foi un) vokão , que queimando as
suas próprias entranhas, levasse a devastação aos
mais remotos confins da Europa. Por outra parte
somos mais sensíveis aos perigos, do que os nos-
sos visinhos -. e isto faz também com que o poder
despotico os tema. Na verdade vemos com grande
aversão o mao governo de Fernando durante os
seis annos immediatos aos da sua restauração . e
só a meditação nos faz conhecer que a anarquia,

que lhe suecedeo, tem sido muito mais terrível
io que o anterior despotismo.

A nossa inclinação , e interesse faz-nos desejar

que a Hespanha seja independente , e goze de um
sábio , e temperado Governo ;, e nâo he estranho

que os nossos Estadistas sejam oppostos a qualquer
medida, que julguem impedirá provavelmente qual-
quer daquelles grandes objectos : com tudo, elles
acham-se'em unia delicada, e espinhosa situação.
Receando por unia parte sanccionir uma invasão,

que pôde tornar duvidosa a independência da lies-
¦punha, he por outra parte impossível, que patro-
cinem os desregrados princípios , e atrozes actos
de uma facção criminosa , que está na execração
de toda a Europa 

'Iluminada. Entre estes dous es-
colhos fica o caminho de uma segura neutralida-
de , que portanto sabemos desejam os nossos pa-
trioticos Estadistas, que se adopfe , promptòs com
tudo para medirem entre as Poteucms contendeu-
tes se dias quizere.n dar attenção a propostas
justas . e honrosas : ou para intervirem a favor da-
q nella causa , que eventualmente se mostrar mais
digna de apoio.

Não duvidamos que o Duque de Wellinglon
orasse com grande energia no Congresso de Vero-
va a favor de medidas pacificas . porém só jnlga-
mos que S. Ex. assim obrou pelo que diz o Cor-
i-eio Francez , e porque grande parte dos argumen-
tos , fundados sobre princípios contrários aos factos ,
estabelece que a guerra declarada a qualquer por-
ção da Hespanha tornar-se-hia nacional. He certo
que os Francezes., por segurança , devem confiar-
sc nos seos próprios armazéns, e petrechos ; po-
rém he também manifesto, que elles serám capa-
zes de penetrar até Madrid com maior rapidez, do
que em 1808 , onde chegaram em poucas semanas ,
apezar de haver naquelle tempo um considerável
exercito Hespanhol que oppor-lhes , e as forças In-

o-lezns Ac Sir John Moore , que partiam da.-Farto;
sendo que agora o Ministro da Guerra confessa a
insufiicieiicia de todos os meios militares, que es-
tam á sua dispo, içâo, que o Ministro das Finai),
ras expõe não ter numerário para levantar, e for-
necer novas recrutas, e o Ministro do Reino de-
clara, que os camponezes sam todos inimigos da,
nova ordem de cousas. A vista pois do aue fica
exposto , he claro que, se os exércitos Francezes
forem conduzidos com algum juizo não tem guer-
i ilhas que temer, pois que as tropas Republicanas
seram embaraçadas pelar Realistas. He ocioso com-
parar os partidistas de José Bonaparle com os Rea-
listas de hoje -. os primeiros eram simples calcula-
dores políticos , que no momento da revolução ne-
nhuma influencia tinham sobre a maior parle do
Povo; os segundos sam mantidos pela influencia
do Clero, que entre os camponezes Hesbanhots he
mui podero)5a. Parece estranho haver quem sup-
ponha, que um exercito, que vai restituir o Rei
aos seos direitos, seja considerado da mesma ma-
neira que outro, que ia desthronisal-o, e pôr um
estranho no logar delle. He certo que se na guer-
ra passada os Francezes não se assenhorearaiu
logo dc toda a Hespanha , não foi isso por «a«-
sa do exercito Inglez ; porém agora, basta o es-
tabelecimento de uma Regência em Madrid em no-
me dEl-Rei Fernando para segurar a obediência
de quasi toda a Hespanha , á excepção talvez de
Cadis, Barcelona, e duas ou trez praças mais, on-
de predomina o espirito de jacobinisnío.

Não he portanto a difliculdade da erupreza
quem pôde dissuadir delia o Governo Francez ;
mas siin outras rasões, de que apenas temos mui
imperfeito conheci mento: e a intervenção pacífica ,
já pelas noticias publicas, já pela nossa correspon-
dencia privada, he mais provável de qne a decla-
ração da guerra.

Dia SI dé Fevereiro de 1S23.

Prestaram fiança na Alfândega as Embarcações
seguintes.

O Bergantim IngPFhetis para Buenos Ayres ,
consignatario Guilhorine Platt.

O Bergantim Ing. Fama para Hamburgo, con-
signatários Goitring Risk, e Comp.

O Cuter Ing. Hcnd para Jersey , consignai:.-
rios Henrique Miller , e Comp.

Antônio José de Faria.

Dia 22 de Fevereiro de 1823.

Prestou fiança na Alfândega o Bergantim Sue-
co Gustavo, que segue para Slockolmo, Consignata-
rios Ficlding Brandir Avelyne, e Line.

Miguel João Meyer.

NOTICIAS M A R I T I M A S.
E N T RADA S.

Dia 27 do corrente. — Torre d.Avilla ,- 10 dias;
E. Amer. Alhelanl, M. Henry Lewis Wndelbald,
equipagem S, carga páo Brasil, couros e assucar
ao M.: passageiros o Tenente do Estado Maior do
Exercito João Maria Pares, dito Jacome Francisco
Rehufet com I criado : dizem que no dia 17 do cor-
rente tencionava o General Labatut dar um attaque
geral á Bahia , tendo já oecupado 2 postos avan-
çados, e que tinha chegado ao Exercito a Tropa
de Pernambuco com íi peças de artilharia.

S A II I D A S.

Dia 27 do corrente. —Capitania do Espirito San-
Io; S. Invencível, M. José da Silva Ferreira, equi-
pagem 8, carga carne seca, e farinha de trigo: paü-
sageiros o Tenente Coronel Iguacio Pereira Duar-
te Carneiro com 3 filhos , o Tenente de Infantaria
João dos Santos, e o Sargento Mór de Milícias
Policorpo da Silva Malafaia Vasconcellos, c (ostro,
Miguel Soares de. Freitas , e Antônio da Terra C ar-

R 1 O d e J A M E I U O N a IMPRENSA N A C l O N A L 182,5.



N.° 50. Segunda feira

fm^e^fê

3 de Marco de 1823-

28 <g 3sma&í£.

****^*»*** ****•#»» **¦**»**• *",»t«4' *•#>****->#

DIÁRIO BO.G-OVERJ\tO* Vol. 1.?

r **# *»*rf>»»4»gr# *-**?**#*** ++++++*+ ++++++ 4*4**0 *++*+**+*+>+<

Artigos d'Officid.

Repartição dos Negócios do Império.

Í3 Endo presente a S. M. o Imperador o Officio do Go-
verno Provisório da Província de 5. Paa/o , na data de
29 de. Janeiro próximo passado, accornpanhando uma Re-

presentaçâo, em que ^lreío,«c. da Silva Prado, e outros
nella assignados , pedem licença para abrirem uma subs-
çripção, a fim de se erigir no logar denoidnado, P»rít«sra
um Monumento, que faça memorável o dia 7 de Setem-
bro do auno passado, em que foi por S. M. I. procla-
mada a Independência deste Império: o Mes.no Augusto
Senhor , Annuindo a tão justa Representaç.âj , na qual
se desenvolvem sentimentos muito patrióticos , e honra-
dos , Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do
Império participar ao referido Governo , que Ha por bem
conceder a licença requerida para a erecção do mencionado
Monumento. Palácio rio Rio de Janeiro em 20 de Feve-
reiro de 182.3. — José Bonifácio de Andrada e Silva,

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios do Império , que o Iil.mo Senado da
Câmara desta Cidade, proceda á nomeação de dous De-

putados Suppleates, na forma da Iustrucção, para entra-
rem na Assemblea Geral Constituinte, e Legislativa em
jogar de Agostinho Correia da Silva Gouleo , e Joaquim
Gonçalves Ledo , que não podem servir naquelle Augusto
Congresso. Palácio do Rio de Janeiro em 20 de leverei-
ro de 1823.—José Bonifácio de Andrada e $dva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio, que
Jlie riirigto a Junta Provisória ria Proviaria do Espirito
Santo, em data de 15 do corrente , relativo ao seques-
tro a que, em conseqüência do Decreto de 11 de De-
gembro . procedera da Escuna denominada Maria, vinda
rios Açoreis com escala pela de Cabo Verde , pedindo ex-

pliração sobre a venda do sal , de que vinha carregada:
Manda pela Secretaria d'Estado rios Negócios da Fazen-
ria Declarar , que todas as mercadorias existentes na
Alfândega depois de conhecidos os seos consignatanos se-
iam avaliadas , e depois de pagarem os direitos lhes se-
'iam 

entregues , ficando obrigados pela sua importância pa-
ra a entregarem nos Cofres da Junta , onde deve.n ficar
em deposito; procedendo-se do mesmo modo quanto as
Embarcações , «endo porém vendidas em hasta publica
aquellas, que mío tenham Consignatanos , e o seo pro-
dueto recolhido no mesmo Cofre. Paço 30 (te Janeiro Ue
1823. — Mariim Francisco Ribeiro de Andrada.

Tendo S. M. o Imperador pelo seo Imperial Deere-
to rie 11 de Dezembro próximo passado dado as mais sa-
bias disposições, para privar os habitantes do Reino de
Portugal de todos os meios, e recursos, com que intentam
tyraiinisar os bons e honrados Subditos deste Império : e
devendo ém seguimento das mesmas providencias entrar
eo Thesouro Publico repetidas , e avultaelas sommas pro-
venietites dos seqüestres eflectivos determinados no citado
Decreto : Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secreta-
ria de Estado deis Negócios da Fazenda , que as eatra-
das desta natureza se lancem em Caixa separaria (ia dos
rendimentos geraes pela maneira já ordenada acerca do
empréstimo Nacional; o que o Conselheiro Thesoureiro
Mor do mesmo Tliesouro Publico terá entendido , para
que assim se execute. Paço em 18 de Janeiro de 1823.

Mariim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S.-M. o Imperador, pela Secretaria tVEstado
dos Negócios ria Fazenda , que o Desembargador do
Paço Juiz da Alfândega mande proceder á factura do

poço , de que trata o seo Officio de 28 rie Janeiro ul-
timo na conformidade do que propõe, o Engi->,.etro Ias-

pector, visto a vantagem, que do mesmo res-o. à' para a
commodidade, e economia das obras ela mesma Alfândega ,
e contigencia de qualquer incêndio Paço 4 de Fevereiro
de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada,

Repartição dos Negócios da Guerra.

S. M. o Imperador, Tomando em contemplação o

que líie representaram os Officiaes de Fazenda empre-

gados no Arsenal do Exercito; Ha por bem Mandar-lhes
nao-ar os mezes de ordenado', que se lhes devem , fican-
eto em dia como os Deputados da Junta do mesmo Ar-
senal , e continuando a receber como elles pelo cofre da

Pólvora- o que o.Mesmo Augusto Senhor Manda peta
Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra participar i.

Junta da Fazenda rio sobredito Arsenal , para sua iiitelli-

gencia , e execução. Paço em 17 de Fevereiro de IbW,
— João Vieira de Carvalha.

MINAS GERAES.

Com Officio aa Excellentissimo Procurador Geral da

Provinde de Minas Geraes foram remetttdas
as Actas seguintes.

O Capitão João Jacome de. S. José e Araújo Es,

crivão da Cantara desta Villa da Campanha da
Princeza e seo Termo por Provimento.

Certifico que eta o Livro terceiro de Vcrean*
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raB , o a folhas cento sessenta e coco , ate lo lias
cento sessenta e oito verso da Vereação Geral a

que se procedei, para a reclamação da clauzula do

juramento prévio a S. M. I. inserido na Acta da
Acclamação folhas cento e quarenta e sete verso
até folhas cento e sincoenta se acha o termo ile
Vereação com as assignaturas do Povo que tudo
he do theor seguinte.

Termo de Vereação Geral a que se procede para a
reclamação da clauzula do juramento prévio a S.
M. I. inserido na Acta da Acclamação folhas cen-
lo e quarenta e sele verso até folhas cento e. sin-
eoenta deste mesmo Litro.

Aos vinte dons dias do mez de Janeiro de mil
oitocentos e vinte trez annos nesta Villa à&^Cam-
panha da Princeza, Minas, e Commarca do Rio das
Mortes, da Provincia de Minas Geraes em os Pa-
ços do Conselho onde se achavam reunidos para
Vereação Gerai e extraordinária o Capitão Joaquim
Ignacio Villasboas da, Gama Cidadão Vereador mais
velho Juiz de Fora pela Lei, e os ex-vereadores
o Coronel Mathias Gonçalves Moinhos de Vilkena,
o Capitão Alexandre Pinto de Aguiar, e o Procu-
rador' actual o Tenente Francisco de Paula Ferrei-
¦ra Lopes commigo Escrivão ao diente nomeado , e
as Corporações do Clero, Ordenanças, Milícias, e
Povo convocados pela Câmara, a qual pela pessoa
de seo Presidente lhes propoz o seguinte,

Havendo o Senado da Câmara da Corte do
Rio de. Janeiro por Officio de dezasete de Setem-
bro do anno próximo passado de mil oitocentos e
-vinte dous participado a esta Caraara haverem ac-
•rordado Acclamarem solemnemente no cia doze de
Outubro o Senhor D. Pedro de Alcântara então
Príncipe Regente do Brasil, e eco Defensor Per-
oeíuo , Primeiro Imperador Constitucional do Bra-
."'.', prestando o mesmo Senhor previamente o ju-
ían.eji.o .eolemne de jurar, goardar, manter e do.
fundei- 3 iflonstituição, que fizer a Assembléa Ge-
cjA , Constituinte c Legislativa do Brasil , e que
seria muito importante á (>«usa Publica , e muito
glorioso o acerto de se proceder a mencionada Ac-
clamação no dito dia doze de Outubro em todas,
ou quasi todas as Províncias colligadas, e concor-
liando esta Câmara com o parecer dao-aelle Sena-
do da Corte, con. grande enthusiasmo , e gloria
convocou os Povos deste Termo, e no dia assigna-
lado doze de Outubro core. a maior Solemnidade
haviam Acclamado S. M. 1. , sendo de crer quea influencia de prazeres que ellevaram ao regozijo
mais sublime os corações da Câmara, e Povos des-
te Termo não deram logar ao devido reparo do
prévio juramento de S. M. I., tendo-se inadever-
tidainente lavrado a Acta da Acclamação com a
dita cláusula, e sendo agora presente a esta Ca-
mara o Oííicio do Ex.rau Desembargador Estevão
Ribeiro dc Rezende, Procurador Geral desta Pro-
vincia em data dc vinte de Dezembro do anno
próximo pretérito, fazendo ver a esta Câmara ser
virulenta entempestiva , e nulla a condição do pré-via juramento a S. M. I., e incluso ao mesmo Of-
Seio o protesto que havia assignado com os mais
Es."" Procuradores Geraes cias Pro-dncia coliga-
das -«.bre este mesmo objecto. Em vista do que esta
Câmara exige dos Cidadãos que se acham presen-tes em Vereação Geral ouvessem de declarar seos
sentimentos sobre o que acabava de expor. E lo-
go no mesmo neto pelos Olliciaes da Câmara, c
...fios Cidadãos de todas ns Classes que sc achavam
pr-5sent.es Ibi oito cm vozes altas , intell igiveis

que reclamavam, e como de facto reclamado tinham
a clauzula rio prévio juramento de S. M. o lmp(._
rador, á 'Consliluição 

que houver do ser feita ¦)•,-.
Ia Assembléa Geral. Constituinte, e Legislativa do
Brçtsil q«e havia sido inserida na Acta. a que se
procedeo em Câmara Gera! no dia doze de Outu-
bro do anno próximo pretérito da Acclamação de
S. M. I., e se acha lançada, e assignada no Li-
vro de Vereança dc folhas cento e quarenta e sete
verso, té folhas cento e cincoenta , cuja clauzula
do prévio juramento haviam por nulla e de nenhum
effeito , e se conformavam em tudo e por tudo com o
protesto que sobre este objecto fizeram, e assigruiram
os Ex.mos Procuradores Geraes desta e mais Pro-
vincias deste vasto e rico Império do Brasil. Nos-
te mesmo act° achando-se presente o Desembarca-
dor Agostinho Marques Perdigão Malheiros, por ei-
le foi dito que por occasião do honroso convite ,
que lhe havia sido feito por este Senado em cas
ta de dezesete do corrente mez para comparecer
na presente Câmara geral , convocada a fim de
se concordar com os devidos sentimentos dos Ex-
cellentissiinos Procuradores Geraes des^a , e mais
Províncias do rico e vasto Império do Brasil, re-
lativamente á acta da Acclamação de S. M. o Im-
perador, tinha vindo no conhecimento que na nctn
da Acclamaçãa aqui feita em o memorável dia do-
ze de Outubro do anno próximo pretérito se in-
serio em boa fé a cláusula de prestar o Mesmo
Senhor previamente um juramento solemne de guar-
dar , manter, e defender a Constituição que fizes-
se a Assembléa Coral , Consti*uínte , e Legislati-
va Brasilica : que esta cláusula exigindo similhan-
te juramento fora intempestiva por não ser no acto
da Acclamação, que elle tem logar , mas sim no
de sanccionar S. M. I. a Constituição, a qual sen-
do a expressão da livre convenção he a base hm-
daaiental da Sociedade entre os homens livres, e
contendo elles recíprocos deveres entre o Chefe do
Governo, e os Subditos, não podia tolher-se a
S. M. I. a liberdade de acceitar o Contracto So-
ciei , ou L°i fundamental que também o obriga ;
que fora inconseqüente por não poder resultar rio
mesmo juran.ento a obaigação , que se poderia ter
em vista por ser de futuro , e sobre matéria não
existente a que em direito se chama provisória,e como tal nuilo : que envolvia contradição que era,
perigosa, indecorosa e ofensiva dos sagrados deve-
res da nossa Independência, como a nós todos era
bem patente. Que pelo protesto que com sólidos
fundomentos tinham f> itos os nossos Excellentissi-
mos Procuradores Geraes havia ficado também o
Povo desta Villa , e seo Termo com direito salvo
para reclamar aquella nulla cláusula: que no.quel-
le assignálado dia da Acclamção lo -osso Imnera-
dor elle não eslava ainda nesta Vi,.- , que tinha
assistir Io a esta solemne e Augusto Acto em Vil-
Ia Rica Capital des+a Provincia de Minas, e a^i-
gnado em Câmara a acta competente, que nã"
conservava a minima hm, -.aori de ouvir a referi-
da cláusula , ou condição, quando se lio a dita acta,
porém que como seja possível qre em boa fé tam-
bem se inserisse na' mesma a cláusula mencionada;
elle em presença do bom Povo desta Villa e seo
Termo de cujos honrados sentimentos a respeito
da Sagrada Guisa do Brasil estavn bem seguro pe-lo que tinha observado nos poucos dias cia sua re-
sidencia -.lesta mesma Villa , cujo patriotismoera comprovado por factos , e ainda pelo ultimo
da expontânea oferta de uma contribuição para o
Thesouro Nacional. Reclamava as actas tanto des-
ta Villa, como de Vilh-Rica, unicamente ua . P'*11'**
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te que comprehende a dita cláusula somente pelo
que lhe tocava (porque os Srs. que presentes es-
tavam expressariam suas vontades) valendo em tu-

.do mais como se tal cláusula nunca tivesse sido
posta nos ditos actos, a desta Villa por elle ter
a honra de ser já Membro de sua Povoação , e

•a de Villa Rica por elle a Ver assignado e ser pos-
sivel quo em boa. •'-' se inserisse a referida cláusula
que concordava em 'aido com as idéas expendidas pe-
los nossos Ex.mos Procuradores Geraes em seo pro-
testo , e que piir isso requeria que para constar
ouvesse este Senado por liem mandar lançar na
presente Acta esta sua reclamação com approvação
•do dito protesto. E sendo feito este requerimento
logo depois da exposição do sobredito Juiz de Fó-
ra pela Lei e seguido por todos que estavam pre-
sentes reclamaram igualmente cora a Câmara pre-
sente a mencionada cláusula com approvoção do
protesto referido, mandando-se escrever esta Acta e
o dito requerimento, ficando com esta declaração ,
salva a que acima se acha feita, de haver sido
feita a reclamação dos circimstantes , logo depois
da exposição do sobredito Juiz de Fora Presiden-
te pela Lei. Depois do que accordaram que o
Escrivão extrahisse sem perda de tempo Certidão
comotheor da presente Acta , para ser enviada ao
Ex ra0 Procurador Geral desta Provincia, para este
appresentar a S. M. I. E para constar mandaram
lavrar esta Acta, em que se assigna, e os Cidadãos
presentes depois de lido por mim João Jacome de
S. José e Araújo , Escrivão que a escrevi.

( Seguiram-se muitas assignaturas. )
Nada mais se contém em a dita Acta que sè

acha por Termo no dito livro terceiro de Vereanças
da Câmara de onde fiz extrahir a presente Certidão
por pessoa de minha confidencia em obserrança
do accordâo da mesma Câmara cuja Certidão vai
sem cousa que-duvida faça, pelo ter conferido e
achar conforme ao seo original a que me reporto,
o subscrevi e assigno nesta Villa da Campanha da
Princeza, Minas , e Commarca do Rio das Mortes
aos vinte e quatro dias do mez de Janeiro anno
do Nacimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo de
mil oitocentos e vinte trez, e eu João Jacome de
S. José e Araújo, Escrivão da Câmara que, a con-
feri, subscrevi, e assigno. — João Jacome dc S. Jo-
sé e Araújo.

João Alvares Antunes, Escrivão da Câmara nesta
Villa de S. José e seo Termo por Provimento.

Certefico, e porto fé , que em meo poder e
Cartório se acha um livro actual de Accordâo,
que serve nesta Câmara N.° 14, e delle consta a
folhas cento quarenta e oito achar-se um Auto de
Vereança do qual o seo theor he da maneira se-
guinte.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos vinte e trez annos, aos
dezanove dias do mez de Janeiro do dito anno nes-
ta Villa de S. José, Minas, e Commarca do Rio
das Mortes, em as cosas da Câmara , e Vereança
delia aonde se achavam presentes o Juiz Ordinário
Bipoiito José da Silva Moura , os Vereadores o
Guarda Mór Rafael Mendes Tavares, o Alferes An-
tonio Pinto dc tara, o Ajudante José Joaquim de
Santa Anna , e Procurador Francisco Veloso Car-
rio, o Reverendo Vigário Antônio Xavier de Sales
Mattos , o Capitão Mór do Termo Manoel da Cos-
ia Maia, u Sargento Mór do Regimento de Cavai-
Jaria Miliciana João Nepomnce.no Ferreira c Castro,
o Sargento Mór- Francisco José de Faria Commnn-

dante do Regimento de Infantaria , e os mais Of-
fieiacs da Tropa de Milícias, c das Ordenanças,
Clero, Nobreza, e Povo que abaixo assignaram %foi perante iodos dito pelo referido Juiz, que no
dia doze de Outubro do anno próximo passado na-
qt.ella mesma Câmara em presença da Nobreza,
Clero , e Povo , que então se achavam , e das Tro-
pas Milicianas, que se achavam postadas, por una-
ninie consentimento , e aprovação de todos haviam
Acclamado solemnemente o Senhor D. Pedro de
Alcântara, então Príncipe Regente , e Perpetuo De-
fensor do Brasil, em Primeiro Imperador Consti-
tucional, e Perpetuo Defensor do mesmo Brasil ,
por urgentes razões, que para isso oceorreram como
consta da Acta, que então se fez, e que todos
assignaram , e que nessa Acta se descreveo a clau-
sula de que o mesmo Augusto Senhor prestaria
previamente solemne juramento de manter , guar-
dar, e defender a Constituição política, que'fizer
a Assembléa Geral Constituinte do Brasil; como
porém este prévio juramento intempestivamente pres-
tado , e quando ainda se não pôde conhecer se a
Constituição, que fizer a Assembléa Geral será em
alguma parte da sua Legislação prejudicial ao Im-
perio , e Subditos delle, o que he bem factível apé-
zar de toda a diligencia, sabedoria, e Constitucio-
nalidade, que reconhecem em todos os Illustres De-
putados , que hão de compor a referida Assembléa;
e do prévio juramento pôde vir a mover-se duvi-
das, e destas damnos incalculáveis ; para evitarem
pois qualquer objecção, que possa oppor-se tinham
assentado em Câmara reclamar como de facto re-
clamam, e ham por nulla a dita cláusula de previc.
juramento ; e se esta era a vontade geral de to-
dos os que se achavam presentes assim o declaras-
sem. Com effeito assentaram uniformemente, que
a reclamação era justa , e que por ella estavam,
e confirmavam a mesma reclamação, que os Pro-
curadores Geraes das Províncias haviam fçito , a
qual lhes havia sido participada pelo Procui:doí
Geral desta Província o Ex.m0 Desembargador £4-
tevão Ribeiro de Resende em impresso , que havia
mnettido. Assentaram em conseqüência «jue o ju-
ramento, que 8. M. I. devia prestar seria depois
de acabada, e concluída a Constituição, e por El-
le Sanccionada em tudo aquillo que constituísse a
felicidade geral da Nação , e segurança individual
de cada um. Por assim estarem conformes mandou
o mesmo Juiz, e Câmara, que se lavrasse a pre-
sente Acta, em que todos se assignaram , e que dei-
Ia se extrahisse por mim Escrivão uma copia au-
thentica, para ser remettida ao Ex.mo Procurador
da Provincia, para por elle ser appresentaca a S.
M. I., e eu João Alvares Antunes, Escrivão da Ca-
mara que o escrevi. — Hipolito José da Silva Mou-'
ra, Rafael Mendes Cabral Tavares, José Joaquim"
de Santa Anna, Antônio Pinto de Lara, Francis-'
co Velloso Carmo.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)
Nada mais se continha em dito Auto de Ve-

reança, e suas assignaturas , que tudo bem e fiel-
mente copiei do próprio a que me reporto por or-
dem da mesma Câmara , vai sem cousa que duvida
faça por mim escripto, conferido, e assignado nes-
ta Villa de S. José., Minas, c Commarca do Rio
das Mortes aos vinte cinco dias do mez de Janeiro
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos vinte e tréz, segundo da:
Independência , e do Império , e eu João Alvares
Antunes, Escrivão da Câmara quo o escrevi, con-
feri, e assigtíéi. — João Alvares Antunes.
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No dia Domingo dezenove do corrente mez
"de 

Janeiro do anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cliristo de mil oitocentos vinte e trez ,
nesta Villa. de N. S. da Conceição do Stibarâ , Ca-
beca da Coramarca do Rio daí Velhas , em as ca-
sas e Paços do Conselho delia aonde se achavam
reunidos o Desembargador Ouvidor José Teixeira
da Fonceca Vasconeellos, o Doutor Juiz de Fora
Presidente José Antônio da Silva Maia, e mais Of-
íiciaes da Câmara, e Povo da sobredita Villa, e
seo Termo. chamados para a dita reunião ; ahi
pelo dito Presidente foi lido o Officio do Eu.™
Procurador Geral desta Província o Desembarga-
dor Estevão Ribeiro de Rezende, bem como o pro-
testo do Ex.mo Procurador Geral da Provincia de
S. Pedro do Sul ; e por todos uniformemente foi
declarado , que approvavam, e haviam por boa a
deliberação, que tomaram os Procuradores Geraes
desta Província os Ill.mM e Ex.mui Estevão Ribeiro
de Rezende , e Manoel Ferreira da Câmara^ de. Bi-
tancourt e Sá, de sobscrever o protesto feito pelo
111."*' e Ex."" Antônio Vieira da Solcdeidc , Procura-
dor Geral da Provincia de S. Pedro ; o qual pro-
testo especialmente renovam, e confirmam neste
acto , querendo em virtude delle se haja por mil-
Ia, e de nenhum effeito a cláusula do juramento
prévio da Constituição , que fizerem as Cortes do
Brasil, com que se Acclamou a S. M. I. por Pri-
meiro Imperador deste Império do Brasil no me-
moravel dia doze de Outubro do anno proxi.no pas-
sado , pelas mesmas rasoes , ,e pela mesma tbiiua ,
que protestou , e declarou o Ex.ra0 Procurador Ge-
ral da Provincia de S. Pedro ; e que por isso ha-
yiam assim declarada aquelia Acta do referido dia
doze, ficando o presente Termo fazendo parte dei-
Ia; e que de todo o referido se faça sciente a S.
M. I. , por via do Fx.'"° Procurador Geral desta
Província, de qi.em se recebeo o Officio. E para
rnnstar assignaram este Termo , que eu Maximian-
no Martins da Costa, Escrivão da Câmara o es-

crevi. — José Teixeira da Fonceca Vasconeellos
José Antônio da Silva Maia, Manoel de Freiias
Pacheco, Francisco José dos Santos Broxado, Anas
tacio José Gonçalves de Abreo , Sebastião da Silva
Leão e Lucena, Maximianno Martins da Costa.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)
Está conforme. — í) Escrivão da Câmara Ma.

ximianno Martins da Costa.

RIO DE JANEIRO.

Relação dos Despachos publicados na Corte pela Se-,
cretaria de Estado dos Negócios da Marinha no
Faustissimo Dia 24 de Fevereiro de 1823, em quese celebrou o Solemne Acto do Baptismo de. Sua Al-
teza Imperial a. Sereníssima Senhora Infanta tecem-
nascida.

Para Conselheiro de Guerra no Conselho Su-
premo Militar , o Chefe de Esquadra Manoel An*
tonio Farinha.

Para Vogai tio Conselho Supremo Militar, con-
tinuando no exercício em que actualmente se acha
o Chefe de Divisão Commandante da Companhia dos
Guardas Marinhas Francisco Maria Telles.

No Batalhão de Artilharia da Marinha do Ilio
de Janeiro.

Para Sargento Mór eífectivo continuando no
exercício em que actualmente se acha , Marcellino
de Souza Mafra , Sargento Mór Graduado , Com-
mandante da 1," Companhia.

Para Segundos Tenentes, Manoel José da Sil-
va Canedo , Sargento de Brigada, João Paulo Pi-
mepta, Duarte José da Silva , Luiz Cypriano Gon-
çalves, Manoel Rodrigues, Sargentos, e Francisco
de Mello, Fernando de Almeida, Sargento Nobre,

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 28 do corrente. — Figueira ,- 66 dias ; B.
Navegante Feliz, M. Marlinho de Oliveira Pereira,
equipagem 23 , carga vinho a João Baptista de
Vasconeellos : diz o Mestre que no dia 27 de De-
zernbro faliou á Fragata Pérola na altura de Lis-
loa, a qual escoltava dous Navios, e lhe offere-
ceo comboy sem lhe dizer qual era o seo destino :
passageiros neste Bergantim dous degredados. — Cam-
pas,- 5 dias; L. Senhora da Vicloria, M. Anionio
José Garcia , equipagein 4 , cm lastro : passageirosJosé Francisco, 1 Hespanhol, 1 Cabo , e 3 Solda-
dos de Milícias, que conduzem 33 recrutas. Per-
iinmbuco ,- 14 dias : S. Triumpho Americano , M.Francisco José, do Nascimento Vieira, equipagem 17carga sal a. Domingos de Carvalho c Sá. — Rio de
S.'João,-3 dias; L. Espirito Santo, M. Joaquim
Barboza, equiparem 7, carga madeira a José Fran.
cisco Nunes. — Dito ; dito , L. S. José , M. Ma-
moel Joaquim , equipagem 5 , carga madeira a An-tonio José du Cunha. — Dito : 6 dias ; L. S. Joa-€jt/im Viajante, M. Antônio José Gonçalves, equipa-
gem 6 , carga madeira e arroz ao M. : passao-eiroManoel Alves. — Dito; 2 dias; L. Boa Viagem0 M.

João Baptista Duarte, equipagem 7, carga madeira
e assucar a vários. — Ilha Grande ; 3 dias ; L. Bom
Sitceesso, M. Joaquim José de Aguiar, equipagem
5, carga caffé e agoardente ao M. : passageiros 1
Sargento de Artilharia e 4 Soldados que conduzem
7 marinheiros remettidos ao Arsenal da Marinha. —
Cabo frio,- 2 dias; L. S. Francisco de Paula, . M.
Manoel da Costa Porto , equipagem 4, carga milho
e feijão ao M. — Maeahé ; 4 dias ; L. Conceição ,
M. Francisco da Silva, eqttigageni 5, carga madei-
ra ao M.: passageiros 1 Cabo e 4 Soldados de Mi-
licias que conduzem 13 recrutas.

SAHIDA S.

Dia 28 do corrente. — Jérsei/ ; C. lng. Hind,
M. Daniel Le Viscont, equipagein 5 , carga caffé e
couros. — Benavente ,- L. Senhora <TAssumpção, M-
José Ribeiro dos Santos , equipagem 4, em lastro. -
Santos ; L. Primavera , M. Joaquim José dos San-
los, equipagein 7, carga fazendas: passageiros .Io-
sé da Costa, Jos: d'Araújo liamos, José Joaquim
de Souza,, Francisco de Souza Lima, Álvaro José
Leão, Francisco Pereira , Francisco Antônio de Ma-
galhães, e 93 escravos.

RIO de JANEIRO h IMPRENSA NACIONAL. J823,
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DECRETO.

_¦ Ouvindo dar ao Batalhão d'Artilharia deposiçãocomposto de Pretos libertos pagos , mandado crear poiDecreto de doze de Novembro do anno próximo passado,o. necessário Plano de organisação; Hcy por bem, paraeste eflãito, approvar o Plano, que com este baixa as-eignado por João Vieira de Carvalho , do Meo Conselhod Estado , Ministro., e Secretario d'Estado dos Negóciosda Guerra: o Conselho Supremo Militar o tenha assimentendido, e expeça em conseqüência os despachos neces-aa. .os Paço em treze de Fevereiro de mil oitocentos , evinte trez, segundo da Independência, e do Império.-Com «, Rubrica de SUA MAGESTADE IMPERIAL.-João Vieira de Carvalho.

Plano de organisação approvado por Decreto da data de
tZ,n'larp 

°, BfrM0 dtartilharia deposição, com-
Ir! f fóf lrber'°* «os* mand"^ <™ar por De-creto de 12 de Novembro do anno próximo passado.

Este Batalhão será composto de vm Estado Maior
r„_„ „ quatro Companhias.Coronel, ou Tenente Coronel Commandante
Ajudante
Quartel Mestre
Capellão
Secretario
Cirurgião Mór
Ajudantes de Cirurgia
•Sargento Ajudante
Sargento Quartel Mestre
Tambor Mói-

Re.eapitulação.
Estado Maior
Força das 4 Companhias

I1'
4b'«

Total do Batalhado 47S
Paço em 13 de Fevereiro de 1823. — João Vieira de

Carvalho.

Total

Capitão
1." Tenente
2.° Tenente
1.* Sargento
2.os Sargentos

:.» Companhia.

Artífice dr
Forripl
Cabos
Anspeçados
Tambores
Fifano

.Fogo'

c Soldados.

AnriGos d'Officio,

Repartição dos Negócios do Império.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Ofício do
Governo Provisório da Provincia de S. Paulo , com a
data de 30 de Janeiro próximo passado , accompanhaudo
os Diplomas dos Deputados Supplentes por aquella Pro-
vincia para a Assembléa Geral deste Império ; e reconhe-
cendo-se pelos mesmos Diplomas, que sam chamados pa-ra aquelles logares Joaquim Roberto de Carvalho e M
cedo , Diogo Antônio Feijó , e João Chrisostomo de. Ol^cyca
Salgado Bueno , que nos differentes Disüictos da Pro-
vincia preencheram o numero de votos , o 1.° de. 46 , o
2.» dc 84 , e o 3.° de 50, quando nos Deputados do
mesmo Governo Manoel Joaquim Orneilas , e José Cor-
reia Pacheco c Silva , recahio maior numero de votos
sendo o l.° dc 114, e o 2.° de 103; e constando ao
Mesmo Augusto Senhor , que o Tenente Onerai Ma-
noel Martins do Couto Reis , a quem foi remettido outro
Diploma , teve 90 votos , numero igual ao do Ouvidor

2 João de Medeiros Gomes: S. M. o Imperador, extranbnn-
] do um procedimento tão inesperado da Câmara da Cida-
j de de S. Paulo , nao só dispensando arbitrariamente a
j pessoa, em quem recahio maior numero de votos, quando_ lie certo que nenhum Cidadão se pôde escusar de tal no-

12 meação, seja ou não empregado ; mas também fazendo
— escolha entre dous de igual números . sem que a sorte de-

cidisse sobre elles: Manda pela Secretaria dc Estado dos
1 Negócios do Império, que a reí.rida Câmara , remetter.-
1 do sem perda, de tempo á mesma Secretaria de Estado a
1 Lista da apuração final de todas as pessoas, que tiveram

votos nos differentes Distiicto. da Provincia , dê a razão
de tão arbritario procedimento. Palácio do Rio dc lanei-

1 ro em 18 de Fevereiro de 1823, — José Bonifácio de An-drada e Silva.

: de

1
1
1
1
:
í
í

Total
2.a Companhia com a mesma força da. 1.»3.a Companhia como a l.a menos 

'o 
Pifano4." Companhia como a 3.a

1
fi

100
2
1

117

117
116
HO

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S, M. o Imperador, pela Secretaria dc Esl a-do rios Negócios da Fazenda , que o Provedor ,1o Ker-isloda tsraihuna continue a entregar ao Coronel José Auto-mo Barboza, assim o produeto de trezentos e sessentareis de passagem de cada pessoa , e de. duzentos reis poranimal . como igualmente o do imposto de cem róis porposoa, 0 dc cincoenta leis por animal, applicado par,
4o S



o concerto da Serrei da Estrela ; devendo o mesmo, Pr«*
ÜL rrip n-rten-e ao rendimento que pe*««M *

Sjicrit racionado OíTicio, qne -/«^
L^emeuer ao IWro Publico, -• » 

y^Jg^^rnAXn^Í^.,*«*«-^
daqui pol»C cpiml epíiW-

com èlle feito. W «=<«» " »¦' «>e l*eve"!"0 ** "***

Jtf«rli„> i',a«ct--» Bueiro ele Andrada.

Repartirão dos Negócios da Marinha.

Tendo rido presente a S, M. I. o Officio do Inten-
dente d', Marinha desta Corte de 41 do corrente mez
em que pedia houvesse de declarar-se-lhe se deveria ou
nío aJmittir a ollistarem.se para wrwretn a bordo da- Nao
Pedro Primeiro, os Marinheiros, e Grumetes Escravos ,
que para isso lhe fossem ofíeiecidos por seos respectivos
Senhores , fazenoo abonar a estes as competentes gratifi-
cações; Manda em cns-qneucia o Mesmo Augusto Se-
nlior pela Secretaria d'listado dos Negócios da Marinha
participar ao sobredito Intendente da Marinha para sua

vista a necessidade , queparticipai
intelligencia , e governo que ,
presentemente ha de Marinhagem , devera elle admittir
taes- Marinheiros , e Grumetes não só ao serviço daquellá
Nió, mas ainda ao de todas as outra-, fcinbarcriçoeo ,
que armarem. Palácio do Rio ae Janeiro ern 25 de fe-
vereiio de lS23. — Uáz eía Cunha Moreira.

BRASIL.

RIO DE JANEIRO 3 de Março.

Temos a satisfação de annunciar ao Publico
que S. M. o Imperador chegou da Fazenda Im-

perial de Santa Cruz sem ter soffrido incommodo
al"iim; e deo esta manhã a costumada Audiência
nó Palácio da Cidade.

Discurso que no din 21 de Fevereiro recitou perante
S. M. 1. o Major José da Silva Brandão em no-
me do Marethul de Campo Governador elas Armas

- da Provincia do Rio Grande de S. Pedro , e da
Corporação Militar da mesma Provincia.

Senhor.—Tendo a honra de pertencer á Legião
Paulistana , qne se gloria de não ter encostado as
armas no decurso de 13 annos (qüe tantos tem
empregados nas campanhas do Sul) , e ao presen-
te em serviço da Provincia do Rio Grande de S.
Pedro , não me lisongeio menos que o Marechal
de Campo José de Abreo , Governador das Armas
rPaquella Provincia, me destínguisse com a honro-
sa com missão de appreseutar a Vossa Magestade
Imperial as leaes , e sinceras congratulações , que
elle dirigio por escripto a V. M. 1. pelos glorio-
sos motivos da Augusta Acclamacão , e elevação
de V. M. I. ao Throno, com o Titulo de Pri-
meiro Imperador Constitucional do Império do Bra-
sil, e Seo Defensor Perpetuo ; e eu de viva voz
renovar na Augusta Presença, de V. M, I. os seos
mais firmes, e constantes protestos de adhesão, e
fidelidade á Sagrada Causa do Império, e os mais
ingênuos votos de amor, e gratidão ú Augusta¦ Pes-
soa de V. M. I.

Por tão felizes, e faustos aecoíitecitnentos com
que ora exulta, e 9e engrandece o mesmo Impe-

( 20*')

ti»,, venho igualmente, na qualidade de Deputado
pet* tôsipáiaçáo Militar d'aquella Província onere-
em a V. M. 1. sua cândida felicitação, e protestar
mi AttjgHMt Presença de V. M. I. os seos mais fir-
nm% è «wdenstes votos de adhesão, e illibada fido-
lidado... tm* «« á sagrada causa do 1 mperio , como
ii"ti»ttw9»tê á Augusta Pensou, de V. M. 1. Senhor•*
& «"SÍWOfíO dia 12 dó Outubro tão celebrado ,, e
menflortivijf «fcisde o anno de 1798, por ser o An-
tó«<3f°*ríó Natalicio de V. M. I. , era o que se
achava destinado pelo Omnipotente Deos Senhor
dós Impérios para no anno de 1822 marcar com in-
deleveis caracteres , e firmar a Carta da nossa fe-
liz emancipação, eüevando o Brasil ao ponto mais
«riorioso de sua representação politica. O éco de
sua Independência retumbando do Amazonas ao Pra-
ta, fixou seos futuros destinos, e sellou a sua fe-
licidade r colocando-o entre as Potências da mais
alta consideração , grangeando-llie o logar honroso ,
e firme que devia ôccupar entre ellas. E mais que
tudo ! Para sua maior gloria: Vós , Senhor, o.
Immoital Defensor dos Seos Direitos, oii antes o
Anjo Tutelar da Pátria, a quem o Brasil tudo
deve! Elevado em Acclamações de júbilo ao Solio
Augusto com o pomposo Titulo de Primeiro Im-
peraelor Constitucional, que lhe augura as mais li-
songeiras esperanças de sua futura prosperidade!

E que mais nós resta, Senhor, depois qne o
bom Deos tem completado tão gloriosamente os
nossos mais sublimes desejos ?

Manter illesos os nossos fóroS, e immunidades,
que também sam os de V. M. I. Eia Senhor. Nos-
sa devisa que he — Independência ou Morte—vi-
ve esculpida ein nossos corações. Nossa causa não
retrogradará jamais , ainda á custa de nosso san-
gue, e dos nossos últimos esforços.

Taes sam, Senhor, os meos votos, e taes os
do Genes ai José. de Abreo, e. da Corporação Mili-
tar da Provincia do Rio Grande de S. Pedro , que
tenho hoje a honra de conduzir aos Pés do Ex-
celso Throno de V. M. I. Confiai, Senhor, na-

quelles briosos Militares-, concordes em sentimen-
tos aos mais Cidadãos beneméritos do Império. Ten-
de a certeza da invariabilidade dc sua condueta:
elles protestam não se desviarem d'aqiiella marcha
que por V. M. I. lhes tor marcada ; e quando as
circunstancias exigirem, que empunhemos as armas
em defensa da causa publica do Império ; então
observará o mundo, que nem o nosso Patriotismo
he novo, nem a nossa coragem duvidosa, nem des-
conhecida a celebridade tle nossos passos pelos cam-

pos da gloria.
Esta ,. Senhor, lie a simples linguagem de um

Soldado Veterano , amante da boa causa da sua
Pátria, e da Augusta Pessoa de V. M. I. , que
por fortuna lhe coube a honra de vir expressar
na Augusta Presença de V. M. I. os seos fieis, e

patrióticos sentimentos de envolta com ós de seos
companheiros d'armas : e em seo nome com o mais
alto respeito, e profunda veneração beija a Au-

gusta Mão de V. M. 1. „ r. Rio de Janeiro 21 de Fevereiro de 1823. — Jo-
sé da Silva Brandão , Major Graduado.

111 .T" e.Ex.™ Sr. — Tendo eu a mui grande
fortuna de ser enviado a esta Corte, por o Ex-
Marechal de Campo José de Abreo, Governada
das armas da Provincia do ÍZio Grande de S. r -

dro do Sul, encarregado da honrosa cominissaó n^
felicitar a S. M. I. em seo nome , e das leaes ,
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valerosns Tropas daquella Província , pelos glo-
riosos motivos da Sua Autista Acclamaçao, e 'Me-

vacão ao Throno, com o immortal Titul. icln-
merro Imperador Constitucional do Império do Pra-
sil e Seo Defensor Perpetuo ; e de expressar na
Sua Augusta Presença os puros votos , e lieis sen-
tímentos, de adhesão , e fidelidade , que tocos tn-
bi-tam á sagrada causa do Império, e a Augusta
Pessoa de 

"S. 
M. I. : fui igualmente encarregado

pelo mesmo General, de em seo nome, e rias _'ro-

pas do seo Conimaudo , felicitar a V. Ex. como o

primeiro movei do gigantesco plano , que tao te-
fizmente se realisou, de firmar a Indepencia des-
te vasto , fértil , e rico Império com a Acclaina-
ção do Mesmo Augusto Senhor, (que a muito im-

perava nos corações de todos os bons Brasileiros)
sendo o Brasil assim ellevado á mais alta Catlie-

goria, que lhe augura as mais lisongeiias esperan-

ça. de sua futura prosperidade.
Por tão faustosos motivos ; digne-se_V. H.X. de

aeceitar também minhas sinceras felicitações, e os
mais firmes protestos de alta consideração , e res-

peito, com que sou. _
111.™* e Ex.mo Sr. José Bonifácio de Andrada e

Silva, Ministro , e Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Império. «

De V. Ex. muito respeitoso Subiiito. — O Ma-
ior Graduado de Cavallaria da Legião de S. Pau-
io, José da Silva Branião.

n honra de prestar, nâo só como verdadeiro Repre-
sei-tant- de aquelles Povos, mas como tiel Subdito
cie V. M. I.

Rio de Janeiro 21 de Fevereiro de 1823. — Jo-
sé liebcllo ie. Souza Pereira.

Discurso que na Depulacão de 17 de Fevereiro din-

gio a S. M. I. o Brigadeiro José Rebello de
Sousa Pereira, Representante da Câmara da Vil-
Ia da Fortaleza.

Senhor. — Como Representante do Senado da
Câmara da Villa da Fortaleza, Capital da Provin-
cia do Ceará , e como seo bastante Procurador ,
pelos podem que me outorgou , e acabo á pouco
de receber, eu tenho por esta occazião a honra
mais distineta, que possa ambicionar. Eu venho pois
«m nome d'aquelle Senado, e dos Povos em ge-
ral, que elle representar , prestar nas Augustas
Mãos de V. M. 1. aquelle juramento do fidelidade
«amor devido á Sagrada Pessoa de V. M., co-
mo Primeiro Imperador Constitucional, e Defensor
Perpetuo deste vasto , rico , e tão ambicionado
Império. _¦ ¦ cEsta conimissão, Senhor, que me foi contia-
da, para desempenhar no acto glorioso da Impe-
risl Coroação de V. M. , he á poucos dias , que
me chega ás mãos , quando tem decorrido dous
mezes para mais dè tão alta solemnidade ; o ter
porém passado aquelle grande dia primeiro de De-
zen.bro próximo passado da Imperial Coroação de
V. M.; e qne poz o sello aos votos de amizade ,
reconhecimento , e dever dos Povos deste Império ,
quando no doze de Outubro, anniversario de V.
M. , e sempre memorável pnra os Brasileiros , ei-
les ellevaram ao Throno, e Acclamarani a V. M.
Seo Imperador Constitucial , não dispensa nem os
meos Constituintes da prestação do juramento sa-

grado a que se devem liçar , nem a mim do de-
«empenho da alta comniissão que me foi confiada.

Digive-Se portanto V, M. I., como Pae com-
mum , e amigo de seos Subditos aeceitar em suas
Sagradas, e Imperiaes Mãos, o juramento , evo-
tos da mais firme adhesão , fidelidade , e obedien-
cia, que eu , por parte de meos constituintes , e
•minha, em. ratificyção de meo_ deverei, tenho hoje

Discurso que no dia 19 de Fevereiro recitou na Au-
gasta Piisenca de S. M. 1. o illustre Deputado
a Assembléa Geral, Francisco de Paula Souza e
Mello.

Senhor. — Encarregado pelas Câmara das Vil-
Ias de Itii, Sorocaba, S. Carlos, Ilupitininga, Cons-
tituie;ão , e Mogy. , da Provincia de ... Paulo , de
muito respeitosamente felicitar a V. M. I. pelo
sempre memorável motivo de sua gloriosa Accla-
ma ção, e Coroação ; bem como de enunciar os ar-
dentes, c inabaláveis sentimentos de obediência, res-
peito, amor, e gratidão d'aquelles Povos a V. M.
1. , conheço, Senhor , as.ás conheço , e aprecio a
honra de tal commissao; mas igualmente conheço,
que não sou capaz de dignamente desempenhal-a.
Certo pois da minha insufficieiieia , certo não me-
nos da benigna indulgência c!e V. M. , limito-me
sóm.nte, Senhor, a asseverar a V. M. que cs Po-,
vos, de qne sou órgão, verdadeiro., e ainda'não
degenerados Paulistas, e como t.ies idolatras da li-
berdade , e da realeza, encararam, como deviam,
com o mais vivo enthusiasmo o heróico passo do
eterno dia 12 de Outubro, por isso que era o unreo,
que podia salvar, e garantir aquelles caros abjec-
tos : que elles leaes e constantes tem jurado sus-
tentar, ainda á custa de tudo, esse Throno glo-
rioso a que a gratidão Brasilíense ellevou a V. M.
Successor Augusto dos Affonsos , Defensor .Iirtrepi-
do de nossos Direitos, Fundador Benéfico de nos-
sa Independência, e Liberdade, e Anjo Tutelar d?
Constituição Litoral , que tanto desejamos', e tr.o
anciosamente esperamos. Em verdade, Senhor, meos
Constituintes, bem que não adiantados na carreira
da cívilisação , e da cultura, dotados todavia de
bom senso , e accesos de Patriotismo, sabem assás
conhecer, e avaliar, o abismo, de que nos tem
salvado o Heroísmo de V. M. : elles vêm o que.
éramos e o que somos: elles observam, que era lo-

gar da escravidão, ou da anarchia , a que estava-
mos destinados , obtivemos a felicidade : elles at mi-
ram, applandem o Gênio Sublime, e Transcendeu-
te, a Quem tudo se deve, que arvorando o estan-
ibrte da liberdade , e cercado dos encantos da rea-
leza, foi capaz de derríbar tantos, e tão pode-
rosos obstáculos, reunir tantos, e tão oppostos ele-
mentos, e finalmente cimentar o bello, e magesto-
so edificio do Império Brasilíense , e ( o que he
mais ) em tão pouco tempo: elles absortos, e ex-
tasiados clamam " Feliz o Brasil , que tem um
tão Cirande Imperador! Porém mil vezes mais fe-
liz o Grande Imperador, que lie tão digno de o
ser! Que reconhece, e respeita os sagrados Direitos
da Nação , e tem jurado defer.del-os ! Que tem o
Seo Throno firmado sobre corações de homnes li-
vres, e detesta, mais que ninguém, o despotismo,
e a escravidão ! Feliz mil vezes feliz o Grande
Pedro, que tem sido, e será sempre o Tito, An-
lonino, o Henriqve do Brasil, e que, couo elles,
terá tao dtstincto Assento no Templo da Gloria! ,,
Taes sam, Senhor, os sentimentos de meos Consti-
tuintes: elles sam os dó Brasil inteiro. Feliz eu
por ter a honra, de ser seo órgão, e ainda mais
feliz se poder ter oceasião de servir á Causa da
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Pátria, que felisimente be a mesma Causa de V. so p leal Subdito de V. M. I. — Francisco i/c P
M. ! Eis os votos deste muito reverente, atléctuo- Ia Souza e Mello. "'

Mappa das pessoas Vaccinadas na casa da Câmara desta Corte, desde o 1." dc Julho até 31 de Drv„,
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\f»aoc c "B - - o ú - * Observações.aVlezes a Js s «. .. r. j « « si. ssa
Lis ,?* -5 Ph Mas.Fem. 3a í -f »»«

__ !_ M-L

I.,ll.„ .o-N-cciSíoS^a^l Vaccinaram-ue 128 recrutai dos difFerentes Corpos dajuiiio cs x h '* °* c>i Corte.

Agosto §5x0§j3§2'~':*§ 3 CrianÇas ú'f"mn bexigas de concurso com a Vaccinu]

I '
c. ' o tx _ o o> ! rfj 22 '& Le> í* Huma criança fo, accommettida debexia-as ao 5.' diaSetem. gj = 

« M- o, M. § M g j> de Vaceuiada. j

Ontub. mg7' «õ§3Sg — g 4 Crianças tiveram ligeira erupção vaccinal.

|!-vr_.. to ~. _ w u-s ta o _ ,* — Na Imperial Fazenda de Santa Cr•¦:> Vjccinaram-se:Nov- 
|= S 8 » 2 S | 5 116 crianças.

i.
Deze S ¦* c- o o c>»rx _ w SJ Grande numero de pretos vaccinados foram para fórai

. — °° SfiSo-Smcia terra, antes de se desenvolver ?. Vaccina. 1!

~r i 
~ 

i~~i ~i~ r" "~ *~~- ~~~ 
ii -~ i Vaccinaram se 96 Milicianos nas ciiSpçvn-.ea a irtalezas:

| ¦- 1083391 8 14662029 919 827 110 2011^948 da Corte. |

Hescules Octaviano Muni. — Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto. — Florencio Antônio Barreto.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

h,o de S.Joao; 3 dias; L. Feliz Suecesso, Dito; S. Felicidade, M. VHtmcno José P,

F. V T RADA S.
Dia 1 «Io corrente. —- Nenhuma Entrada.
Dia 9 do corrente. — Guernesey ; 54 dias ; G.

Ing. Stvard_A..M. WUary.JejJerys, equiparem 13,
carga batatas , serveja , bolaxa e cidra a Le Bre.
lon.— Rio de S. João; 3 dias; L. Feliz Suecesso,
Al. Anlanio Luiz da Cunha, equipagem 6, carga
madeira e farinha a José Bernardo Monteiro.

S A II IDA S.
Din I do corrente. — Bahia ; F. Franc. La Ciro-

paire, Com. Courson. — Caravel/as,¦ S. S. Francisco
Vencedor, M. Salvador de Jesus , equipagem 8
em lastro : passageiro Alexandre Soares Pinheiro
com um escravo. -- Paranagoá ; B. Rufino , M.José Joaquim Pereira , equipagem 14 , carga sal •
passageiro Jnão Pereira de Almeida. '"

Dia 2 do corrente. — Hamburgo: G. Ing. Li-lerltj , M. John Sudgen, equipagem 12, carga as-sucar , caffé ^ chifres. — Pernambuco ; B. Ing. Ex-¦tmvtth , M. Thomaz Dezvsbery, equipagem 11 , emlastro. — (librallur ,- B. Ing. Lavinia, M. John ííroo-
/.'.«, equipagem 12, carga cacáo e algodão : passa-

J'.ei,;os os I/tspanlioes D. Rozendo Ximenes com 8
pessoas de sua família , D. Conceição Roiz de Cas-

pe. com 8 pessoas de sua familia , e D. Manoel One-
sada. — Rio Grande,- S. Europa , M. ClemenVmo
Coelho Fragoso, e.-c-.iipagem 17, canra srl : p'.s..a-
geiros Ante
milia , e Pcd-c

viacic com ¦> psísoas le sua th-
oão Fer-i :ri com 8 escravos.

equit,as'nir. 9, a-"rs;a sal , fiiztndas e vinagre: piau-
sageiros Antônio Fmeíra M S ml s, Lu-% ?,!.iwel
da Rocha, e Gabriel Antônio dc A ¦ '!>; co'.n «
cravos. ¦ D;t K :tj rrtvffi. , M. Domingos RirUi-
gues Garcia, cqMirsçMyi l*. , carga fazendas : ?as-
sageiros o Tenente ¦-'•¦- Civallarb José Antônio da
Porsiuncula , Pedro José'Bindeict, c o Doutor João
Baptista de. Figuarctr con, sur mulher e 8 estra-
vos. — Santos ; ',. piedade. , M. Francisco Antônio
.Pacheco , equipageui 12 , carga vinho : passageiroso Doutor Justinianno de Mello Franco , o Cirurgião
Mór do Hospital de Santos, iícixl Joaquim Soa-
res, o P,i(b-e J.utouiin Man
José Manoel de 'VM, \>i!- con
dados de .?. P,-,io ... "..,,,
S. João Ba;: lis 'a. i V M- '¦
em lastro.— Cdu, , >
Santos, ea.iioa.i'Pm 14,

voíKc'

T"indnde , e
¦ ¦•¦.cravoj , e 3.Sol-

Pernambuco ; B.
, (;qj,:;»,,retn 14,

ç/k- . M. José dos
«ç. se.-.a , e vinho-

RIO de JANEIRO .v a I M P R E N S A N A. C -í O N A L 
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DIÁRIO BO GOVERNO. Vai. 1.

Artigos d'0_icio.

Repartição dos Negoeios do Império.

S:„J Endo presente a S. M, o Imperador o Officio do
ill.nitt Senado da Câmara desta Cidade , na data de ho-
je, em que expõe a duvida, que se lhe offercce , sobre
o cumprimento da Portaria de 20 do corrente , relativa
ú remessa dos competentes Diplomas aos dous Deputaria.
Supplente. por esta Provincia ; visto «eliarem-se a Acta
da apuração do. votos ., e a Relação da apuração geral
somente assignadas pela Câmara, e não pelo. Eleitores
igualmente, como determina; o.íj, 8." do Cap. 5.* das
Instrucçoes : Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Se»
cretaria de Estado dos Negócios do Império, que o 111.™»
Senado da Câmara, fazendo convocar quanto ante. o.
Eleitores desta Capital, e que nella se acharem residiu-
rio, e atsim ta.nbem o. homens bons, e Povo; e fazen-
do-lhes patentes a dita Acta, e a RelaçSo da apuração
geral dos voto»-; proceda á subscripção da. necessárias
astignaluras na fôrma das mesmas tnstracções; extraliin-
do depois as copias, que'devem remetter-se como Diplo-
mas aos Deputado. Supplente., a quem competirem. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 1823.—
José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repüriioâo dos Negócios da Guerra.
. •' „ 

„ r 
'

Em continuação das medidas, que S. M. o Impera-
dor Tem tomado para auxiliar os nobres esforços da Pro-
vincia da. Bahia nà luta dè expellir a Tropa Lusitana,
*T_ resolvido mandar marchar setecentas e vinte, e seis
praças escolhida* ,, que formam um Corpo com o titulo
de Batalhão <_Imperador, e Ire Commawdadò pelo Coro-
iiel Graduado José Joaquim de Lima dá Silva, o qual se
reunirá ao Exercito do General _t__ para concorrer
áo essencial , e desejado Sm ria traiíquillidade desta Pro-
vincia peta sabida daquella. Tropas aggressoras.

Nesta mesma oceasiao Manda S. M. I. remètter pa-
ra o E_cito umá porção de Peças de Artilharia, Ar-
mas , Espadas , Pistolas , Cartuxame , Bala. , Fardamen-
to , e Boticas como constará ao General pelas relações ,
que lhe serám appresentadas. Este aoccòrro com outros
rio mesmo gênero , que tem sido remettidos , e mais que
tudo a grande força naval., que em breve apparecerá nas
agoas tia Bahia; sao um verdadeiro, e franco tesu-munho
rio quanto 8. M. I. tem tomado em »ua alta considera-
çSo o estado dessa Província , e do Exercito, que valoro-
samentè pugna por sua Independência Politica, e firme
adhesão ao Governo de S. M. I. Igualmente lembra S-, M.
I. ao General Labatut quanto convém i sua boa iutelli-
vencia com o Governo Civil da Provincia , sendo as re-
r.çr_ recipioeas das Auctoridade. o ordinário theruiqme-
po cora que os Povos medem a confiança , qu» ptttstaa»
«os Governos; e corno muito importa para a bd» harmoi-
«ia das mesmas Auctoridades prescrever a cada uma a
linha de suas .obrigaçCe.», fácil será ao General' cohyea-

cer-se , que a sua se limita ao Cõmmando e disciplina
do Exercito, sua manutenção, e conservaçí. , meios de
attaque, e defeza , e tudo quanto tuilitarmente fatiando
pode concorrer para a exterminação ria Tropa inimiga ;
evitando quanto.possa, que ella em sua desesperada reti-
rada, oa forçada Capitulação, lance mão das riquezas da
Cidade. Também confia S. M. I. 4 que 0 General fará mui-
to por conciliar a disciplina tão necessária ao Exercito ,
coin o caracter dos Habitantes, do Paiz , a quem certa*
mente não falta brio .patriotismo; qualidades que bem
manejadas pelo conhecido talento do General produziram
Soldados valentes e subordinados. Com os auxílios que S.
M. I. Tem enviado, com os talentos militares rio General,
coóperaçSo do Governo , - e habitantes d'essa Província , e
mar. qne tudo com a justiça ria causa que defendemos.
julga S. M. I. que por ora , e em tal distancia nada mai.
pôde nem percisa aceresceutar ás Sua» Ordens ; visto.que
a geral , e mais sagrada está escripta no coiaçao de todur
o Exercito , a qual se reduz a -—Guerra ao Madeira e seó*
sequazes até os lazer evacuar o Paiz. Palácio do Rio tle
Janeiro em 19 de Janeiro de 1823, — João Vieira deCter-
valho.

Fez-se a conveniente participação ao Governo Proviso-
rio do recôncavo d. Bahia.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S» M. I. peta Secretaria do Estado dos Ne-
gocios da Marinha, que o Intendente . da Marinha faça
entregar a Guilherme Dieta a importância de trez mezes
de soldos , que segundo as ultimas Ordens , deve dar-se
adiantado a cada, um dos Marinheiras engajados para o
serviço da Armada, constantes da inclusa relação, não se
çompreheiideiido com tudo nesta disposiçião o Marinheiro
Americano James Haynçod por constar que elle he Do-
sèrtor da Fragata Uuiãa. Palácio do Rio de Janeiro em
•22 de Fevereiro de )823. ¦—__ rfa Cunha Moreira.

AVISO. .:•;

Pela Secretaria de Estado dos Negocio, do Império
.. participa aos Illustre. .Senhores Deputados eleitos par.
a Assembléa Geral do. Império do Brasil' que, Dese-
jando S. Bi. o Imperador, que a mesma Assembléa Ge-
ral: seja instalada, «s principie as suas Sessões , na coo-
formidade do Artigo li do Cap. 4.° das Itistrucçõe. r.
lativas ti convocação da mesma-Assembléa; tie muito Be-
cessario, que os referido. Senhoies Deputados façam quan-
to antes Constar na mesma Secretaria rie'Estado os seos
nomes, e logares das suas residências. 7?ir> rie Janeiro
em 3 de Março de 1823.

MINAS GERAES.

Villa Nova de S. José de El-Rei.

111.°"» e Ex."» Sr. — A Providencia salvou a
honra, e boa fé; c Constitucielidade do Povo do

-.

-! .
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Dt.tricto denta Câmara da Villa Nova de S. José
de El-Rei. ,

Mas não o julgando assim o Ex.mu José Ma-
rianno de Asèrcelo Coutinho, do Conselho de S, M.
Imperial", levado do Seo exaltado patriotismo, e
querendo salvar nossa condueta por isso que a
julgava illudida como Procurador Geral desta Pro-
vincia, quiz ter a bondade de dirigir-nos um ofli-
cio em 18 de Dezembro do anno próximo passado
que recebemos em 20 do mesmo mez c anuo a que
acompanhava uma reclamação do E..'™° Antônio Viei-
ra da Soledade do Conselho de S. M. I., como Pro-
curador Geral da Provincia do Rio Grande dc S.
Pedro do Sul , appresentada em Conselho , para
salvar a honra e boa fé dos Povos de sua Provin-
cia, assentida approvada, e subscripta pelos Ex.'*"1*
Conselheiros de S. M. I., como Procuradores Ge-
raes de outras Provincia deste Império.

£ apezar de não termos ensirido em nossa Acta
da gloriosa Acclamação de S. M. I. a virulenta
cláusula do prévio juramento de S. M. o Impera-
dor á Constituição qualquer que ella seja, que houver
de ser feita , pela Assembléa Geral Brasiliense Cons-
tituinte, _ Legislativa, segundo a expressão da
Circular de 17 de Setembro do anno passado re-
mettida a esta Câmara pelo ex-Presidente do Senado
da Câmara da Capital José Clemente Pereira.

Todavia, Ek.uo Sr., julgando nós ser um de-
ver mui positivo da nossa obrigação mostramos pe-
los Actos mais públicos e solcmnes não só àquel-
Ia verdade , mas qüé ainda quando tive-se-mos ti-
do a desgraça de mencionar-mos em nossa Acta aquel-
là declaração juramental, nós a reclamaria-mos ai-
íamerite ; como nulja e absurda , por tanto convo-
ramos'uma Vereação extraordinária para o dito fim

. : - assistiram, e concorreram os homens bons
,ta Câmara tem servido, e os mais Cidadãos

iiis as classes Civis e Militares deste Di.tri-
..que mui positivamente quiz também vir

• ¦¦ nosso Representante Agostinho Nunes Mon-
tez ; por quem temos a honra de levar-mos ao cc-
nhécimento de V. Ex. a Acta por Certidão da su-
pradita Vereação; e rogamos a V. Ex. queira di-

fnar-se 
leval-a á Augusta Presença de S. M. I. e

Constitucional, igualmente os sinceros votos do nos-
so respeito, amor , e fidelidade,

Deos guarde a V. Ex. muitos annos. Villa No-
vã de S. José de El-Rei em Vereação extraordi-
liaria de 25 de Janeiro de 1823.

Hii™0 e Ex."'° Sr. José Bonifácio dc Andrada
r. Silva, Ministro, e Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Império. — Juiz Presidente Antônio Al-ves Nogueira, Domingos Monteiro, Vereador An-tomo Fernandes Maldonado, Vereador José da-Cu-
nha, Procurador José Carlos Duarte, AgostinhoNunes Montez, Representante.

O Senado dn teimara desta Villa Nova dc S. Joséde El-Rei, que servimos o presente anno na
fétrma da Lei.

Mandamos ao Escrivão desta Câmara passe porCertidão o pé desta a Acta da declaração que osPovos conjunetos ooai esta Câmara , fizeram naVereação. Extraordinária deste dia, sobre o prévio
.juramento de S. M. I. á Constituído BravJrmsc
Villa Nova de S. José de El-Rei, em VV¦•?, ;.r, d.25 de Janeiro tle 1823. — Nogueu... . ,7,;,-,,
Fernandes, Cunha, Duarte,

Francisco Simões da Fonseca , Escrivão da Cumaru
Tabellião do Publico Judicial e. Notas desta Villa

Nova de S. José de El-Rei c seo- Termo.

Certifico , que em virtude da Portaria gupra
do Senado da Cainara desta Villa , revendo 0 ij„
vro das Actas da mesma Câmara , quo presente-
mente serve, nelle a folhas setenta e seis verso
se acha lavrado o Termo de Vereação Extraordi-
naria, de que faz menção a mesma Portaria a
qual o seo theor e fôrma he o segunte.

Aos vinte e sinco dias do mez de Janeiro ,i«
mil oitocentos vinte e trez- annos nesta Villa No
va de .S. José ele El-Rei em os Paços do Conse-
lho|delia em Vereação Extraordinária onde foi vin-
do o Juiz Presidente Antônio Alves Nogueira os
Vereadores Domingos Monteiro, Antônio Fernandes
Maldonado , José da Cunha , e o Procurador da
Câmara José Carlos Duarte , e o Procurador Re-
presentante desta Câmara Agostinho Nunes Montei
commigo Escrivão ao diante nomeado , e os ho-
meus bons qúe na mesma tem servido, e mais
Cidadãos de todas as classes Civis, e Militares
que concorreram em virtude dos avisos, que se
fizeram a todo o Povo deste Districto, para ni-
teiro e cabal conhecimento de causa; e estando
presente toda a Assembléa lhe dirigiu o dito Pro-
curador -Representante desta Cantara o seguinte
discurso.

Senhores -, vós sàbeis que eu tenho a hònrá1
de ser o Procurador Representante desta respeita-
vel Câmara, e por conseqüência também o sou
vosso, por isso mesmo quo esta íóríiia- legitima-
mente a vossa Representação.

Este honroso cargo em que roe acho con.ti-
tuido foi o que me obrigou a participar % e»ta
Respeitável ('amara, para que vo. convidasse pa-ra esta Vereação Exttaordinaria a que eu mui p.sitivamente quiz também ter a honra de aksi.tir,
para vos communicnr por parte desta Respeitável
Câmara , que ella acaba de receber em vinte de
Dazembro um Oflicio datado de 18 do mesmo mez
do anno próximo passado do Ex.™1 Sr. José Ma-
rianno de Azeredo Coutinho, io Concelho de S. M.
I., como Procurador. Gerai desta Província , 6 quo
accompanhava uma Reclamação do Ex-.™* Sr. Ante'
nío Vieira da Soledade, do Concelho de S. M. Ii ,
como Procurador Geral da Provincio do Rio Grctn^
de, de S. Pedro do Sul, appresentada em Constei...
para salvar a boa fé dos Povos da rua Província,
assentida , approvada , e subscripta pelos Ex.**Sr.;
Conselheiros de S. M. I. , como Procuradores Ge-
raes das mais Províncias deste Império como dei-
Ia se mostra.

E para que vós, Srs., tenhais cabal, e .intui-
ro conhecimento das ponderosas , e eiietíjieas .r«-
zões nella allegadas eu vo Ia leio.

Portanto, Srs., vós acabais de ouvir ne.t.
jiidicios-a., o enérgica Reclamação , que o.¦ K».™"<
Srs. Conselheiros . de S. At. i. io.." Procmadorei
Geraes das Proviiicias deste Impei-o julgando du
seo dever fazerem causa commiím não -duvidaram
reclamar, e protestnr pela honra. e boa Ií» da in*
hocente condueta dos Povos seos Constituintes ,
que conjuntas em suas Câmaras, t» com ei Ias ma-
nifestitfam llas'Actas que tiveram por aasuropto *
gloriosa Acclamação de S. M. I. , . virulenta ciai.-
fu'a do prévio juramento de S. M. o Imperador à
Constituição' qualquer que ella . i_ . <|iie houver
de ser feita pela Assembléa Gcr-k.. asfiensr C"ns-
tituinte e Legislativa.

Sim, Srs., a sua tle.. Ur7.fi''i be fn.fi'.-iina -
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porque sabem, e estam certos dar constiluc-ionslidado
dos seos Povos cuja honra , e boa fé foi illudidu
pela Circular de 17 de Setembro do anno passa-
do, remetida pelo 111.."° Presidente da Câmara d,»
líio de Janeiro, José Clemente .Pereira, pela (pra
os obrigou afazerem aquella declaração juramcntal."Nossa 

Câmara , Srs. , tambem rccebeo a su-
pradita Circular re.nettida tambem pelo dito' ex-
Presidente, mas felizmente, não foi inserida na
Acta da-gloriosa Acclainação , que vós, Srs., e es-
ta respeitável Câmara fizeram em 12 de Outubro
do anno passado, ao Nosso Augusto Imperador Cons-
titucional o Senhor D. Pedro I.

Todavia he da nossa mui positiva e indispen-
saveí obrigação mostrarmos, e fazermos ver ao Nos-
so Augusto Imperador Constitucional, e á Nação
a verdade, por isso mesmo que he igualmente uni
dever sagrado da nossa obrigação salvar tambem a
honra, boa fé, e Constitucionalidade do Povo ,
que este Senado da Câmara legitimamente repre-
senta.

Portanto, Srs., este he o acto mais publico,
e solemne , que podemos celebrai- para 

"a 
manifes-

tiirmos.
Além do que , eu vos convido , Srs. , para

que por este mesmo acto declaremos ,- que ainda
quando aquella cláusula juramcntal fosse inserida
ein nossa Acta, nós a reclamaríamos como nulla,
absurda, não só como inteira, e plenamente alheia
de nossas vontades , illusoria ã nossa fé , e con-
tradictoria ;'. nossa livre, e geral conducta, como
perigdía á segurança, publica , e oflensiva aos sa-
grados direitos ria Irrh-pdudencia do Império do
Brasil; e finalmente até índecoro^a á gravidade, e
sabedoria de sua marcha política.

Sim, Srs., salvemos a nossa honra, e boa fé,
e lembremo-los, quo aquelle prévio juramento de
S. M. 1. á Constituição, bem longe de sei uma
prevenção infml!\el para o nosso bem, ou um ga-
rante seguro dc nossa felicidade, 1\,i.;;.-.--.».--"ia o
foco das divergência
a molla rp,.l di- iiiiiit
le nos- oVc-voi-iaiü,

, nossa fé d'-v3 basefic.'.ir-se
ivaiò virtudes do 

"Nosso 
Au-

itiirional: eile nos tem fei-
is do Seo Heróico Coração ,
cidade , o Independência des-

íàc Império, .-orno So.» Defensor Perpetue», e os
tíisvelíi: . e providencia'-, em qne lauto tem promo-
vido o bem , e a felicidade de seos Subditos , e
o fazem muito t',i<ir. > ih ii.r,«,a te, nosso respeito,
nossa grntitluo . e fidelidade.

Eis-aqui s.",v-. (manjo is.e cimii,;-.? lembrar-vos.

Ia paz .
males .

r- por .onsequE-ncia
que inihibUavãlmeu-

Finalmente . í
lias fjublioif-s , o a-
".isto lii.i»eca(i(,r (
lo ver os pmoec-ii;
seiiiiii:- (ilri;;- ,!,.

1'ei-faril'o vós
a «rnnquezn

voni-.ilcs- e sentia.,
a honra de espí.r

Então toda a
lf qua c-íavam ,
vontildo jiiio i-7 r.
stentaute desta C,i
que igualmente se
Vos expressados na
Sr. Anlon.

.. 
j. 

¦

devois com ing-ent!.'.''-'ie, e eom toda
¦' liberdade deci arar s-í he de vossa.

iiiiiiíiir a ouanto tenha tido

":•¦'

iisua !!!',¦
r .',.< pre-

11.113-io ,alia lhe iiuha r
identificavam com os sentimen-,
Reclamação do Excelleiilissimo

Vidra da Svlrríeirie , <!o Conselho dc S.
M. I. como Procurador Geral da Província tUrRio
Grande de S. Picho do Sul, nssentida , approvada
e subsçrip.ta pelos usais Excelienlissiimis Sr:.. Cou
lliciros de S. M. 1. remo Procuradores Geraes dni

tudo par.i cons-
i que ii.--.s!rrt'- iram

Províncias dos
tar inundaram
com o Kr~-f,vese

Império ; e
'.(¦> esta acta
ante desta í' |.i tt-

Nobreza , Clero, e Povo. Eu Francisco Simões dei
Foncccn o escrevi , e assigno.— Juiz Presidente
Antônio Alves Nogueira Domingos Monteiro, Ve-
reador Antônio Fernandes Maldonado, Vel-eádo,*
José da Cunha, Procurador José Carlos Duarte,
Agostinho Nunes Montez como Procurador Repre*
seiilante , Francisco Simões da Fonceca Esíffviío. 

'*-.'

Seguem-se as assignaturas que constavam de ti-in-
ta e sete, que se acharam presentes á excepção
de muitos que não o assignaram pòr não b'aberem
escrever , he o que se contém em a dita acta la-
vradu em o dito livro de donde fielmente passe, a?
presente Certidão em cumprimento da Portaria re-
tro do Senado da Câmara desta Villa, ao qual1me reporto. Villa Nova de S. José d'El-Rei 25 de
Janeiro de 1823. — Eu Francisco Simões da Fon-
ceca a escrevi , conferi e assignei. — Francisco Si-
ruões da Fonceca.

INGLATERRA.

Londres 20 de Novembro.

Seo tf U/gel ."i de Novembro. — Mina não nos'
perde de vista. A sucessiva mudança que faz de~
posição , deixa ver o sc-o intento; assim tem-so'
tomado medidas para que a praça não caia eroA
seo poder.

O General llej/rcs que está postado diante da'
Vieh, recefoeo reforços con ordens de apertar u'
cerco. Esperamos brevemente ouvir que esta info
üz Cidade se rendera.

Cin .Hespanhol que ha poucos dias chegou ds"
C.arttgoça diz que dali até Lorida não ha uma só'
Viíla, onde não tenha sido derrubada a «apídi da1
Constituição. Accrescenta qne todos os habitantes'
daquella parte do Aragão amain 03 Realistas; que
a divisão de Royes já sobe a dous mil homens , os
quaes todos os dias tem choque com os Constitu-
c.ionaes ; e que o General se acha descontente era
C,aragoça , em conseqüência da oppressão e vexa-
me, que fazem os Republicanos.

Dito 21 de Sovembro.
Publicou-se em Paris a negociação do empres-

tiino da t- egeucia de lle.spanba. Não se diz ser
aquella negociação afiançada por alguma das Po-
tencias Aluadas , mas he provável que tal fiança
exista. Ainda pondo isso de parte, não duvidamos
alucinar que a Regência acha-se muito mais acre-
ditada do que os Republicanos. Nenhum dos dous
partidos tem actualmente recursos seguros , e a
do pagamento de principal e prêmio depende d.i
ultimo resultado de cada uni delles : se os Repu-
blicanos triunfarem, não quererám reconhecer a di-'
vida da Regência : se pelo contrario triunfarem os
Realistas . não quererám reconhecer a divida dos
Republicanos ; oom esta diflerença todavia , qüe so
•a Regência for avante . a Hespanha será ao me-
nos tura Nação civilisada , e poderá adoptar iria-
fifuiçõc-i fui oraveis á futura prosperidade das suas
finanças; se prosperar porém o Republicanismo,
crescerá indeíiuitivamente o espirito de rapina t%
dovasüdão , e ficará por conseqüência destruído tú-
do o credito publico.

A Historia, moderna offerece-nos pleno e dis-
tineto conhecimento das loucuras c extravagâncias,
(•o • -, facção dominante na Capital da Hespanlm
vai evae.ia-ficnre imitando. Elles degrãditrafei a No»'
breza , do mesmo modo que fizeram os Jacobindí
.".¦,,¦('¦-",'; reubm-ain o Ciei o; levaram por sua'
oppressão e tyiaiinia. os Subditos fieis dc. Rei a

10*
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tomar as armas, e deste modo deram principio ti pelo General 0'Danitcl em Navarra. " O General
«morra civil; empobreceram toda a Nação; e por en, Chefe do Exercito do Rei em Navarra ao«i
rjm ver-se-ham obrigados a fazer uma bancarota Na- Chefes, Officiaes., e Soldados. — A Regência do
cional, ea annuILarein grande parte da divida que Reino a quem jurastes obedecer , e tendes reconhe-
agora contrahirein.

O Chefe Político tendo noticia de que se tra-
ctávii-em Madrid de uma conspiração, e que no
Convento de Atocha e no Retiro estava guardada
grande quantidade de armas e munições, o Gene-
ral Commandarte mandou cercar aquelles dous lo

cido como Supremo Governo, durante o captivei*
ro do nosso muito amado Monarca, que Deo*
guarde , or'denou-me que me pozesse á vossa fi-en-,
te, e dirigisse os vossos esforços para o único fia»
que todo o bom e leal Hespânhol, tem eu. vista
o restabelecimento da Religião de seos Paes , á

gares no dia 1. Cartas com data de 7 nf.ir.nam restauração do nosso captivo Rei ao gozo, e exer
que, em conseqüência daquella indagação, foram cicio _da,_uelles direitos , que aa leis fundamentaes
prezos trez Religiosos; e relerem que muitos pes.
soas se preparam para deixar Madrid.

Dito 22 de Novembro.
Chegaram os últimos Jornaes de Paris, e an-

nunciam que a retirada da Regência do Seo d'Cr-

da Monarquia lhe permittein , e a restituição du
todos os pacifico» Hespanhoes aposse daquella ver-
dadeira liberdade de que foram privados pelos mes-
mos, que se appellidam oa mais zelosos defensoie»
delia.

De accordo portanto com a vossa Junta to-
gel para Put/cerda, fora por falta de mantinientos, mei todas us medidas necessárias para, remediar as
e nâo por causa da* evoluções do inimigo.

Recebemos de Bayonna Diários de Crgel des-
de 7 até 10 do corrente. Tem-se geralnunte espa-
lhado em Puyccrda que as tropas coinniandadas pe-
lo Brigadeiro D. Antônio Coll destroçaram as de
Milans, Na primeira acção fizeram os Realistas .100
prisioneiros, e lll cavallos. Pessoas de Vieh a

vossas mais próximas necessidades; e espero bre
vemente gozar do frueto do nosso trabalho. Estais
envolvidos em unia penosa luta, cujos perigos se-
ram talvez menores , do que a» privac;ões , que ten-
des de sofrer.

O voseo General desprezará o» perigos á vos-
sa frente, c sujeitar-sc-ha com prazer ás privações.

quem devemos estas noticias, acerescentam qne A honra, e «> dever dirigiram a sua condueta , e
logo não tinha cessado , quando ellas sairam da elle continuará fiel a preencher a sua carreira. Não
praça ; e que os Realistas continuavam com vanta- vos exhortarci a encarar os perigos sem receio ,
gem. Mireiles penetrou pelo Reino du Vtilença dentro, nem a supporlar os trabalhos com prazer: tora is-

Puycerda 12 ele Novembro. — O Governo mos- so insultar o valor, de que haveis dado tantas
trou muito tempo antes que não podia continuai- provas, e o zelo que tende» tão dignamente pa-
a residir ern Crgel durante o inverno, quando os tenteado na mais justa das «causas; só vos recom-
caminhos estivessem cobertos de neve. Esta consi- men do ordem e disciplina , cousa» estas sem as
deração, e o estado de saude do Marquez de Ma- quaes de nada valem os maiores esforço»: respei-'eif-orida venceo a idéa de quaesquer inconvenientes, to, confiança, e sujeição aos nossos Chefes, a maior

.-..>•¦ , «lessem provir de ser aquelle passo,attribui- moderação e harmonia com os Povos onde estiver-
atras causas. mos, e por este meio conhecerei* que os nsssos

! citas as formalidades necessárias no dia 9 sentimentos de lealdade não sam compatíveis com¦¦;,¦••¦•!¦: a Regência no dia 10, e aqui cheou no se- a conducía indigna de um bravo Soldado,
fcu.ía.í. entre as acclamiçõcs do Povo. Este movi- O nosso comportamento para ©«inimigos cor-
mento não foi resultado das operações militares responderá aquelle que elles usam com nosco. A»
do inimigo, que tentava a passagem da Couxa de minhas intenções sam de um coração que não es-
Trempx e satisfez-se com destruir as aldeias visi- tá fechado aos gritos da humanidade, e ene dsse-
ilhas. Foram os inimigos brevemente obri-ados a
retirarem-se para Pons , e o Barão d'Proles dei-
xou Talara para tomar a posição de Peru Mala. O
seo exercito foi reforçado pelo de Ramanillo, cuja
condueta de nenhuma soiíe justifica a confiança
que delle fez o Governo. Os 2500 homens que<-ste coiumandava Jicaram reunidos ás tropas do
referido Barão.

A mudança da Regência para Put/cerda des- formidade das lei,concertará sem duvida os planos de Mina
não produzirá alteração alguma nos do exercito da
Fé. Os aproches de Crgel seram defendidos da mes-
ma maneira «itie antes deste acontecimento.

O General (TDemneí, antes de partir de Beiyon-
va, ^ escreveo nestes termos a um seo amigo' de
Paris : '_• Eu saio daqui ; meo caio amigo , den-
tro de duas horas , e em trez dias estarei no meo
Quartel General. Digam os Líberaes o que quize-rem ; as cousas vara caminhando a favor dos Rea-
listas, e da Hespanha.

Eis-aqui copia de urna Proclamação puhli

gntos aa tiumanitiacie, e que
ja, «(uanto he possível, niituar os horrores que
sam inseparáveis da guerra. .4 consitkrnc/io de quo
he o sangua Hesponhol o que corre no Campo da
batalha , «_ue. os desvairados sam nossos irmãos,
«leve mover a uma generosa compaixão. Tal he a
condueta que vos prescrevo -, porém se os inimigos
não derem quartel n nenhum dos uosso.s que cai-
rem em suas mãos, ou se os assassinarem na con-

da guerra. , imitai-os. Vós o
mas fareis com horror, e repugnância , porém o interes-

ENTRA D A S.
, Dia 3 eío corrente. — Rio Grande,- 23 dias ; SNova. Sociedade, M. Antônio Pereira dos üuutox 

'

equipagem 13, carga carne, couros e sebo e An'tonto Marques Pereira, passageiro Manoel Joaquim

N O 1 1 C 1 A S M A R 1 T I M A S.

se da justa e santa Causa , que defendei» a«sin,
requer, quanto permitte a terrivel e bem fundada
lei das represálias.

Povo (le Navarra , em vossas mãos está a li-
herdade do vosso captivo Rei. A Hespanha tem fi-
Un os olhos en, vós , e em vosso valor. A Eurc-
pa vos observa com admirarão. Que estimulo para.
vossos corações nobres ! O General que tem a lion-
ra de commandar Soldados tão valentes , conduzil-o*-
lia á victoria _ ou morrerá glorioso nas sua» filei-
as.-— Carlos CDonneL _

S A II I D A s:

Dia 3 do corrente.— Guaratiba ; Cahique Bmrt
Suecesso, M. José dos Santos da Fonceca, carga vi-
veres para a Tropa.
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CARTA IMPERIAL.

B A rão dn Laguna, Syndico Ceral ^o Estado
Cisjplatino, e Brigadeiro Manoel Marques da Sim-
ser. Amigos; Eu o Imperador v,o!i::ur.i-. ic-.:il e De-
(énsor Perpetuo do Império do Brasil voa Envio
muito saudar. Sendo muito necessário a bem • da j 

-i.7i.s-t
Causa do Estado Cisplatino e do Brasil em ge-
ral, que a Divisão Portugueza, denominada — dos
Voluntários Reaes d'El-Rei—, obedecendo pontual-
niente ao que Eu Havia ordenado pela Minha
Carta Regia c Decreto de quatorze de Agosto do
nnno próximo passado, fosse removida quanto an-
tes da Praça de Monte Video, onde ainda agora
se acha estacionada; cuja demora só posso attri-
buir á apathia e irresolução , com que se tem tra-
ctudo este negocio, deixando-se de cumprir as Mi-
nha Ordens com a devida promptidão e energia ,
que o Bom publico requeria : Hey por bem Deter-
minar mui positiva e terminantemente que , sem per-
da de tempo façais intimar cathegoricamente ao Briga-
deiro i). //'raro, que se levantou com o Commando da
mcncioiiadi Divisão, o prompto embarque das Tropas
nos Transportes , que para o dito fim lhes foram
declinados, em nm prazo fixo, e inipreterivel; e
quando naiiieiie prazo cilas se não embarquem ,
deverei» íqzei* sair os diíos Transportes paru estu
Cosíe êciii a menor demora, porque sobre isto não
recebo escusa alguma ; ficando também . (indo o
dito prazo, suspensos todos os pagamentos , ou
quE.es.qurv entras despezas, que pelos rendimentos
do E.ví7'.'<> Cisplatino, ou pelo Banco do Brasil ha.-
iam sido consigna dos para a subsistência da so-
oredita Divisão : E Hcv outro sim por bem que
façais logo exec ite.r todas as Ordens, e providen-
cios, que si bem dos Povos daquelle Estado vos
foram por Mim determinadas; pois que, se ellas
estivassem já hoje executadas, não poderia haver,
agora receio algum dn opinião publica dos habítan-
io da Campanha -. porque estariam intimamente con-
vencidos do interesic -infernal , que a seo respeito
Tenho tomado, pioviriosiciando a tempo sobre a
sua melhor sorte , e tolicidatl-i futura. E Desejan-
(to outro sim niaisier com proroptasi, e eíücsizes me-
'iriasri»ti si. !ir;,n.v:i , .1

Império . mio só ;,nim;
honrados, r fieis Subi
ficham eniprnhiidi.s , r
projectos detestáveis dc
Ordeilr, (jiie ví':.s cos;! iodas
.:ssi)*i Civis, coino M
citiiípctir, locais sair
ledes i,s iiii!iv;t7i',if-
Tem eoillit-ririos cr.
«Ilnrlir os Pon-- c-ji

trii.iquiilidiule publica deste
.ndo , e protegendo os Meos
mus na lucta , em que se

planos.
e ücmagoffos :

¦e-i-i»!lo£

'I'»

inença Irsríeperidcric;.:

Vtisfraiifh»
imchisías

is mais AiicUi;
res, a quem <¦.;-: regocio

perda do fen-c-o do Paiz
j'7'.-.rio Cispiatiuo , que t'o-
cMiísos , o que pcrtendain-ocioso 

pretexto da sua chi-
iroliibctis igualmente a en-

Irada , e estabelecimento 110 Paiz a todos os anarebis-
tas, que vierem fugindo de Buenos Ayres e outra»
Provincia, e que se tenham niostrudo inimigos decla-
lados da boa ordem , e tranquillidade publica da»
mesmas ; ficando estes dous objectos debaixo da
vigilância de uma activissiina Policia.

E Ordeno finalmente que. todos os Empregados
Públicos , ou quasquer outras pessoas , a quem se te-
nham conferido Pensões, Dignidades, ou Condeco-
rações publicas , inda mesmo Ecclesiasticos, que
se reconheça terem tomado parte nos pianos dos
auarchistas, e rebaldes de Monte Vidro, sejam de-
mettidos de seos Empregos , honras , e pensões ,
que hajam obtido da Nação e do Governo , de-
vendo pelo contrario ser transmittidos ao Meo
Immediato Conhecimento os nomes dc todos aquel-
les, que se tiverem distinguido na gloriosa ernpre-
za, cm que se acha envolvido este grntide Impe-
rio. O que Mc pareceo participar-vos para vossa
intelligeneia, e prompta execução, debaixo du vos-
sa mais restricta responsabilidade. Escripta no Pa-
lacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Janeiro
de mil oilocentos e vinte trez , segundo da lnde-
pendência e do Império. — IMPERADOR.—José
Bonifácio dc Andrada e Silva. —- Para o Barão da
Lagumi, Syndico Geral do Estado Cisplatino -. e
Brigadeiro Manuel Marques de Souza.

Abtiüos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Constando a S. M. o Imperador, por Officios do Go-
vcrnsidor dar Armas da Província do Espirito Santo, o
do Capitão Luiz Bartholomgu ria Silva e Oliveira , Com-
mandante do Corpo, que marchou para fazer aeclamar o
Mesmo Augusto Senhor na Villa dc S. Mallteos , a perti-
naz obstinação , com que o Parodio , o Juiz Ordinário
F'rancisco Coelho de Aguiar, e o Capitão Mór da nicuma
Villa , à frente rie nm partido , ae. oppozeram sempre
aquelle arto, aliás í muito desejado pela decidida maioria
daquelle honrado c brioso Povo; clicaai.rio ao temerário
excesso de fazer carregar de mantimentõs embarcações
destinadas para o porto dsi Bahia , contra as positivas
Ordens de S. M. I., dadas com o fim tle restaurar..aquel--
)a Cidade rio mais oopressivo, e injusto captiveiro: Man-
da , pela Secret;»,iã de Estado dos Negócios do Injperio ,
communicar o referido ao Ministro , c Secretario d'E»tado
rios Negócios da Guerra, para sua intelligeneia , c puta
que por aquella Repartição ee mande, sem perda de tem-
po , proceder ás necessárias averiguações Acerca do pro-
cedimento do sobredito Capitão Mór, para effeito de ser
punido, como merece; ficando o mesmo Ministro certo
dc que igual participação se faz na data de hoje ao Mi-
nislio, e Secretario de Estado rios Negócios da Justiça,
para proceder contra os mencionados Parodio , c Juiz

,loq
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Ordinário. Palácio do FJn de Janeiro cm 22 •-.¦
de 1 (J23. —José Bonifácio dc Andrada e Silva.

re.ro vereiro
nctjro,

de 1823, — Caetano Pinto dc Miranda 
' 

Mm

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Impsr.vJor , pela Secretaria iVEs.ado
dos Negocio» da Far/Miiia . que- .1 Administrador actual do
Trapixe da Ilha dus Cobras ei'ora cm diante mencione
nas listas , que todas as semana, lie obrigado, a appresen-
tar na Contadoria Geral ela 2.a Repartição do The.ouro
Publico, da entrada de todas as Caixas, e fechos de as-
socar , igualmente a salada1, riue houve na respectiva se-
mana dos referidos volume? , assim das caíra» pretéritas ,
como da actual.: vindo na. mesma oceasião indicados, á
vista da relação do numero . nesta inclusa , os nomes das
pessoas, cujas ordens por t ciipio se viram de titulo para
a saliida de todos os volumes daquelles números, com es-
peciricação, tanto dos qae por rste modo se despacharam,
e tiveram também a competente ordem do mesmo The-
souro, como elos qua nâo a tiveram. Paço em ii de Fe-
vereiro de 1823. — Martin Francisco Ribeiro de Andrada.

F.xpedio-se outra do mesmo theor ao Administrador
do Trapixe do Sal.

Repartição dos Negócios da Gue'rm.

Conhecendo S. M. o Imperador quanto convém darsempre á força armada uma d.reeçí» uniforme , e regular»
e sendo certo, que ela ingerência ile diversas Auetorida
des nos detalhes ¦' planos de guerra podem nascer abuso-;
tão contrários em g,.ral á diseiplina dos Exércitos , «ornanocivos ao (im essencial de suplantar o inimigo: Manda.
o Mesmo Augusto Senhor pôr debaixo das immediata» 01-
dens do General Labal.nt todas' as Tropas da I.» e ._
Linha , que se acham ou houverem «le reunir na Prin'in-
cia da Bahia com o fira de exterminar as Tropas Lusita-
nas , c seos scquSwes ; oommuiiicando ao Governo da Pro-
vincia o que houver executado , e continuando ein suas
disposições como responsável unicamente perante S, M. I.
pelas medidas militares , que julgar conveniente adoptar.
Palácio do A'io de Janeiro em 22 de Janeiro ile 182;-!,—
João Vieira de Carvalho,

N. B. Expedio-se a conveniente partipação ao Go,
verno .Provisório do Recôncavo ela Bahia.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d' Esta-
do dos Negócios tia Fazenda em resposta ao Officio , que
em 4 do'corrente lhe ünigio a Junta Direciona da Im-
prensa Nacional relativo ao Prelo, que se mandou nproui-
ptar para ser conduzido á Província de S. Paulo , parti-
ripar á mesma Junta , que fica inteirado do cumprimento
da Portaria , que a este respeito lhe foi dirigida em 8
de Janeiro ultimo, e declarar-lhe quanto ao Compositor,
e Impressor, que não podem set, acceitos á vista dus
condições onerosas , e grandes ordenados , que pedem ,
superiores ao, actual estado elas rendas daquella Previu-
cia; e outro sim encarregai-a" de novo de procurar outros
«jue, mais cominedidos nas suas pertençõe», se conten-
tem, com ordenados proporcionais ás attuaes circunstan-
cias pecuniárias da dita Província. Paço 13 de Fevereiro
de 1823.— Martitn Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dus Negócios da Justiça.

Sendo presente a S. M. I. o excessivo numero dc
Ecclesiasticos-, que tem a Provincia ele ,_?. Pado , algiu.s
d_s quaes , ou por ignorância, ou por impureza, elevas-
sidáo de costumes, mais servem de eseandalo , que ede-
ticação «1.(fundindo trevas em logar de luzes , e derra-
mando a corrupção entre os fieis , quando deviam delia
preserval-os com o sal da «loutrina, e do exemplo: e bem
que a disciplina actual da Igreja seja menos austera , quea dos seetiios primitivos , nao deve.ido todavia tolerar-se
om abuso tão prejudicial á Santa Religião, que proles-gamos , e mio menos prejudicial ao Estado , roubando-lbe
braços úteis para Agricultura, C munircio , e Artes eagora até indispensáveis para a defeza deste grande Im-
peno , e para o desempenho dos sagrados juramentos ,
que- a DEOS, ao Imperador, e á Pátria temos feito: portao justos e tão urgentes motivos, Manda o Mesmo Au--gusto Senhor, pela Secretaria- de Estado dos Negócios da.
Justiça, que o Reverendo .Bisto diiijuella Diocese sobre-
esteja, até segunda Ordem , na ordeuaçio dos seos Sub-
ditos, á excepção dos que forem já Subdiaconos, os qu»r>snão podem ter outro destino ; c. outro sim, que remetia
a_ mesma Secreta.ia d' Estado uma relaç.,o ele toda» asFreguezias do seo Bispado , com declaração do numero
«Ias Almas das Capellas filiaes , e dos Clérigos , que liacm cada Freguezia , para poder regular-se , com verela-deu-o conhecimento tle causa, este importante objecto, semoffensa , e antes com harmonia dos direitos do Sacerdócio
e do lmpeio. Palácio do Kia de Janeiro em 2l de Fe-

B R ASIL

B A H I A.

Proclamarão do General, Lubeüul aos Soldados
Lusitanos.

Cançados os Brasileiros de soffrer o jugo mai»
aviltante de seos irmãos Europeos, e com particu-laridade opprimidos pelas intrigas , e desprezo das
Cortes de Lisboa nas pessoas de seos Deputados,
com menoscabo dc sua Representação e Jerarchia
na ordem das Naçiíes livres, acábrunhados porbaionetas... e em que tempo, oh Deos do Bra-
sill No tempo em que Portugal jurara defender
os sagrados Direitos do homem , e para si fazia
uma Constituição liberal, que o Brasil, na mais
pura fé , abraçou; neste mesmo tempo, vendo in-
Multados e calcados aos pés seos sagrados- direitos,
e Representação Politica, abriram os olhos , e
certos na justiça da: sua causa , e nos seos mais
caros interesses , acclamatam no dia lâ de Outubro
deste anno por seo Imperador Constitucional' o Au-
gusto Regente , Defensor Perpetuo deste vasto , e
rico Império.

A vista pois deste suecesso político. que com
justiça coiloca este grande Paiz na serie magos-
tosa de sua grandeza , que futuro leli/, não pro-iiietto o Brasil aos seos habitantes , e especiahnen-
te a todos os Europeos , que emigrando do velho
mundo quiserem vir cultivar seo produetivo Solo ?
Solo abençoada , quo abrínige Iodos „s climas , o
tudo produz ; constituindo 

"por 
isto a verdadeira-

fonte das riquezas e commercio Nacional : Solo
que contem, além de preciosas minas de ouro, dia-
niantes , e todos os mineraes indispensáveis ao nos-
ao uso: tendo, oh fortuna! melhor ferro que o
da Scantlinavia ,.

Lusitanos, he o Imperador Pedro Primeiro ,
que por mi-n vos falia. Elle vos amo ainda, e,
como eu, lamenta a vossa cesjuein ,- e- obstinação :
lembrai-vos que o pequeno Itai/ti quiz ser livre.
e _ de facto está livre , e independente : elle "'i"
pôde ser mais subjugado por uma Nação gu.Treira.e mais poderosa ,' que o pequeno Portugal. Tu'
he a feliz sorte dos Povos, que como o Ihenil,



(215 )

se querem libertar de seos tyrannos , e tem por
divisa — Independência , ou Morte.

Ora se este Ilayti fraco, e quasi despovoado
e habitado somente por uma classe d'homens inda
manchados com o desprezível nome ..'escravo. , se
libertou da dominação Francesa, que suecedeni ao
Brasil rico, e defendido pelo valor indomável dos
filhos ds Portuguezes, herdeiros , como estes, do
valor esclarecido dos A!ir.ridas , Castros, e Albu-

qiierques: Protegido ainda mais peles valentes lu-
dio-enas , que das suas espessas maltas tazein voar
a morte ã seos inimigos! Vos, oh Lusitanos, dis-
.anciados a mais de duas mil legoas de vossa Pu-
tria , que fazeis? Donde vos virãn, os soecorro.
de que diariamente necessitais ? Portanto , o Au-

gusío Imperador deste Paiz hospitaleiro condoído
da vossa sorte, e cabalmente persuadido , que se
ainda conservais as armas he por serdes subordi-
nados a vossos Chefes, e que mudareis de tençáo

quando conhecerdes nossa justiça e razão , por mim

gratuitamente vos offerece sesmarias de terras pa-
ra cultivardes, e uma gratificação de 30ft000 réis

por praça , logo que vos appresenteis sen. armas
neste Exercito.

Não desprezeis esta generosa offerta , filha do
seo Magnânimo Coração , e phylantropia. Coiiíion-
tai jndiciosos as vantagens que conseguireis, coíiio
•cultivadores deste Iltsoeiio Independente, com os
males que vos ham c\e opprimir, se obstinados fe-
chais os ouvidos ás vozes da razão e da justiça ,
e ingratos continais a resistir inutilmente.

Eia, Soldados Lusitanos, ainda JiÇ tempo de
arrepender-vos : vinde acoutar-vos debaixo do Es-
tandarte sagrado da Independência. Brasileiraj nós
vos convidamos como irinãws e amigos, e não pe-
lo receio das vossas armas ; porque herdeiros do
mesmo valor e heroicidade , que herdastes , não

queremos verter o precioso sangue d'irmâos , qne
idolatramos, apezar das ofensas recebidas; por is-
so com os olhos fitos na vossa felicidade, e na de
vossos filhos , dizei commigo Viva a Santa Reli-

_ gião —Vivam as Cortas Brasileiras — Viva o Im-

peradar Constitucional, e Perpetuo Defensor des-
te vasto Império — Vivam todos os Portuguezes que
defendem . e cultivam o vasto e rico Império Bra-
¦silie.nse. Quartel General no Engenho Novo 6 de
Novembro de 1822. — Labalut, General.

Poclamação do mesmo General dirigida aos Soldados
Milicianos Europeos dns Villas , e Povos do Re-
concavo.

Soldados Europeos.- o cruel direito da guerra,
-direito de represália; fez-me chamar-vos de vossos
lares para sofrerdes, á frente das legiões Bttisili-
cas , o mesmo que sofrem os Brasileiros .á frente
das hordas barbaras dos sanguinários , e fracos
Lusitanos • mas minha alma imbuída dos verdadei-
ros sentimentos de homem , dos sentimentos pater-
naes , que animam ao Nosso Augusto Impe ador,
ainda uma vez cede aos clamores de vossas Iam.-
lias, cue vos reclamam cfiorosas. Além disto, a
causa dr, Brasil somente por Brasileiros natos deve
ser defendida por ora. Nós reclamaremos os vos-
sos braços, quando nos forem precisos: presente-
mente nossa generosidade Brasileira quer servir-vos

prestam-o vida , bens , familia , e socego , para que
existais pacíficos, gozando o frueto de vossas fa-
digas. Eis o nosso proceder, e qual será o vosso?
Ficareis impunes, quando crimino.os ? Não, Solda-
dos , a espada da Justiça pesará segura sobre o
malvado Europeo que , ainda que levemente, at-
tente contra a nossa segurança.

Todo o Europeo, que for aceusado, cimo op.
posto á santa Causa , será i.iíimí.dia.ameii-r j.;i_ra«
du por uma Commissão Militar com toda a seve-
ri dade, e conforme as Leis Militares: he permet-
tido á qualquer particular dirigir-me por escripto
queixa , ou uecusação contra o Europeo suspeito.,
Nenhum Soldado Europeo poderá sahir , de dia ,
ou de noite, além das guardas das barreiras da Vil-,
Ia ou Povo a. que pertencer o seo Regimento.

A nenhum he permittido ler em sua casa qual-
quer arma que seja de fogo, espada, faca, ou
lança &c,

rodo o Soldado Europeo, que sem ter orde-.r,
positiu, for encontrado com arma , ou contrariar
estas nossas disposições , ser-nos-ha immediatainente
remettido prezo em gargalheira, para o castigar-mos,
como cumprir. Soldados, o interesse do Brasil he
o vosso interesse : tremei por vossos dias , e por
vossas famílias , no caso de o contra ri ardes.

Jurai sujeição, e paz, e enthusiasmados.com
os verdadeiros sentimentos d'um Brasileiro Indepen-
dente , clamai comnosco ; Viva a Santa Religião ,
Viva o Imperador Constitucional, e Defentor Per-
petuo do Binsil, Vivam as Cortes Brasileiras.
Quartel General do Engenho Novo 16 de Nuvem-
bro de 18.22. — Labalut , General.

(No Diário d'amanliã publicaremos o Officio do
General Labalut, que accompanhou esta Proclama-
ção, no qual se dam circunstanciadas noticias do
aperto em que se acham as tropas Lusitanas.)

Circular que a General Labalut dirigio aos Cônsules
das Nações liigleza , Franceza , e dos Estados

Lnidos , residentes na Bahia.

Pelos Manifestos de Sua Magestade Imperial
aos Brasileiros , e ás Nações Estrangeiras, e pelo
Seo Real Decreto do primeiro de Agosto deste
anno, conhecerá V. S. as sólidas razões , e ina-
lienavel justiça , em que o Brasil, e Seo Perpe-
tuo Defensor fundamentaram seos invencíveis argu-
mentos, para desligar este vasto Império do min-
goado Portugal, cujas Cortes facciosas, e desorga-
nisadoras queriam empolgar os direitos inauferiveis
do rico , e fértil Brasil, que , na mais pura boa
fé dos contrários sociaes , jurou abraçar a Cons-
tituição Portugueza debaixo da tácita condição de
gozarem os seos habitantes dos mesmos direitos ,
e regalias , que o Reino irmão. Sendo a Provin-
cia da""Bahia a mais crédula de todas, inconside-
rada se entregou nas mãos de seos tyrannos. Os
nefandos dias 19, 20, 21 , e 22 de Fevereiro des,
te anno bem confirmam a tyrannia dos Portuguezes,
e o luciferino plano das Cortes de Lisboa. Magoa-
do portar,to o Paternal Coração de S. M. 1. , en-
tão Principe Regente, de tanta barbaridade e ti-
rannia, enviou-me com uma Carta Regia ao Gene-
ral Madeira , e com plenos poderes paVa traetar
com elle da sua retirada, e da tropa para P(n:-
lugal.

Victima da intriga, e caballa F.ttropea, eu não
pude com a celeridade devida cumprir esta honro-
so Commissão :' arribei ás Alagoas , e: desta Pro-
vincia fui a Pernambuco. Ortimivti.ei factos , que
algum dia a Historia Brctsiliense mencionará com
horror: com demasiada demora cheguei a este re-
concavo no dia 27 do passado Outubro com Tropa
e armamento, que trouxe em soecorro da Bahia;
mandei no dia 29 do dito um Parlatnentario ao
General Madeira ; porem as avançadas do Exerci-
to deste monstro , digno da execração do:- Brnsi-

«*
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kiros , c de todo o homem .io hera , deram ,t,;a>,
descargas cerradas sobre o Parlamentario , apezar
da divisa característica tio seo Ministério-, e no dia
oito do corrente atraiçoamente nos atacaram ; mar,
o Deos Protector do Brasil permitlio que os meos
Soldados os repellissem vergonhosamente , deixa..-
do os nossos campos cobertos dos seos mortos , e
muitos prisioneiros , além de innuuietos feridos , que
atuliiam seos hospitaes , como V. á. urro deitará
de saber, apezar das sua3 mentirosas Gazetas.

Ofcupando portanto os mesmos pontos , d'on-
de os repellimos, tenciono entrar aviva força nes-
sa Capital ; e por isso peço a V. S. q'.ie se pas-
se , e toda a sua comitiva á Villa da Cachoeira ,
Sede do legitimo Governo desta Proviii.ii>, ; onde
V. S. será respeitado, e dignamente tractado como
Representante de uma Nação amiga do h-ispitalei-
ro Brasil; evitando por este modo os dary.irari, crie
eis meos Soldados involuntariamente ll:-" poj-ain
causar no momento da desonrem, üã ne - -V-. _
e da csrnagein.

Esta minha rogativa h,> filha da al.u [.-. ,7:a
do Povo Brasileiro, e das pias, ebe.n3vo.lr> sr.
ções do Seo Augusto Imperador , que , iu>.::,:)

¦n-
ao

>

Seo Brioso Povo , tem por devisa — Independeu-
cia, ou Morte. — Quartel General no Engenho No-
vo 26 de Novembro de 18.22. — Labatut,' General.

Dos trez importantes documentos que acaba-
mos de publicar , um he a Proclainação do Gene-
ral Labatut aos Soldados Lusitanos, expondo resu-
midamente o direito que temos á nossa Indepen-¦dencia, as injustas oílbnsas que tenros soflrido das
Cortes de Lisboa , e da ailucinnção daquelles mes-
mos Soldados ; e convidando-os por fim em nome
de S. M. I, a reunirem-se com nosco , e a rece-
bere.ii terras , cgratificações pira ajuda do seo es-
tabelecimento , em recompensa dos incalculáveis pre-
juizos , que elles tem causado úr_ue!la Provincia.
Este acto singular e generosidade verdadeiramente
Brasileira ; acto que subtraliindo áquelles inimigos
ao rigor das Leis da Guerra , no caso de serem
rendidos (como he infillivel) ;i viva força , lhes
offerecc ao mesmo tempo partilha nos bens que•desfruetamos , e esperamos ainda para o futuro;
acto que se dirige a converter o oclio implacável
de inimigos em laços de fraternal amizade , fora
dc certo capaz de mover corações mais feros: pn-rém áquelles monstros excedem em barbaridade a
tudo quanto se pôde imaginar. Olhos acostumados
ao espectaculo da dessolução. e de morte,' não senpraz-m na perspectiva risonha da paz ; corações
de tigre so anhelam prezas e;n que possam cravar
as garras carniceiras; vozes debrandtira, convite*
de amizade, nenhum effeito produziram nellcs co-

mo,.se colhe dos outros dous ducuii....,),,
¦Brasil ve-se na.penosa, porém inevitávelneces» i°dade de recorrer á força das armas , afim de aty,tar de si irmãos refiilsados , que pertendem escrivi sai-o; restando-lhe sempre a doce consolarão d
que tentara todos os meios de amizade , e de brandura, para manter, a despeito da mesma uatiu,"za, e até da nossa dignidade, os laços com nu."longo tempo forcejamos por conservar unidos ,Remo Ae Portugal -ao Império do Brasil. Ora pois 

'

elles querem provar o valor dos Brasileiros deu'
prezam-nos, e insultam-nos; com a justiça dtl nos."sa parte , união, e firmeza, cantaremos a victoriu*

RIO DE JANEIRO.

Discurso recitado por Joaquim José de Azeredo, Ser-!a ''rira 21 do passado , como Deputado pela ('ama-
ra , Clero , Nobreza , c Povo ela Villa de S. Ala-!':eos.

Muito A'to, e Muito Poderoso Senhor. — Emnome da Câmara , Clero , Nobreza , ,> Povo daVilla de S. Malhos , venho humilde beijar o Su-bpêdaneo do Throno inabalável de Vo-sa Majestade
Imperial , e reiterar o solemne ju.iamenfo presta-do á face dos Altares no fausto'dia 22 de Janei-
ro deste anno, pelo qual áquelles Povos se obri-
garam espontaneamente a guardar a maior íidelida-
de, e amor á Augusta Pessoa de V. M. I. , e «
mais firme adiicsão á Sagrada Causa do vasto íin-
peno do Brasil.

Nada mais , Senhor , que a Proclamação de
V. M. I. , e a protecçao das armas auxiliadoras
da 1 rovincia do Espiriio Santo, foi pérriso paratremular o novo Estandarte, e resoar com todo
o enthuasias.no o grito de — Independência . ou
Morte — que as continuadas ameaças dos rel.eki-s
da Bahia , e do infame Madeira, haviam abafado
nos corações daquelle fiel Povo: a tlivergencin.de
idéas, e piisilanimidade dosOfliciaes da Câmara tra»-
sacia, e o terror pânico diituiidi.i;! pelos facciosos
desappareceo á chegada da força auxiliadora.

Já felizmente está roto o vr-n, que oceultava
a verdade, já está dissipada a nuvem espessa, queameaçava as tempestade.; : já finalmente o Povo de
S. Matheos entoou canjicas de louvor ao Todo Po-
deroso pel-, feliz Acclamação rieV.M. T. , e huinií-
de roga o perdão, e o esquecimento da falta com-
mett.da: o juramento está dado. e não retrograda,
assim o protesta a V. M. I., e ao Mundo inteiro
em nome rie seos Constituintes. — Jouqiiim José de
Azeredo.

E NTR .l^1^48 M4K1TI MAS.
Dia 4 do corrente. — FiladehlXi¦ tíO rl.,« Ti *¦ 

R'í""[ro' ~ Dit" i «-«to, E. Catliarina, M. Anto-
Amer. Cygnet. M. Carlos SnoJde» 

' 
ec.ei,ri, T ^W'" Tabonla.; esta Escuna. e o Bcrgan-

carça farinha o peix¦• a H.-nl-.i ._ /f;„ ('¦}-,,„) [f "om fim acima mencionado \cm remettidos a
dias; S. Concórdia . N.João Soares da Cnj'! 

''' ~* *;sta..C<*Tte ™"duzidr,s pelo Tenente de Cavallaria
• J^eem 10 , carga carne , „,>,..„',. sc>bo . V*,T''"> .do Peúrn Martim, por pertencerem a E--
Jos' Gomes Morri,-,,. ¦ ,,-.,-,.;, ,„-,.,. ¦ .,„''-,, 

'..- '¦/"'<"'- csina a Praça de Lisboa, e nBcrçrantim á da Bahia.
¦ Larboza.— Pnrat, ,- .'., o"n--. L. Com-l-irão, ¦¦' '
.sé. M. Anlmtia BiV-sar ,1. S,.,r.n\' .•n„:-,,lo-'-p.'.,'" -,- S A H 1 D A S.
cru-;-'.'! ri '-ar.-,-;!e;v,.- rr rali'.'- ;-¦¦ ;";!. . ,-.\.;-.., ..'' ",, ,. l'n ''/j0 enri-ent.e.— Giirruesei/; H. Ing- Col-
Tior.' Antnnin . c f]-r:ipix(,, ¦",>"..,,.,..' ,/., w,vv;'"_' "''¦-¦ 

''¦',''"" •, ¦''¦ \ienliiti Urozcard , Ofi.tipagem 8, car-
¦tos,- li díasrB /:.:>, ,.,,-:".' H 

'.í-i','.,, 
]¦' /'/,"". ',;"''." ?'' '"l!'';: '.'U^nsi-h-t, ., Ing. Wm. Btirontch. — Cam-

¦n : na.siageiro o r :íc-, •!¦, 
".-, 

,',',.!.'."<;•'. ."'.'¦- í" Pns •' l ¦'¦ Vidoria... M. Antônio José Garcia, eepw-
1.1 ... _Z_ 

¦¦¦¦¦>•-«>''» •!"• pa.:'.'.., !. o,,, i,,(ro.
O d r. HO na IM PitÈN SA n'ac] ON AL. ms.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Negócios do Império, accusar a. recepção do Officio
de 27 do msz próximo passado, em que o Fiscal dos
Diamantes , Luiz José Fernandes' de Oliveira participahaver, de accordei com o Intendente Manoel Caetano de
Almeida e Albuquerque , e no seo impedimento , dado in-
terinamente providencias para o estabelecimento de nm
Correio entre a Villa Capital da Cachoeira, e a Provin-
cia de Minas , como depredara o Conselho Interino da
Governo da Provincia da Bahia; assim como ter enviado
para a mesma Villa cincoenta arrobas de enxofre, e.ses-
senta resinas de papel, comprado tudo com parte do pro-
dueto da subscripção voluntária , aberta no Tejuco paraas urgências da. Nação, e, especialmente da sobredita
Provincia da Bahia. O Mesmo Augusto Senhor Ha por
bem approvar estas providencias, e agradecer ao men-
cionádo Fiscal em seo nome , e no da Naçáj. Palácio
do Rio de Janeiro em á6 de Fevereiro de 1823. — José
Bonifácio dé Andráda. e Silva.

Participando o Desembargador José Paulo de Figuei-
roa Nabuco, Juiz do Crime do bairro de 5. José , haver
apprehendidoum grande numero de barretinas, que foram
achadas em casa de Miguel Antunes Lopes com os topes
de Portvgal, pedindo determinação acerca do procedi meu-
Io, que deveria ter com o dito Miguel Antunes Lopes,
prezo á sua ordem; Manda S. M o Imperador , ptla Sc-
cretaria de listado dos Negócios do Império, que o refe-
rido Juiz do Crime faça remetter as barretinas para o Aí-
senal do Exercito , do que por Portaria da dat. desta se
faz a competente participação ào Minis':ro , e Secretario
de Estado dos Negócios da Guerra; e sobre o mais pro-
ceda nos termos das Leis. Palácio do Rio de Janci.ro em
2.5 de Fevereiro de 1823. — José Bonifácio de Anttrada e
Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manila S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Fazenda, participar ao Barão da Lagn-
¦na, em resposta ao seo Ollicio de 7 de N, vembro do
anno próximo passado, que em Portaria da data de 30
de Janeiro ultimo, Houve por bem Determinar á Junta
do Banco do Brasil, a suspensão do pagamento de Letras
destinadas á satisfação do Pret, Etap. , c Gratificações
da Divisão dos Voluntários Reaes do. El-Hei , em Monte
Vídeo , por terem inconsideradamente resistido ás Ordens

do Mesmo Augusto Senhor , que os mandara regressar
para Portugal, como foi participado ao mesmo Bar «o ,
em Portaria de 31 do dito mez; cuja Imperial disposiçto
©bst_ agora ao acceite das Letras sacadas a favor do Ne-
gociante Zavalta,. emquanto evidentemente se não mos-

trar, que ús computou por elle supprido. á Thesoura.ia da
dita Divis.o foram appliçados somente ao pagamento da*
Tropas , que adlierirarn á Sagrada Causa deste Império .
e sujeitas por isso ao Commando do mesmo Barão. Pa.
lacio do Rio de Janeiro, em 17 de Fevereiro de 1823.—
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

Rtpartiqâo dos Negócios da Guerra.

Tendo-se tornado improcedente , por falta de prova;a queixa que Engracia Marta , Viuva de um Soldado
de Artilharia Montada , fez subir í Presença de S. M. o
Imperador, sobre o motivo da morte de sto marido, que•ella dizia ser uni castigo mandado applicar pelo Major
Lapa do mesmo Corpo ; pois que nas exactas averigua-
ções a que se procedeo foram concordes as testemunha»
em declarar, que o Soldado morrera de antiga moléstia ,
que padecia: e querendo S. M. I. a restricta e saudável
applicação do castigo á culpa, mas de maneira tal, que
nem se offenda a Lei na diminuição, nem a humanidade
no augmento; Manda, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Guerra, que o Governador das Armas da Cor-
te, e Provincia ordene aos Chefes dos Corpos , para ficar
em regra , que todas as vezes, que um Soldado for cas-
tigado com chibatadas, seja sempre presente o Cirurgião
Mór do Çorpó, para informar do estado de saúde do téo:;
ficando Responsáveis pelos resultados ou o Cirurgião Mór
senão informar com exacção, ou o Chefe, se mandar appli-
car o castigo contra o parecer do mesmo facultativo. Pa-
ço em 27 de Fevereiro de 1823. — João Vieira de Car-
valho.

BAHIA.

Villa de Caravellas.

l\\.m e Ex.mo Sr. —• Pela Lancha de João Igna-
cio já fiz ver a V. Ex. as novidades, que nesta
haviam , porém hoje chega nesta um rapa/ que
veio de passagem em um Lanchão da Bahia , cujp
Lanchão acha-se nesta prisioneiro , por se achar
embarcando farinhas na Villa do Prado, dando no-
ticias frescas, de que o Madeira se acha já sen.
quasi gente alguma pela grande perda que tem ti-
do, e lhe tem fugido , e já quiz acclamar o nosso
Imperador, porém o Ruivo e outros se opposeram
a islo ; os do Recôncavo já não tem entrado dea-
tro da Cidade porque não tem querido, pela razão
de estarem a espera do bloqueio do Rio, a fim
do Madeira não poder fugir com o cabedal, que
tem embarcado ; a farinha na Bahia a 10$ réis o
alqueire, as "ailinhas a S^COO , os ovos a 960 ,
a carne verde a 1^)000 réis a libra , e o mais tu-
do á proporção, eu espero por este mez dar no-
ticia a V. Ex. da sua restauração.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel Militar em
Caravellas 5 de Fevereiro de 1823.

111."" e Ex.m« Sr. Fernando Telles da Silva,

. . .



Commandante das Armas «Ia Provincia
Santo.

% B O Destacamento rendido viu no tal

Lanchão que se acha prisioneiro, ç sa, Segund*
feira 10 do coraente.-Mmwrf ternira de Iam,
Commandante Militar.

Officio do General Labatttt.

U\m* e Ex""1 Sr.-—Foi immensa a satisfação

que tive quando recebi o Ollicio de V. Ex. de b

de Dezembro do anno próximo passado, por ver

que S. M. o Imperador Se Dignou approva.: o
'que hei feito em Sergipe , e nesta Província a prol
aa Independência Brasileira: por isso prosesto a
V Ex. progredir em iguaes procedimentos, e oxa-

lá que elles sempre mereçam a Imperial Approva-
-çâVde 

S. M.I Tenho fiel e restrictamei^e execu-
tado tudo quanto no mesmo Ofhco dc V. **x. a.
M. me Ordena. No dia 29 de Dezembro antes de
receber o Officio supra dito bati o inimigo em to-
todos os pontos ; pela ltapoã a Brigada comman-
dada pelo Coronel Felisberto Gomes Caldeira muito
se distinguío, e era tal o ardor e valoroso com-

portamento dos Soldados , que muito custou aquel-
le Coronel fazel-os retirar, e cessar o togo que
faziam ; anhelando somente á completa destruição
do inimigo , que nesse mesmo dia jurou a Cons-
tituiçãó Portugueza nas suas linhas, cujo jura-
mento lhe custou caro, porque perderam quatro
Officiaes e duzentos Soldados entre mortos e te-
ridos, segundo noticias fidedignas da Cidade: nao
foi menos forte o attaque que lhe fiz qcm a. Hr«-

gada de Piraja dividida era dois Corpos ; ura Com-
mandado pelo Major d'Artilharia Bahknse Joaquim
Sulero da Cunha, que os attacou na Cruz do Vos-
.me, e os obrigon a intrincheirar-se com grande
perda e fuga precipitada : c não foi menos briosa
a conducta do outro Corpo commandado peto Sar-
gento Mór Graduado Guilherme José Carioca , Com-
mandante dos Caçadores do Rio dc Janeiro , que
os attacou no Engenho da Conceição, dando-lhe
duas descargas cerradas, e obrigando-os tambem a
intrincheirar-se. Fui ocular testemunha da intrepi-
dez dos nossos Soldados , que avançavam corajosa-
mente sobre os inimigos , que medrosos e cança-
dos pelos continuados alarmes das passadas guer-
rilhas, se refugiaram nas suas trincheiras, quando
viram trovejar a nossa Artilharia, e um lindo Cor-
po de Cavallaria, que lhes appreseutei , composto
de duzentos e cincoenta homens assaz disciplina-

' dos, e que o tinha emboscado para os persegsiir
na retirada,

Tive grande pena que os inimigos não me des-
sem oceasião de louvar os feitos desta brava ca-
vallaria disciplinada, e Commandada pelo Capitão
João 

'Antônio dos Reis , e que tanto desejo lhes
notei de quererem entrar no fogo. Este dia foi

florioso 
para as Armas Brasileiras. Cessei desde o

ia 2!) de os perseguir a miúdo, não porque ex-
perimentasse grande perda , pois que esta consis-
tio tão somente em um Oflicial e um Forriel mor-
tos, da Brigada de ltapoã ; e cm trez feridos;
a Brigada de Pirajá apenas sentio a morte de um
Soldado Caçador do Rio de Janeiro , e a de um
dos Caçadores voluntários do Imperador, e um ferido.

Participo a V. Ex. para levar á Augusta Pre-
sença do nosso Amabelissimo Imperador a comple-
ta derrota que soflreo a Marinha inimiga nos memo-

K-rrr-rjis dias "t , R. p 0. de Janeiro passado, a qual

n» ) .,
•Uo se propenha a tomar decididamente a Ilha de //«.

parica , circundando-a com quarenta barcas, e lan-
chás oWho»eiras , Mém de <Joi.s-Brig*ies de Guer-
ra • tentou repetidas vezes- desembarcar em vários
pontos ,-'-Com especialidade no das Aroóreiras; mas
graças ao intrépido Major Antônio dt Sousa Lima,
Coiiimaiidaiite daquella Ilha , e Tropa que a de.
tinide , que os repelio com denódo, e bisarria nos
trez dias supra mencionados! A perda dos Vanda-
ios Lusitanos, segundo a ingênua confissão de mui-
tos emigrados da Cidade, e Cartas escriptas a pa-
rentes e amigos do Recôncavo, e mesmo pela de-
posição de Marinheiros e Soldados Desertores, mon-
tou a quinhentas e tantas Praças de Tropa e ma-
ruja, mortos e feridos; morreram alguns Officiaes
de Maruja que Commandavam Barcas , duas das
quaes foram metidas a pique pelos acertados tiros
que contra elles fez o intrépido 2." Tenente João
Francisco de Oliveira (conhecido pelo nome de João
das Botas) Commandante das nossas duas Canho-
neves Pedro I. , e Leopoldina; ao qual Oliveira
promovi ao Posto de 1." Tenente da Marinha Bra-
sjkira. Igualmente em nome de S. M. promovi a
Tenente Coronel de 1.* Linha e Governador de
Itapurica, o bravo Major Lima, que tantas vesis
tem malogrado os attaques dos Lusitanos , ,110*

quaes, além de os destruir, põe sempre em de-
sesperaçao illuminando toda a Ilha, e dando sal^
vas de alegria depois dos combates, zombando com
este procedimento de seos inúteis esforços.

Os Lusitanos seguem os planos doa Ba/ovos-,
que tomando outr'ora, Itaparica, tantos damrros
causaram ao Recôncavo da Bahia ; mas emquanto
existir o Lima e a brava Tropa do seo Comman-
do ha de lhes ser custosa a tomada da Ilha.

Apenas soube das gloriosas aeções dos Rapa-
ricanos , os animei , premiando , como disse , os
Commandantes de terra e mar, e mai» alguns Oi-
ficiaes que se destinguiram nos trez dias do atta-

que; como tambem lhes mandei uma Proclamação
de S. M. em que dizia — rodeados de vossas es-

posas e filhos vós direis um dia " Eu lambem
com Pedro I. fui salvador da Pátria — Nesta ínes-
ma oceasião foi outra Proclamação minha que re-
metto em Copia, e uma Bandeira Nacional, cou.

que muito exultaram , e mandei ao Governador
um conto de réis para repartir pela Tropa.

Estes os suecessos Politicos desta Provin-
cia , que tenho a honra de referir a V. Ex. para
os levar ao conhecimento de S M. o Imperador,
cuja preciosa Vida o Ceo conserve por annos di-
latados para felicidade do Nascente Império Bra-
Sil CITO.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel General do
Engenho Novo 8 de Fevereiro de 1823, saindo
da Independência e do Império. — 111""' e 'is-
Sr. João Vieira de Carvalho, Ministro, e Secreta-
rio d'Estado dos Negócios da Guerra. — Pedro Ia-
batul, General. -*-

RIO DE JANEIRO.

C O R R E S F O N D, K N C I A. .

Sr.». 
'Redactores.

Sou Inglez ; ha alguns annos que estou neste
bello Paiz, e muito desejaria nelle acabar os m™
(lias , se , como o Paiz que deixei , que he flo-

primeiros nu lista Europeu ¦ pudesse, tambem



210 )

o Brasil, que quero adoptai- para minha Pai na,
o primeiro na lista Americana.-

An» o clima do Brasil; mas amo anula, mais
s sua gloria como Nação, e a gloria do seo In-
comparas, d Imperador, digo Incomparavel , por-
quequo na Historia do inundo inteiro não se acha
um Joven Príncipe, collocado á frente de uni vas-
íiseimo Império como este, em circunstancias íão
delicadas, em uma igual idade , e com um poder
•tão .Ilimitado, que tenha unido tanta moderação ,
« circunspecção na sua condueta.

Eu considero o nosso principio, faltando já
como bom Brasileiro , o mais brilhante possível.
•Favorecidos de um Chefe tão activo, e tão incan-
«avel nos seos deveres , como he o nosso amado
Imperador, e de um Ministério tão sábio, e pru-
dente como o de agora , que rápido adiaiitamen-
to não devemos nós esperar para este bello Paiz?
Que feliz situação , comparada com a das Ameri-
cas Hespanholas , que ainda fervem em discórdia
civil, semeada de vez era quando pelos differentes
pretendentes á governança; ou mesmo como a dos
Estados Unidos, no principio da sua Independen-
cia ! Oxalá que todos os Brasileiros podessem sen-
tir,' e avaliar as vantagens de que gozam em pos-
suir desde o começo da sua Liberdade , um cen-
tro de união; um Chefe, cujo Titulo ninguém, po-

ide contestar; e que visse«r. a absoluta nec<v :'-'aae
de se unirem de veras , con- elle. se querem ser
uma- Nação grande, e verdadeiramente Ind -'., ;-?n rieri-
te. Deponham-se as distineções provir.ciua-s òe Ca-
rioca, Baldaria, Paulista, &c. , fi!i:as de r.a ri-
validade hoje ridícula, e notava, ma^ j fl. a '.ova

necessária para os conter debaixo do fraco poder
do Governo de Portugal; somos agora todos bra-
sileiros , possuidores dio mais rico, e do mais ame-
no Pais? do inundo ; façamos pois pela nossa cor-
diai união com o digníssimo Imperador, e entre nós
mesmos , que o nome de Brasileiro seja um titulo
honroso, e de respeito para as outras Nações do
Universo.

Porém, Srs. Redactores, vejo com magoa os
incautos, e os fracos, todos os dias attaeados por
certos pregadores mal intencionados , cujo thema
constante he despotismo passado, despotismo presente,
c despotismo futuro.

Estes apóstolos da desordem , e da. desunião
-se dividem em duas classes; os apaixonados deeia-
railos das Cortes de Lisboa, e os Republicanos

•disfarçados. Digo disfarçados porque estes não que-
rem ou fingem não querer o nome de Republica-
nos ;¦ porém nao sei qual outro se possa dar a
homens, que não concedem que o Clero forme
um corpo no Estado, que haja uma nobreza, e
por outra parte desejam que o Rei, ou Impera-
dor seja uma cifra no Governo, ou quando mui-
to uma capa para encobrir as velhacarias delles.
Bem sei que por ora aquelles homens só gritam
eontra o Clero , e a Nobreza ; até aqui não tem
ousado elevar mais alto as suas vozes ; mas an-
tes de chegar ao miolo do coco , ha duas cascas
que tirar ; isto sabem até os macacos do matto.
Sam fuceis de conhecer estes amigos da humanida-
de pela palavra despotismo , que agora sei , ser o
Santo da Irmandade; palavra de que elles se ser-
vem n cada instante, e em todas as occasiôes , co-

¦mo outro dia acconleceo em um cazo engraçado.
Estando alguns destes amigos em uma rua, onde
pegou o fogo a um armazém, cujas chaves, por
qualquer accidente que ignoro, se tinham desen-

-raminhado, oppozeram-se fortemente ao arrombamen-
to das portas; insistindo que- se chamasse-"-o Ser-

ra-lheiro para fazer chaves novas; «lebalde os me-
radores visinhos lhes disseram, que o Serralheiro
não estava em casa , qne o fogo ia ardendo , e
um breve tempo abrasaria toda a visinhança ; cou-
tiniiarain estes amigos du ordem , c de Pátria i»
sua teima dizendo , que as chaves foram feitas tra-
ra abrir as portas, e que abril-as doutra manei-
ra era despotismo. Os visinhos que eram gente si-
zuda, logo por esta palavra despotismo descobri-
rum o miserável estado das pobres cabeças daqueí'-
les homens; e, apezar doa seos gritos , arromba-
ram as portas do armazém , e apagaram o fogo-,
salvando por isso toda a rua , e tal ver. a metade
da Cidade das chamas devoradoi-as.

Por esto pequeno tacto podem os Srs. Reda<-
ctores julgar fios talentosos sujeitos, que tem to*
mado sobre si a espinhosa tarefo «ie reformar «
gênero humano. Todos os seos argumentos sam
íguaes aquelle de não arrombar as portas do ar*
mazem , Seja que venham das boecax dos r&dicaes
da Inglaterra, das dos liberaes da França, ou das
dos super-Constitucionaes da Hespanha, e de Pi»1-*
tugal. ,

Agora , Srs. Redactores, queria eu ver utn des-
tes chorões, tomado atoa, como aqui se diz , deu»
tre os seos collegas, porque todos elles sam igual-
mente sofredores , e compadecidos do (segundo a
sua frase) desgraçado Brasil, e levado á presença
de alguma aúctoridade publica, para responder ás
seguintes questões:

1/ Que despotismo passado tem soflrido o Sr.?
2/ Que despotismo presente está o Senhor sof-

frendo ?
3.a Que provas tem o Senhor de que se vai es*,

tabelecer um despotismo futuro 5
Parece-me , Srs. Redactores , que depois de

dous ou trez terem balbuciado em Publico , sem
nada responder, os outros teriam um melhoramon»
to visível em breve tempo. E demais ¦ que lhe»
importa o despotismo passado? Se não existe mais,
he vão queixar-se delle : e. emquanto ao_ dcspoíis-
mo presente , a melhor prova que tal não existe
se não nas cabeças turvas destes malvados , he a
santa liberdade , com que se lhes consente andarem
inquietando a si, e aos outros com as suas chò-
radeiras : e quem ousará affirmar que se prepara
um despotismo futuro, depois de tantas vezes ter-se
declarado ao contrario o nosso Imperador e Pae ?
I A quem devemos nós crer , ao Imperador, que
não só nos promete a nós , mas a todo o mundo
civilisado, que elle quer uma Constituição, e que
deseja que o Seo Povo seja livre e feliz ; ou a
um punhado de individuos obscuros , e de simi-sa-
bios na literatura revolucionaria da França: ; Quan-
do, e em que tem o nosso Generoso Imperador
jamais faltado á Sua Palavra ? £- Que razão pois
existe para crer que Elle não a cumprirá agora ?
Os 25 annos não sam a idade do dolo, nem precisa
ser um Lavater , para descobrir em seo nobre ros-
to a verdade, a franqueza , e todas as mais virtu-
des heróicas.

Custa-me a crer, Srs. Redactores , que possa
haver verdadeiros Brasileiros , gente tão affamada
na Europa pela sua generosidade briosa e franca ,
que contemplem, sem o mais vivo, e terno amor
a um Joven Príncipe, cercado, como tem esta-
do até á pouco de amigos falsos; urs , r-pióe« i!..:s
Cortes de Lisboa ; outros, inimige 'ura'cs de te.
da realeza ; todos com vistas, e wvt. :.' *¦_'' -'s contra-
rios aos planos delle , e procurando to'os. os meios
de os estorvar ; emquanto elle, como se fosse aju-
dado -por uma Hiií-o divina, o qne náo podemos* *

A-U*
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duvidar , balda todos os negros projectos daq

homens - cai.çando-se em viagens por b. ,q

matos, exposto aos soes, e ás chuvas pre
se do somno, e de todos os commod.-* <-:'

e tudo isto pa
tente, e julgando-se de sobejo pago, quando tem

alcançado'o unico prêmio, qne o seo Real Cora-

paz, e atiatiquillidade para o seo

d, es
e

do-

 ^ -a ,
TtudVIsto para o bem do seo amado Brasil, con.-

julgando-se de sobejo pago , «uando tem

ançado
cão almeja, a paz, e
Povo. Áo menos , Srs. Redactor es , eu, que nuo

sou mais de que um filho adoptivo do aprasivel
Brasil, não posso reílectir em tantos sacrifícios e

trabalhos, sem sentir o men coração encher-se de

amor , e gratidão : < como então , depois de tim-
Ias provas do .seo amor para com nosco, pode
al*niem he.itar em pôr toda a sua confiança nelle ?

So os super-Coastitticionaes , e os republicanos dis-
farçados o podem fazer. Esta gente ^ Srs. Roda-
ctores, he mais incrédula do que S. Thomê : por-
que, não obstante estar veado preparar com toda
a pressa a casa. das Cortes, não obstante os De-
cretos , e Ordens , que todos os dias saiem para
apressar a vinda dos Deputados, nada disto a con-
vence.

Perdoe-me , Srs. Redactores , tel-o incommoda-
do corn uma carta tão extensa ; porém a ingrati-
dão destes homens me desespera sobremaneira, e

quando principio a desabafar , não sei onde , nem

quando hei de parar : e para que ninguém diga

que um pobre estrangeiro não se deve intrometer
em negócios que nao lhe pertencem , seja-me per-
mittido contar uma pequena historia. Um filho da
Irlanda , Paiz cujos habitantes sam conhecidos por
terem melhores corações do que cabeças, andava
viajando em Inglaterra : acconteceo-liie pousar em
uma estalagem, onde, por desgraça pegou o fogo
pela alta. noite ; foram bater á porta do quarto
onde elle estava dormindo , e disserão-lhe que se
levantasse, porque a casa estava ardendo ; mas

elle, qus por natureza era averso a metter-se eom
negócios alheios , respondeo: que tal não faria
que elle não se importava com a casa, porque ip,
era se não hospede por aquella noute.

Srs. Redactores adeos até outra vez.— Um an-
glo Brasileiro.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios do Im-.
perio se participa aos Deputados dos Governos ou
Câmaras das Provincias deste Império, que pro.
ximamente tenham chegado a esta Corte para di-
rigiiem felicitações a S. M. I. : que o Mesmo Au-
güsto Senhor tem destinado o dia Segunda feira ,
10 do corrente mez, pelo meio dia, para esta so
lemne cerimonia, no Paço da Cidade; devendo os
mencionados Deputados juntar-se para este eííeitu
ao 111.""" Senado da Câmara , que ha de accomps--
nhar esta Deputação na fôrma do costume.

Dia 26 de Fevereiro de 1823.

Prestaram fiança mi Alfândega as seguintes Embar-
cações.

O Navio Americano, Canton , que segue para
Gibraltar , Consignatarios C/upp e Comp.

O Bergantim Inglês, Exmouth , Consignatarior,
Guilherme Harrison e Com.

Miguel João Meyer.

Dia 97 de Fevereiro de 1823.

Prestou fiança na Alfândega o Bergantim In-
glez , Liberta , que segue para Hamburgo , Consí-
gnatarios Plowes Rouve, c Comp.

Miguel João Meyer.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

E N T R A D A S.

Dia b da corrente. — Prnviâence; 4Q dias ; G.
Amer. Litiza, M. Ratclijf, equipagem 14, carga
farinha, alcatrão , e cabos; segue pura a índia.—
Hamburgo; 76 dias; O. Han. Fortuna, M. Hoop,
equipagem 13, carga fazendas de linlio , pixe e
lonas a Antônio Ferreira da Rocha : passageiros 1
Ilamburguez , 1 Dinamarquez, e 1 Prussianno. —
Bahia ; 15 dias; G. Hamb. Dei Aufgrhendc Lane,
M. B. B. Decker, edeipagem 14 . carga genebrae vinagre ao iYÍ. *. passageiros Joaquim Nunes du
Silveira, Antônio Carlos de Magalhães com sua ir-
mã , e 1 Primo , D. Fuereciei dt: Mello. Boccachitm
com 9 pessoas de sua família , D. Maria Antônio
de Sampaw com 2 filhos, e 1 Inglez com 10 es-
cravos: dizem os passageiros que no dia 15 de
Fevereiro tinha havido um grande combate nas li-
nhas, em que morrea. muita gente, que continua
o fogo de dia e de noite, que se dizia que no
dia 19 haveria um attaqtie geral por ser anniver-
sario da posse do General Madeira ; que andavam
«¦usando fora a Corveta Act ha e a Escuna Emi-
lia, e o resto da Esquadra eslava dentro ; e qnese tinham pro.iib.ido os Despachos das Embarcaçõas
para os Portas dominados por S. M. I. Boston-
58 dias; B. Amer. Te.nwdick, M. Breughton , equi'-
pagem 8 , carga carne , genebra , e cabos a Jier-
cket: diz o Mestre que no dia 20 de Fevereiro na

lat. 9o e 44' de Sul, long. Oeste de Londres 33°
e 30' encontrou unia Esquadra de sete Embarca-
ções, entre ellas havia uma grande, as quaes lhe
içarani Bandeira Portugueza, e que traziam muita
gente a bordo, que lhe dera caça uma Fragata a
qual lhe deo dous tiros , e lhe perguntou em Ir.-
glez donde vinha, para onde ia ; e que navega-
vam com vento Sueste no bordo da terra.
Santos ; 12 dias ; B. Senhora dos Remédios . M. Jo-
sé Pedro de Castro, equipagem 13 , carga, casei
de mangue a José Joaquim de Almeida Regadas. —
Quilimane,- 63 dias; B. Conde dos Arcos, M. Ma-
noel Pereira Pederneira, equipagem 18, carga 40Í
escravos , destes morreram 57 a João Alves da Sil-
¦va Porto. — Santa Calharina ; 16 dias ; B. Provi-
ttencia, M. Antônio José Su equipagem 14
carga azeite de peixe, e barbas de balea para o
Contracto. -— Parati• 3 dias ; L. Momerrttle , Md
Manoel José Ferreira , equipagem 6 , carga agoar-
dente, e caííe ao M. — Campos ; 3 dias ; L. 

'Santa

Anna Feliz. M. Francisco Antônio Gomes , epuipa-
gera 6, carga, assucar, e mel ao M.

S A II I D A S.

Dia ,5 do corrente.— Bahia; C. Franc. de guer-
ra La Diligent, Com. Gauthier , passageiro o In-
glez D. L. Campbell.

RIO i,6 JANEIRO «a I M P R E.N S A N A C I O NA L 1823,
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Vol. 1.

Artigos d'Officio.

Jíepcirfifã* lios Negócios do Império.

./¦ Onítando a S. M. o Imperador, por Officios do Go-
vernador da» Armas da Provincia do Espirito Santo , e
do Capitão £kú Bartholomeu da Silva e Oliveira , Com-
mandante do Corpo , que marchou para fazer acclamar o
Mesmo Augusto Senhor na Villa de S. Matheos , a per-
tinaz obstinação, com que o Parocho, o Juiz Ordinário,
Francisco Coelho de Aguiar , e o Capitão Mór da mes-
na Villa , á íiente de um partido se opposeram sempre
aquelle acto, aliás á muito desejado pela decidida maio-
ria daquelle honrado , e brioso Povo ; chegando ao teme-
rario excesso de fazer carregar de mantimentos embarca-
ções destinadas para o Porto da Bahia , contra as positi-
vai Ordens de S. M. I. , dadas com o fim de restaurar
aquella Cidade do mais opprcssivo, e injusto captiveiro :
Manda , pela Secretaria de Estado dos Negócios do Im-
perio , communicar o referido ao Ministro, e Secretario
dc Estado dos Negócios da Justiça, para sua intelligen-
cia, e para que por aquella Repartição se mande , sem
perda de tempo , proceder ás necessárias averiguações
gcerça do procedimento dos sobreditos Parocho, e Juiz
Ordinário , para effeito dc serem punidos , como mere-
cem , ficando o mesmo Ministro certo de que . igual
participação se faz na data de hoje ao Ministro, e Secre-
tario de Estado dos Negócios da Guerra , para proceder
contra o mencionado Capitão Mór. Palácio do ltio de Ja-
neiro em 22 dc Fevereiro de 18ÍÍ3. — José Bonifácio de
Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio da
Junta do Banco do Brasil em data de 4 do corrente
mez, participando a nomeação á que se procedera dos
Directores, e Jiuita, que deviam servir no corrente anno,
* a dissidência de «ma parte da Assembléa , que desa-
prova a nomeação e ingerência na administração dc gran-
des devedores do mesmo Banco : Manda, pela Secretaria
d'Estado dos Negócios da Fazenda, participar á mesma
Junta, que Ha por bem, * vista dos motivos ex pen .lidos
na acta , que remetteo , approvar a reeleição dos Mem-
bros da Directoria, e Junta passada, c que outro sim
convoque novamente a Assembléa Geral para proceder-se k
nomeação dos que faltam, visto não approvar a que se
fez , e querer que recaia sobre homens , que nao sejam
devedores ao Banco. Paço il dc Fevereiro de 1823.—
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Mortes na Província de Minas Geraes João Rodrigues
Silva , de recrutar e fardar á sua custa cincoenta Indi-
viduos para o Batalhão de Artilharia de posição desta
Corte , composto de Pretos libertos pagos ; e Havendo o
Mesmo Augusto Senhor acceitado tal oíferta , Manda pe-
Ia Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra agrade-
cer ao referido Sargento Mór aquelle testemunho de seo

patriotismo , que merecerá se.npre a sua Imperial contem-
plação , ficando na intelligencia de que „e9ta mesma data
se expedem as convenientes ordens ao Governo Provisório
com quem se dever» entender sobre este negocio. Palácio
do Títo de Janeiro em 21 de Fevereiro de 1823. — João •+¦
Vieira de Carvalho.

N. B. Nesta mesma data se espediiam as ordeo*
de que acima se faz menção.

BAHIA.

Villa da Caxoeira.

Senhor. — A Commissão do Thesouro Nacional ins-
talada na Villa da Caxoeira da Provincia da Bahia;
abrazeada no amor patriótico, e reconhecimento ds
mais assídua gratidão , e respeito ao Melhor dos So-
beranos , que movido tão somente, pelo amor a seos
filhos Brasileiros; Deliberou aBsentir aos votos delles ;
a fim de que 8e não tornassem infelizes Orphãos: te-
lecita a V. M. I. pela feliz, e sempre Gloriosa Ac-
clamação, em o memorável dia doze de Outubro do
corrente: protestando outro sim a V. M. I. eterno re-
conhecimento por ter em tudo e por tudo annuido á
vontade do Povo Brasileiro, mormente pelo muito com
que V. M. I. escutando os lamentos do infeliz ' Povo
Bahiano, tem prestado todos os soecorros, e o conti-
nua fazer, querendo por esta maneira lançar por terra
as algemas, que tem manietado a hum Povo livre ,
e enxugar o pranto, que este tem derramado opprimi-
do pela Sanha do malvado Despotismo ; que ainda ceva
o voráí! dente na desditosa Capital desta Provincia ,
digna por certo de mais permanente ventuva. A mes-
ma Commissão protesta a V. M. 1. a mais firme fi-
delidade , e obediência; e fará os últimos esforços ,
que possam estar ao seo alcance , por sustentar a in-
divisibilidade da Coroa de V. M. I., e Sagrada Cansa
do Brasil.

Deos Guarde a Preciosa Vida de V. M. I. por
muitos annos; assim como todos nos o hemos de mis-
ter. Caxoeira 16 de Dezembro de 1822. — Antônio
José Duarte de Araújo Gondim , Presidente. Antônio
Serqucira Lima, Procurador da Coroa e Fazenda. João
Pedreira do Couto. Francisco Antônio Fernandes Pe-
reira. Luiz Ferreira da Roeria. Francisco de Paula de
Ataide Seixas.

Subindo á Presença de S. M. o Imperador a pátrio- Senhor. — O Conselho Interino dc Governo d*
tica offert!. do Sargento Mór aggregado 

'ao 
l.9 Kegímen- Provincia • da Bahia, elleito pelas Câmaras dus diffe-

io <ic> Cavalliiria rie Míli.-ias da Comrmivca (Io Rio das rentes Comarcas, e legitimo órgão dos Leaes senti-
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Aflitos de todos os Bafuanos, tem a honra *> Fe-

licitar a Vossa Magestade Imperial por fee Haver Uu

srmão de Acceitar o .Augusto Titulo , de Imperador

Constitucional do Brasil em o memorável Dia is, (le

Outubro deste anuo. Ascensão do Magnânimo Re-

gente, do Verdadeiro Amigo, c Defensor dos lira-

sileiros ao Throno Imperial, era,, Senhor, a ultima

demão , que cumpria dar-se na magestosa obra da In-

dependência Politica do ...liras» ; obra que. vos Honra
Senhor, que vos immortalizn. Em verdade as gerações
futuras devem de olhar pura a. Nação Brasileira, ap-

parecida agora entre as Nações tio Mundo, fira» para
o Eterno collosso. maugiinido para transwittir. a mais
remota Posteridade a Gloriosa Memória do Salvador
do Brasil, de Vossa MagKSt.i.fe Imperial. Vivei pois,
Senhor, pata' qne Impeteis sobre os fieis Brasileiros
conforme a Bondade, e Justiça do Vosso Coração, e
segundo as Luzes do Século, que Haveis apreciado ,
'e os Liberaes principies da Constituição, que Vos, e
nós descíamos. .

Tal he o voto do Leal Povo d,i Bahia, da Pn-
mogenita de Cabral, que depois de errante, e_foragida
volveo ao seio da sua natural Família dá Sociedade'Brasileira; 

do Brioso Povo , que ora luetarido em

prol de seos Direitos postergados, e invadidos, espera

gozar ainda as de curas, que lhe proir.ette o Império
do Tito Americano. Digne-se por tanto Vossa Miiges-
íade Imperial, e Constitucional ile acceitar os sinceros,
e espontâneos proítestos i!e Lealdade , obediência e

gratidão do Conselho Interino «le Gove.no, e dos lia-
bitantes da Provincia, mais antiga do Império de Vos-
sa «Magestade, fia malfadada Bahia.

Deos Guarde a Preciosa Vida. c Sande de Vossa
Magestade Imperial , como exige a nossa ventura , a
Felicidade. do Brasil. Salla das Sessões na Villa da
"GcXicoeira «mr lâ de¦ Dezembro de,1822. -—. Francisco
•Elesbao Pires de Carvalho e Alburqueque , Presidente.
Miguel Calmon du Pin e Almeida, Secretario. Ma-
noel da Silva e Souza Coimbra. Manoel José de Frei-
tas. Theodozlo Dias de Castro. José de Mello Vare-
jão. Manoel dos Santos Silva. João Dantas dos Reis
Portate.

tar em sai vida, ,ft $$flímera tlesta Capital iilraiçoaud,,
(permita-nos Senhor V. M. estas expressões ; pois qUe
já mais W o perdoaremos) alraiçoando as mais pu„
ris intenções . as mais acertadas disposições , a mais
pequena e justa demora, fez Àcclamar V. M. no dia
30, convidando-nos para isso no mesmo dia as 11
horas. De certo Senhor , outra vez o repetimos, não
lhe perdoaremos a ir justa iisurpaçâo que nos fez, e
querendo restaurar quanto a emulação nos tinha rou-
liado, não temos achado outros meios, se não repe-
tindo, c fazendo repetir por toda a vastidão «lesta
Provincia o mesmo acto da Imperial Acclamação de
V. M., no di.a 8 do corrente, com todu a pompa,
fausto, e grandeza, que nos foi possível, dia por cer-
to de perpetua duração nos ânimos dus Âlagoistus !

Depois dos .Sagrados juramentos, com que nós te.
írios ligado perante o Senhor Deos rios Exércitos, em
defensa do. muito Alto, e Poderoso Imperador Cons-
titucional , Sua Augusta Consorte, e Excelsa Prole,
e tle maniermos até a, morte a Brasilica Independen.
cia, só nos resta. Senhor, a Gloria de beijarmos as
Máos a V. M. 1. ; premitta-nos pois V. M. de que
por irit-io tio noiwsn enviado Jo«é Joaquim da Rocha
Bastos, imprimamos os nossos lábios nessa Imperial,
e Augusta Mão , Nessa Máo Bc.nfazeja , Nessa Im-
mortal Égide do Brasilico Império , e Digne-se V.
M. de acolher debaixo da Sua Paternal Prqtecção os
.puros , e sinceros votos destes, que tem a gloria de ser
de V. M. os mais humildes e fieis subditos.

A muito Alta, e Poderosa Pessoa de V. M. I.
Guarde Deos por muitos e felices annos como nos he
mister.

Alagoas 16 de Dezembro de 1822. — José Fer-
nandes de Bulhões, Presidente, Nicoláo Paes Sarmento.
Jeronimo Cavalcante e Albuquerque. Antônio de ülan-
da Cavalcante. Laurentino Antônio Pereira de Car-
valho , Secretario.

ALAGOAS.

Senhor. — O Governo Provisório «Ias Alagoas por
sí . e por todo o povo ile eme se acha encarregado vai
cheio- tle respeito , e crasborna.idu em alegria a ft-li-

.citar a Vossa Magestade Imperial, a Augusta Impe-
ratriz digna Esposa de V. M. . e a toda a Imperial
Dynastia IJiasiiier.se pela gloriosa elevação a que a

,ir,ao Onmipotente, as Sublimadas Virtudes de V. M.
e o apurado, u excessivo amor de seos fieis subditos o
.tem elevado.

Imperando Augusto Senhor, V. M. mais nos co-
rações dos Brasileiro que no Brasil, elles estavam co-

ilno emprcgniulos dos mais fervorosos afiectos, e prestes
a patente ..rem-se ao timís leve aceno, que lhes offere-

•cesse' a oceasião , cheios de emuUção , e desejando
. usurpar uns aos outros a gloria de primazia tias de-

, nwnstrações de amor, respeito , fidelidade , e eterna
i união ao Seo Augusto Munarcha , ao Seo Perpetuo
. Defensor : esta Senhor a causa qiie deo motivo a que
chegando a esta Província no dia 28 de Novembro

• a fausta .noticia da Feliz Acclamação de V. M. 1. ,
por particular aviso tle hum dos nossos - representantes
nessas Cortes, em quanto o Governo delia , composto
dos mais fieis' subditos de V, M. meditava 'os 

meios
de Solemuizar com a maior pompa, que lhe fosse pós-
sível o mais Magcstoso acto, que esperavam represou-

O Tenente Coronel Commandante da Artelhaiia
da Cidade das Alagoas, em .Officio de 18 de Dezem-
bro do anno passado , felicita em seo nome e dos Of-
ficiaes fio seo Corpo , a S. M. I. pela Feliz Exal-
tação do mesmo Senhor ao Throno do Império do
Brasil , protestando a sua aillicsão , o de toda a sua
Tropa, á Causa fio Brasil, que jura defender.

Igual felicitação e protestos derigio á Augusta
Presença .dè S. M. I., o Capitão Mór da mesma Ci-
dade das Alagoas, c outros do Corpo das Ordçnan-
ças em Officio de 24- do referido mez.

Senhor. —- A Ca.nera da Viiia das Alagoas com
o mais profundo respeito, e Acatamento não poden-
do por mais tempo conservar em os Leaes Corações
tle Seos Membros a gral a noticia, que Voando Ligti-
ra da Corte, e Centro do Rio de Janeiro chegar*
ao desta Provincia das Alagoas,- sem hesitar um so
momento, c ainda mesmo sem participação,alguma,
cheia somente do enthusiasmo de maior prazer e ju-
bilo ; unida em corpo formado, foi a primeira , qllÇ
como eihul.i de gloria. e competidora das de mais
desta Provincia , e mesmo que outra qualquer Aucto-
ridade delia fizera Àcclamar . no dia trinta do pretc-
rito Novembro do corrente anno a Vossa Magestade ,
Primeiro Imperador Constitucional deste Vasto ,^c li cr-
tilissimo Continente Brasilico. He por isso, S*ltl<""'

qüe a mesma Câmara, cujos Membros sempse Leaes,
e Fidelissimos subditos de Vossa Magestade Impcria -

se chega Iwje reverentemente pela pesssoa de seo
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da maior submissão, c respeito

3o Titulo, deviat» Vat todos os Títulos. E quanto, de Serqueira e a.lva . Juiuoi.

e quão grande ImHesis* Scnnor, nao foi o prazer,c quão grande Impevi
é alegria deste Suecesso? O ecco o estrondoso Eccí

daqueíle Augusto Titulo com que se Acclamara a

Vossa Masrestade Imperial rctumbanilo em um e ou-

tro Pollo (lesta Província communicou a todns ainda

aos mais remotos delia igual prazer; e sem que mis

se retardasse a Camera, unidos a ella o Clero , No-

breza, e Povo, que assistiram por cila convocados,
a tão Feliz Acto, se dirigira formaria a Igreja Ma-
triz daquella Villa, onde a lace rios Altares em Ac-

ção de Graças ao Deos dos Exércitos, Celebrara So-
lemne Missa Cantaria , se entoara o Hymno Te Dcum
Laudamus, com u:n Discurso análogo as circunstan.
cias'; por nos dar em Vossa Magestade Imperial «m
Imperador Inclyto , Magnânimo, invejado das Nações,
Verdadeiro Protector, e Defensor Perpetuo ria Gente
Brasiliea assistindo a tão Solemne Acto, a Junta
Governativa desta Provincia pela dita Camera igual-
mente convidada , c o Corpo rie Tropa Je Linha

que lhe fora pedido, e por quem se deram salvas
em demonstração do justo contentamento como se faz
certo a V. M. I. pelos Documentos juntes o termo
de Acclamação , e Certidão do Parodio respectivo , e
do Reverendo Sacerdote, que celebrara-a Missa Solem-
ne ; o que tudo se fkera sem expensa alguma dos
dinheiros ria Camera. Digne-se pois V. M. I. acceitar
os nossos votos nascidos de sinceros cara óes de Lcaes
subditos, em testemunho Fiel do amor , que consa-

gratnos, juramos , e protestamos sempre consagrar a
V. M. I. 

'Constitucional 
, á Constituição , á Indepen-

dencia, e Cortes do Brasil, por quem derramaremos
Fieis a ultima gota 

'de sangue: e tanto mais se mos-
trara os nossos desejos nascidos ria Lealdade , prazer,
6 amor, que conservamos a V. M. I, e não de outros

princípios criminosos , que ainda mesmo antes rie re-
cebermos em o dia quatro rie Dezembro deste co-ren-
te anno o Officio rie 'participação 

, e convite rio Se-
nado ria Camera dessa Capital para huroa Acção ,
mais que justa, de. Acclamar a V. II. I. , Imperador
Constitucional do llrtisil, já a tinha-mos quanto antes
feito em o dia trinta do pretérito mez rie Novembro
deste mesmo armo, que consta rio dilo termo rie Ac-
datriução transcripto na -Certidão junta :_ tendo-sc esta
mesma Carrotrn havido- eom igual enthusiasmo, e sirio
a motora para a anterior Acclatriaçao nesta Villa,

que ss fizera em V. M. I. rie Príncipe Regente, Pro-
tecloy, e Perpetuo Defensor rio Jirnsil , e que sc tem
sempre mostrado zelos;;, c preventn ua execução de
todos os Actos rias fileiçG s para F.leilores tle Paro-
chia, e dos Deputados na fôrma rio Keal Decreto rie
Instrucções dc trez i!c Junlio do corrente ar.no: como
assim Solem-iisiulo a mesma referida Câmara, o Na-
talicio da Screnissima Senhora Infinita l). Janiiaria,
Presariissima Filha de V. IVI f., e do ines.no modo
o rio V. M. I. Sim, nilo deixará V. M. I- de íicçei-
tar os nossos volos, cumo Ligados a inaiç restiiita
Obrio-açáo rie- obediência para que o mundo inteiro
ildmíre o quanto aroa a V. M. I. a Seos Leites sul.-
ditos Brasileiros entre os quaes. tendo quebrado as
cade-as que os ligava, tem estabelecido a mais per-
frita União ¦, Initepcnriencia, e Liberdade.

" ' 'Deos. para gloria tle todo o Povo Brasiliensc, e
Sua Prosperidade oon.-.crve a Vida de V. M. I. , e
de to Ia a sua Dyna:<tia por dilatadissimos annos co-
mo dcseíainou , e a ledos lie mister.

Em" Casa da'Camera da Villa 
'dás 

Alagoas aos
5 de Dezembro ele 1822.

. Aleijam' as bcmíeitoias Mãos de V. 31. I. cheios

Narciso Correia Ma-

chado de Araújo. Francisco de Araújo Lima Caídas.
Silvestre Pereira rio Boiufim.

Certidão com o theor do Termo de Acclamação.

Felisbertn Peixoto de /tranjo Lima, Escrivão tia Cama-
ra este. presente armo nesta Villa de Santa Afaria
Masrdalcna das Jluy.ôas do Sul, e seo Termo (abe-,

ça ile Comarca e. Provincia du. mesma per S. AI r
Constilitcktial deste Vasto Continente ão Brasil,

que Deos Guarde éfC.

Certifico que revendo o Livro em que se lançam
os termos rie semelhantes ndle a folhas trinta e trez
verso se acha lançado o termo, que delle seo theor
de verbo ad verbum he da forma seguinte. — Aos
trinta dias do mez rie Novembro ele mil oitocentos e
vinte dous, sendo nos Paços rio Conselho e Casa
da Camera desta Villa das Alagoas e Provincia delia,
onde presente se achavam unidos e cm corpo formado
os Officiaes da mesma , o Jui.'! Presidente , o Capitão
Francisco rie Serqueira e Silva Júnior, e os Verea-
dores, Manoel da Porciuncula , Luiz Maurício Wan-
derlei, Narcizo Corr"a Machado rie Araújo , Francis-
co de Araújo Lima Caldas , e o actual Procurador
o Tenente Silvestre Pereira

í -
do

Juiz Presidente-, e Gamava nã
seos Ienes corações .
voando

Be muro; ahi o dito
podendo jamais cou-

sn-var em seos ienes corações , a grata noticia que
velozmente voando rio centro , e Capita! da Corte do
Rio de Janeiro , chegara ao desta Província Alapense,
e sem hesitar hum só momento o mesmo Juiz diri-

gindose coro os demais Membros da Carncra a Va-
raitda da Cusa delia, proclamara por trez vezes em
altas 'e inteliitriveis vozes , que de tudos bem se (lei-
xava entender" Viva q Nosso Imperados, Ccr.stítutio-
nal deste Vnsto Continente rio Brasil S. A. II. o Senhor
D. Pedro Primeiro , Viva Blliei o Senhor í). Joio V I.,
e toda a Sua Dynastia, Viva o Congresso Nacional
e Constitucional ú^ Certo ele. Rio da Janeiro , a cu-

jas vozes respondera a mesma Ca-i ar> clieia dc maior
ent-husiasmo rie prazer e alegria, Viva como assim a
uma só voz o Clero Presidido pelo Reverendo Co-
neco Vi r-Li-in desta Villa Antônio Gouies Coelho , quo
sD^mcistri-i-a com igual cnthusiasaio a tão justa Causa:
respun.iendo toda a Nobreza, e Povo pela Camera.
convocados, e depois de feito tao satisfatório Acto se
dirigira a mesma Camera formada em concurso do
meeir.o -Clero ,' Nobreza, e Povo que presente se acha-
va a Igreja. Matriz, onde a face dos Altares Celebra-
ra Missa SoVmne , e Te Ceum Luitãumus eom lium
Dircurso nnaíof*.. as rircun.-tív.ciiis ern Acção rie Gra-

çus ao Decs iü»; Excrciios por tão FeKz Acclamaeiío ,
assistindo juntamente a este Solemrve Acto a íllustris-
rima Junta Governativa- ncl" m-srna Câmara convida-
riu, e depois rie conclui-lo y dito Acto , em. que tão.
bem assistira o Corpo de Tropa rie Linha pela Carne-
ra dita pedi.Io, se deram por ello as salvas, repetiu-
rio-se em altas vozes os mesmos vivas da maneira já
dita; e pura rio referido constar mandara a Câmara
respectiva Lavrar o presente termo em o Livro de
simiihantes, c:n que assignara. c Eu Fdisbe.io Fei-
xoto de Araújo Lima, Escrivão dn Câmara o esore-
vi. — Francisco rio Sorqueira e Silva , Júnior. Nar.
cizo Corrêa Machado de Araujti. Mtnuel da Porciun-
cuia , Lui,: Maurício Wanricriei, Francisco dc A.ratl-
.1°
mais

Lima C aliias , Silvestre Pereira do lima fim. E nada
se continha cousa alguma em o dito termo, quo

dito Escrivão no princípio desta nomeado bem e
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Mniente passei a presente do próprio Livfo o a elle
Un: renorto, e está na verdade sem cousa,. que.duvida
foca. Villa das Alagoas em Casa da Cantara aos 4
de Dezembro dc mi! oilocentoa e vinte e dous. Em Se
de verdade. — Feli-iherlo Peixoto de Araújo Lima.

Jnionis Gomes Coelho, Cavaãeiro prq/fes-w na Urdem
de Christo , Ccmego honorário da Callicdcal de

Olinda, Vigário colado na Villa das Alagoas.

Attesío , e juro aos Santos Evangelhos, que no
dia Sabbado !>0 de Novembro próximo passado, con-
gregnda a Câmara desta Villa nas casas do seo Con-
selho, tendo eu convidado o Clero, e Muzica Accla-
iríamos com o maior transporte de alegria, Imperador,
é Defensor Perpetuo Constitucional do Brasil ao Au-
gustissimo Senhor 1). Pedro I." proclamando os Vivas
o Juiz Presidente e repetindo todos os de mais por
ires vezes , á cujo glorioso eco , e repique dos sinos ,
é fowis ao ar, se congregou immediatamente o Povo,
os Membros rio Governo , e a Tropa de linha , que
a requerimento da mesma Camera se formou em gran-
de Parada, deo ns suas descargas , e repetio os Vi-
vas, depois do Te Lkitm Sermão , e Missa, que fez
Cantar , pela vida , saúde , c Prosperidade do Mesmo
Augusto Senhor. Em abono desta verdade manifesta
dou a presente. Villa das Alagoas 3 de Dezembro
cie 1822. — Antônio Gomes Coelho.

Antonío Gomes Coelho, Cavalkiro professo na Ordem
de Christo , Concgo honorário da Cathedral de Olin-

' da. Vigário collado na Paroquial Igreja de Nossa
Senhora da Conceição da Villa das Alagoas.

Aos Senhores , que esta virem , faço certo, que
rio Dia Faustissimo cio Feliz Natalicio de S. A. R.
õ Príncipe Regente, Protector Constitucional Defen-
sòr Perpetuo deste Reino do Brasil 12 de Outubro
do corrente anno, estando junta em grande Parada a
Tropa de primeira , e segunda linha desta Província,
o Clero, Nobreza, e Povo, no terreiro, e pateo da
casa da Camera, a requerimento desta passamos todos
ris que couberam , juntamente com o Presidente , e
Membros da Junta do (inverno , u Igreja Matriz,
onde convocaria a Miuiea entoamos o Hymno Te Deam
Laudnmus com as Preces , e Orações competentes ,
feia Felicidade , e conservarão do Mesmo Augusto Se-
nhor. Em abono da verdade dou a presente. Villa
das d/agoa.:< i3 de Novembro de 1822. — Antônio
Gomes Coelho.

Antônio Gomes Cirlho , Cavalkiro proffesso na Ore/em
de Ciiristn , Conego honorário da Ctitlwdral, de, Olin-
da , Vigiino collado na Paroquial Igreja de Nossa
Senhora da, Conceição du Villa das Alagoas.

Ac:-, 'Senhores, que a presente virem, attesto,e
faço certo : como recebendo o Governo Provisional
desta P.-.vincia na Carta Regia de 11 de Março do
«-.-.n-ente -e.-e.wo aplausWel certeza do Feliz Nascimento
(Ia Seieiris-i-ir-iíi Senhora Infanta D. .lanuaria, me of-
ficibu , briii i-oüio ás demais Auetoridades, e ao St-
nado da Caa-.era, para o triduo de illuminação., e
outros Festejos concernentes á tão Grande Beneficio ,Celebrar.Jo.-Ee tia dia S3 de Maio hum Te Dewil
Laudnmus na Igreja Matriz com a maior Solemuida-
de possivel, estando exposto o Santíssimo .Sacramento ,e sendo por conta da Camera desta mesma Villa a
despeja tle cera para a Igreja. Por ser verdade publi.eil o afirma em fé <!e Parodio , e dou a presente!

Villa das Alagoas 29 ile
Gomes Coelho.

Ú> de 1$B8. — 4»t0HÍq

Cerlcnco, e jift-o aos Santos Evaagelli,03, que na
Faustissimo dia 30 de Jíovcmbro do presente mino',
em que a Camera «lesta Villa , CapiSal du Província
das Alagoas Jes , e celebrou a Feliz Acclamação «Io
Sereníssimo Primeiro Imperador Constitucional do Bra.
sil o Senhor D. Pedro de Alcântara, Celebrei a Missa
Solemne cantada da mesma Acclamação em tenção do
Augusto Senhor Primeiro Imperador, e Sua Imperial
Familia, não aceita a esmola voluntariamente, etn
firmeza passei a presente por mim feita, e assignada.
Alagoas o 1." de Dezembro de 1822. —O Padre Ma-
noel dn Rosário Tavares Cobrai.

Jlisê Ignacio do Rego Presbitero Secular do habito ele
S. Palm , Vigário Geral Foraneo elas Vacantes,
nesta Villa das Alagoas, seu termo , e Provincia dçL
Ia, por Sua Excellencia' Reverendissima que Deos
guarde §c.

Certifico que no dia 30 de Novembro o mai.?
Faustissimo dos dias do presente anno de 1822, na
ocasião da tão estimada por mim , Acclamação do
Imperador Constitucional, e Protector do Brasil, de
donde hoje mais que nunca tenlio a honra de ser Na.
cional , o Sereníssimo Senhor D. Pedro de Alcântara,
Cantei na Solemne Missa , que com o maior Júbilo ,
prazer, e gosto, se fez Celebrar nesta Matriz de Nossa
Senhora da Conceição , Paroquial da Provincia das
Alagoas, o Evangelho da dita tendo já mesmo Can.
tado outros nas oceasiões que se me ofiereciam , como
fosse na de ter sido Sua Magestade Acclamado nesta
mesma. Provincia, Príncipe Regente, Protector , c Per-
petuo Defensor do Brasil, e logo depois rendido os
meos companheiros Sacerdotes , sendo eu, alguma vez
o que entre elles presidia as ditas preces, com o maior
gosto possivel , e satisfação de minha alma , procu-
rando primeiro que tudo com vantajosos , e apreça-
dos passos , aos do Conselho , para dar os devidos
vivas com aquelle Senado, c Povo, ao muito aíto, e
poderoso Titulo do Primeiro Imperador Constitucional ,
Protector, c Perpetuo Defensor do Brasil; c que me
tenho empregado em tudo muito por meo gosto, e
sem exigir o menjir interesse , o que longe de mim
desapareça, he pura verdade, o destineto, e honroso
Senado desta Capital , como honrados Cidadãos, que
tudo tem presenciado , attestarám , querendo , mesmo
nesta, a verdade com que fullo em todo o tempo,
como tãobem naquelle, em que tenho exercido oa em-
pregos Ecclcsiasticos; certificando mais, que nesta Ca-
pitai no dia primeiro da Instalação, da nossa muito
justa, c Santa Constituição, á pluralidade de vetos,
fui eleito Compromissado , e logo ao depois Eseruti-
nador , e Eleitor tle Provincia: e assim juro, e pio-
testo, derramar o sangue, e dar a vida em defeza
do Ex celso Império de Sua Magestade Constitucional,
c de toda a Imperial Familia ; o referido he verdade
c o juro aos Santos Evangelhos. Villa cias Alugoas a
17 de Dezembro dc 1822. —- Attesta.nos ser verdade o
alegado na Certidão supra. Em Camera de 10 de Dc-
zembro de I8'22. — Francisco rie Sei queira e Silva Ju-
nior , Narcizo Correia Machado de Araújo, Frnncisca
de Araújo Cima Caldas, Silvestre Pereira (lo Bomfim. —
José Ignacio do Rege.

MINAS G E R A E S.

Villa. ele S. Bento de Tamanduá.
Senhor. —. Tendo a Câmara da Villa de S. Ben-
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io ãe Tamanduá; em Grande Vereança reclamado a
Clausa do prévio Juramento de V. M. I. inserta na
Acta do dia doze de Outubro próximo passado , em
ene os habitantes desta Villa, e Termo tiveram a
Gloria de vêr a V. M. I. Collocado no Throno âo
BraSll. vw.

Temos ndistincta honra de appresentar a V.iVl. 1.,
por via do Proí urador Geral desta Provincia , o Con-
selheiio Estevão ltibeiro de Rezende, a copia da no-

A preciosa vida de V. M. I. Guarde Deos como
desejam todos os verdadeiros Brasilienses.'

Villa dc S. Bítiío cie Tamanduá em Sessão de
12 de Fevereiro de 182Í5. — João Martins Borges ,
José Afíbnço Lumunier , Antônio Domingues Ferrei-
ra , Manoel Go.r»alves Rios, Manoel José de Araújo
e Oliveira.

Acta ík Vereação extraordinária de 10 de Fevereiro
de 1823.

Aos dez dias do mez dc Fevereiro de mil oito-
centos e vinte trez annos, e segundo do Império, e
independeu cia do Brasil , nesta Villa de S. Bento de
Tamanduá Comarca do Rio das Mortes, e Província
de Minas Geraes em os Paços do Concelho, onde se
achavam em grande Vereança o Juiz Ordinário Presi-
dente o Capitão João Martins Borges , os Vereadores
o, Alferes José Affonso Lanionier , o Capitão Antônio
Domingues Ferreira de Souza, Manoel Gonçalves
Rodrigues , o Procurador o Alferes Manoel José de
Araújo e Oliveira, comigo Escrivão da Câmara abai-
xo assignado , e assim mais o Juiz de Órfãos o Capi-
tão Antônio AfTonço Lamonier, o Vigário da Vara
Francisco Ferreira Lemos, o Coronel Inspector Fran.
cisco de Paula Barboza, o Coronel Commandante
Manoel da Silva Brandão, o Capitão Mór JoãoQuin-
tino de Oliveira, o Tenente Coronel Manoel Martins
Coelho, e o Vigário Collado desta Freguezia João
Antunes Corrêa da Costa, e todas as mais Auctori-
dades Ecclesiasticas, Civis, Militares, Clero, e Ho-
roens da Governança, que nesta mesma Câmara tem
servido, Povo, e Tropa do Regimento de Infantaria
4e Milícias deste Termo, qu* tinham sido convidados
«ir Editues, e Officios, que esla mesma Câmara lhes
tinha dirigido, depois de lhes ser lido o Protesto dos
Procuradores Geraes desta Provincia na Corte do Rio
da Janeiro, lhes fez ver esta Câmara as funestas con-
seqüências, que se podiam suscitar da cláusula do

prévio Juramento de S. M. I., inserta na Acta da
Gloriosa Acclamação do mesmo Senhor no dia doze
de Outubro do anno próximo passado exarada ali
só por simples complacência e sem reflexão, por assim
a permitiu- o enlhusiasmo , alegria , e patriotismo dos
Povos naquelle dia por hum acto ja muilo d' antes ce-
Içbrado em seos corações. Logo ali por todos geral-
«.ente foi dito, que ratificavam o protesto feito pe.os
Procuradores Geraes, e que reclamavam c protestavam
tfiobem centra aquella mesma cláusula por conhecerem
ser contraria e ofensiva as attribuições, e decoro de-
vido a Augusta Pessoa de S. M. I. , e dos direitos
e independência Politica do Brasil; por quanto sempre
foi vontade de todos, que S. M. I. fosse Acclamado
sem restricçãu alguma , e porque conheçam ser esta a
vontade geral de todos os verdadeiros Brasileiros, e
em particular os Tamandiienm, disseram mais que
ficando sem effeito a cláusula do P-'<vio juramento dc-
clarado na Acta da Acclai.iação , por esla nova Acta
declaravam a S. M. I. com as solcmnidades do costu-
me, já praelieadfls no dito dia dois, e sem restncçao
alguma, Primeiro Imperador Constitucional, censer-

vando em Si, e Seos Suceessores o titulo de Defensor
Perpetuo do Brasil, por conhecerem serem estes os
títulos, que merecem suas grandes virtudes , sciencia,
e heroísmo , com <|uu oílereceudo sua preciosa vicia
defende os direitos do Brasil, e que a Assembléa Ge-
ral Braniliensc assim sanecione como artigo de 1-ei
fundamental do Império , e que por esta mesma Acta
ratificavam o juramento de obediência, nclelulade, e
adhesiio á Augusta Pessoa do mesmo Senhor, e a
Causa do Brasil, e porque assim o diceram, e decla-
raram para a todo tempo constar sc mandou lavrar a

presente Acta, que todos assignaram depois de lida

por mim Floriano Antônio Marcelino e Govea , iscru
vão da Câmara, que o escrevi.

(Seguiram-se muitas assignaturàs.)
F. logo que se findou a presente Acta se enca-

minharam a Igreja de S. Francisco, hoje Matriz em
corpo de Careiara com varas alçadas e Estandarte lm-

perial com a mais Nobreza e Cidadãos, que se actia-
ram presentes, e o Regimento de Infantaria dc Mili-
cias a assisterem o TeDeum Cantado, e logo que
foi lindo voltaram a Praça aonde estava postado e
mencionado Regimento eahi por esta Câmara forain dade
os Vivas seguintes — Viva a Santa Religião. Viva •
Senhor D. Pedro Primeiro , Imperador Constiiucional ,
e Perpetuo Defensor do Brasil. Viva a Imperatriz. Vi-
va a Dynaslia de Bragança Imperante no Br«sil. Vi-
va a Assembléa Constituinte do Brasil. Vivao todos,
os verdadeiros Brasileiros — Em cada um dos vivas se
deo huma descarga ou salva Imperial e tudo satisfeita
se recolheram aos Paços do Concelho. De que para
constar mandaram fazer esta declaração, em que assig-
nam e eu Florianno Antônio Marcelino e Govea, Us.
crivão da Câmara, que o escrevi. —Borges.Lamoiuer.
Souza. Rios- Oliveira.

RIO DE JANEIRO.

Discurso recitado pelo Tenente General Jbaquii* Xa*
vier Curado, sexta feira 21 do passado como Depu*
tado pela Câmara e Povo ãa Villa de Lages, na\
Província de Santa, Catharina.

Senhor. — A Câmara da Villa de Lages, Pro-
vincia de Santa Catharina tendo entrado na sabia par-
tilha tlessc enlhusiasmo patriótico, que quasi a liura
só tempo inflamou os ânimos de todos os Brasil*enses,
pela gloriosa Acclamação de V. M. I. , ambicionai!»
á distincla honra de felicitar a V. M. I. por tao
fausto suecesso , e me incumbem o glorioso encargo
de annunciar perante o Sublime Throno de V. M- •*•-»

que fora por todos celebrado este acto de sua eman-
cipação perpetua com aquella espontaneidade, que fir-
ma os Thronos, que gera enlhusiasmo, e que sabe
dar-lhe aquella pompa , e magestade, que faz escure-
cer o brilho do ouro em mãos servís,

No seio da simplicidade deste Povo central exis-
tem , Imperial Senhor , virtudes que afiançam a glo-
ria da Pátria, e segurança do Throno Imperial. . A
sabedoria, e as grandes riquezas não sam os «nicos
fundos, com que se serve o Estado. Assíduos no
trabalho da Xarrua estes honrados Povos serám tão-
bem no manejo da espada, logo que a Causa dfc,
V. M. I., ou'do Império assim o exigir: não lhes
falia valei-, patriotismo , e fidelidade. Estas qualidades,
do virtuoso Povo, que represento, formam o mais.
firme aliceree do Magostoso Throno de V-. M. I., e
sam as mais ricas pedras, qne abrilhantam a Imperial
Coroa do Brasil. 

'Sejam 
ellas tão bei.igtwnenW f^W
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fttidas por V. M. I., a.ssim como sam por. u,. r -:n-
ceramente apresentadas. Nem cu posso aspin :i vvii*
gloria , quando tcnlio a honra de offerccer perar t,-> o
Augusto Throno Constitucional do Império -¦> ii -.¦¦,,,
que V. M. I. mais aprecia, os corações dos kti L'o-
vos. A Pafria será servida: V. M. í. defendido: o
Brasil Independente , Feliz, Immortal , e a Primeira
das. Nações do Mundo.

Rio de Janeiro 84 de Fevereiro de 1823. — Joa-
quim Xavier Curado.

I N O L A T E R R A.

Londres 23 de Novembro.

As nossas cartas particulares de França mos-
tram o maior contentamento pelo resultado das ttl-
Umas Eleições. Sabem os nossos Leitores e;ue a
Câmara dos Deputados , que corresponde á nossa
Casa dos Communs, renova todos os annos uma
quinta parte dos seos Membros, para cujo fim os
Departamentos se dividem em cinco Secções tomadas
iudistinetamente das differente» partes do Reino. As
eleições da dita quinta parte annual sam subdivi-
didás ainda em douíi Collegios maior , e menor.
Corno o segundo Coílegio he composto de proprie-larios de menos ordem o? Povo:, naturalmente o
consideram favorável aos seos interesses; e o pri-
meiro Collegio aos da Aristocracia. As eleições des-
te fazem-se primeiro , e agora se concluíram as
deste anno, pelas quaes os Realistas, além dos
Deputados escolhidos, obtiveram a décima quinta
parte das nomeações. Sendo a pluralidade quem ge-raimente decide nas grandes Assembléas, nada pó-de mostrar de uma maneira maís clara a lastimo-
sa imbecilidade de 'um "Ministro", apontado ein ou-
tro tempo em certos Jornaes laglczes como o uni-
co homem dc talentos em França, do que o se-
guinte facto.. Mr. Decaus teve sempre grande in-
fhieneta nas eleições revolucionárias , tanto que não
satisfeitos com terem elegido um Suisso, um Mem-
bro que na Câmara rebelde propozera se chamas-
se ao Throno Napaleão II., passaram a eleger um
Regicida! Agora lie tudo tão differente que o Sais-
so li. Constitui o General Semtle, Bogne dcFai/c,
e outros cabeças- da facção liberal, perderam as suas
eleições : e ainda que sentimos . que a Câmara cs-
teja. infamada com o nome dc Lujlrijetle , este ve-
teriuio revolucionário'obteve mui pequena plurali-dvdc. Por outra parte M. Hijde. de Ncuville., ceie-
bi'e credor da Contara Inhouvable , acha-se restau-
'wio na-Legislai ura , con.o outros distinetos Mem-
bres , ornamentos da Causa riu Itctilezü.

O heróico General Camul. que preservou o
Reino ria rebelião de 1 SI7 pelas decisivas medidas
«pie tomou em Lean , t itcontroti unia violenta op-
siçáo da parte do Prefeito no departamento da
Guarda ; o qu-? he Imito mais notável por ser o
Prefeito um üílicial Civil . que necessariamente lia
de possuir grande influencia no departamento , porémde todo «'"pendente para a sua conservação nnquet-
lé. logar, da vontade elo Soberr.no. O enigma está
de certo dissolvido , sabendo-se que o Prefeito lie
creatura de Th casses; porém M. De. Villcla não he
pessoa com quem se zombe, e quando o fosse os
Realistas se muniriam todos insistindo na remoção
de uni Prefeito , que violou por tal fôrma o seo
dever , come !ioinpm publico.

poadentes de França acreditem o absolueto abando-
no de todos as intenções hostis da França contra a
Hespanha. Um Ajudante de Campo do Ministre da
Guerra ha pouco tempo afíirmou a um Ofiicial de
distineção, que a guerra era inevitável, posto que
não pricipir.sse ainda.

(The New Times.)

Dito 25 de Novembro.

Os fundos tem decahido muito , principalmen-
te por causa dos boatos da monto do Rei de Fran-
ca. Nós não vemos razão para similhante dceaden-
cia quando mesmo se realisassem os acontecimen-
tos , cuja contemplação tão amiudadas vezes depri-
me o nosso conimmercio. Quanto á morte do Rei
de França , iie um erro vulgar o grosseiro suppor
que no estudo presente do Ministério , c Legisla-
tura Franceza. possa aquelle accidente oceasionar
a menor inquietação. Seria sem duvida tuui diffe-
rente o caso , se Luiz XVIII. morresse com um
Talleyrand, com uni Fouché, ou com um Deca-
sc por seo Ministro. Os revolucionários liam de
ter necessariamente relações , c desejar favorecer o
seo partido; com tudo tem decorrido já quasi trez
annos depois que Decazc foi expulso , e desde
nqnella época tem-se consolidado cada vez mais a
segurança do Governo. Presentemente a maioria
de ambas as Câmaras Legislativas he realista, he
tambem realista o Exercite» , e a maior parte do
Povo não proponde de certo para a revolução :
l donde pôde então provir com a morte do Rei
qualquer transtorno á Monarquia ? Não lia duvi-
mi que ali existe "M. Manuel, o qual poderia le-
vrmtar-se , e propor na Cantara dos Deputados,
como ji fez na dos Representantes , o accesso de
Nupfcão 11. ao Throno: porém a ditícre;;a está
em e.ue aquella lie uma Corporação leal, e a ou-
tra una reunião de rebeldes e traidores. Ora. se
entre rebeldes M. Manuel não teve apoio . entre
pessoa; leaes seria iimiiediatameiiíe prezo , e de-
pois processado, e executado. M. Manuel conhece
perfeitamente tudo isto, portanto não cuidará em
pronrjver a cxv.ltação de Napoleão 11. : quanto aos
conspiradores particulares , 'ilidam agora vigiados
tao de peito , c de; tal maneira ateniorisndos , que
pouco mais baila pura os íií..cr tremer

Mais i purque razão decairiam os nos-

Os rumores de Vtrona sam pela maior parte
áo paz; mas não wibemos come os nossos corres-

nossos fundos, se o Exercito Francez entrasse na
Hespanha ? _ De que maneira poderia aquelle acon-
ferimento iniluir em prejuízo do nosso 

"credito 
pu-blico ? Talvez que eile causa-se algum pezo ao

Thesouro de Franca • mus como certamente não
havemos intervir nisso, de uma maneira ou de ou-
tra, nenhum perjuiso nos cansará. O Exercito Fivn-
ces marchará provavelmente socegado a Madrid,
fugiram os rebeldes, como fizeram em Nápoles , e
ficará concluída a guerra dentre» de poucas sema-
mis. Nós dissemos sempre que não desejávamos sc
aüoptnsse siritilhante medida , porque queremos ver
os próprios Hespanheos quebrarem o seo jugo: de-
sejamos que a Regência seja supprida conidinhei-
ro, porque os Republicanos tambem o tem sido.
Dein-lhe ameíade do que se deo nos umotinadore»
(le 1820, e ella estabelecerá com descanço os ne-
gocios do Paiz.

Uma cousa observamos com satisfação , e lie o
fim dos empréstimos aos Republicanos Hespanhoes.
O Englishmiin que por tanto" tempo , e tão clara-
mente forcejou por sustentar a ilíusão , pareenohontem disposto a abandonar a empreza. " Par*
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•as Nações estrangeiras, diz aquelle digno Jonia-
lieta, poucos negócios se tem ultimado em conse-
fluencia da embaraçada situação, em que se encontram,
os expectadores , que até 30 do corrente se verám

perplexos sobre o prazo dos seos ajustes. O regu-
knieiito de i.é, abalou muito o credito do mereuelo ;
e espera-se que o de ;J0 seja ainda mais jiiial ! De-
•vemos notar que aquellas observações, posto que
artificiosamente coloridas com o termo geial dc —
•Nações .Estrangeiras — quadram exclusivamente aos
Bilhetes Hespnnhoes. Sabbado acabaram de se des-
•coutar aquelles Bilhetes u y.J por cento. Alguns
delles foram pagos a 9 por cento de prêmio ha
cousa de uni mez , vindo por conseguinte a per-
der os compradores desta porção delles li| por
cento; Grande estimulo de certo pura outro em-
.prcstimo I Um author deliberou-se a tratar em o
¦Àíorning C/ironicle do rápido adiantamento deis remlas
de Hespanha, e do honroso desempenho ekis seos eijus-
ics de Finanças • e outro excedendo a modéstia do

primeiro , sinceramente participa ao Publico a sua
descoberta , e vem a ser que o Grverno da regene-
rada Hespanha he um dos mais ricos elo mundo '

(The Neto Times.)

Dito 27 de Novembro.

Recebemos os Jornaes de Paris de Domingo,
e papeis de Frankfort até 19 do corrente. A res-

peito da Hespanha nada ha importante, á exce-

pção dc uma Proclamarão de Mina, datada de
Caslelfollid, na. qual o'General em Chefe do seti-
mo Districto, depois de grandes encomios ás suas
façanhas, dá ordens tãò rigorosas, ou antes tão
ferozes, que a guerra tornar-se-ha uin extermínio.
Aquellas ordens sam as seguintes :

1." A Cidade ou Villa que levantar um ban-
do de facciosos, menor do que o terço de seos
habitantes , será saqueada e queimada.

a." A Cidade ou Villa que for obrigada a
render-se a urn numero de facciosos maior do que
a terça parte da sua população , acontecendo que
grande parte dos habitantes so lhes reununi , e
combatam nus suas fileiras , será também saquea-
da , e queimada. Se acaso for pequeno o numero
das pessoas, que se reunirem ao inimigo , serani
saqueadas somente as casas «los rebeldes.

3.° A Cidade ou Villa que soecorrer de qual-
quer mani-ira os facciosos, sendo a. força destes
menor do que a terça parte dos habitantes , paga-
a-á 10,000 libras, du mais , e todos os varões se-
rãni fusilados.

4.Q A casa que no campo, Cidade, ou Vüla
¦ficar deserta, quando se aproximarem as tropas
Nacionaes, será saqueada ,. destruída , ou queima-
da. Todavia castigarei com todo o rigor a nveiiov
falta commettida por aquelles que estiverem debai-
xo do meo conluiando.

5." Os Conselheiros Municipaes , Ministros ,
e Curas, das Povoações e Districtos distantes do
meo Quartel General jornada de trez horas , que
não derem noticia dos movimentos do inimigo, se-
ra.n multados , ou punidos com pena rie nvirte ,
»e da. sna negligencia resultar grave prejuiso.

G.° Todo o Soldado que até 20 de Novem-
l»i-o corrente se render, e trouxer o. seo armamen-
to , será perdoado.

7.° A -presente será publicada nas Ordens do
Dia, e ti-íiusuiittiilii aos Gauieraes Commandantes
de Barcellona , Ttiriagonn . Gcrema . e Ferida, bem.

como aos Chefes Políticos daquellas quatro Prò-
vincias.

Recebemos cintas particulares de Paris , que
contém importantes detalhes sobre cs ultimas elei-
ções. O liiiiil resultado foi totalmente conhecido
((liando viram as. derradeiras noticias ; o qual cau-
sara talvez alguma surpresa em os nossos Leitores.

A quinta parte aba Câmara, quo deve serre-
novada , compõe-se ale St» Membros , e este nume-
ro eslava quasi exaetamente dividido entre as duas
pui-tcs tippostas , sendo 46 os Realistas , e 40 os
Liib< mes : entre os novos eleitos porém apenas .se-
te saiu Liberaes , e <»s setenta <: nove que restam
saiu todos Realistas !!!

Este inesperado accidente, diz um dos nossos
Correspondentes, tem produzido grande e profun-
tia impressão em todo o Corpo cios Liberaes. A
maio,- parte delles não faz se não levantar as mãos
e os olhos murmurando que tudo está perdido : o
resto , composto de eonspi.adores e fanáticos , ran-
gem de raiva os firmes, e gritam que o único re-
médio consiste no smrretdo ekver etn insurreição'. Em-
preza esta que íc.diniia i»;»o ousam tentar. O cer-
to he que cede . partido chamado Liberal acha-se
muito mais fraco em todos os lugares , do que se

pensa : e o grande credito cia sua importância tam-
to em França, como fóra daquelle Reino, he di-
vido ás exagerações dos Escriptores, e ás mano-
bras de certos Políticos , que se interessam em
manter a illusão.

Nada he íao capaz de il lustrar esta observa-
ção, como us eleições de que acabamos de fallar.
Grande parte dos Membros que agora deixam qs
seos logares, foram eleitos em 1818 ; tenipí. em
que se p.ennittio aos prostituídos Jornaes tanto de
Inglaterra , como de França , insultar , ,e ciilumniiir
os Realistas ; em que a infame Pricate Correspon-
dente of The Times se atrevia a atacar o Presum-
ptivo Herdeiro da Coroa de França com intentada
traição , fralrieidio , e r-egicidio ! M. Decaze era Mi-
nistro naquelle tempo : elie tolerava , se he quo
não protegia aquelies libeilos ; elle perseguia os
Realistas , afagava os Revolucionários, e manejou
por tal maneira as eleições , que da .32 Membro*
que então se escolheriam, 41 eram Liberaes, e 16
dentre estes tinham pertencido ;í Câmara dos tt-or
beldes de 1815, entrando naquelle numero o bem
conhecido Lofaijelte e Manuel.

Quando ieni 1830 Decnve decaio , e deixou ale
ser um crime. à lealdade , uma nova eleição ,-eu-
nio ao quinto mais VA Membros, todos elles, sem
excepção alguma Realistas. A presente eleição7 «ou-
firma completamente o facto de 1820 . e mostra
«íue a geral opinião da França he essencialmente
Realista , e anti-Revoliiciniuiria.

Certos Jornalistas lnglc~.es asseveram que'elei-
ções como estas, não dão boa idéa da opinião pu-
Mira de França. Não ha nuiio:- ilívisão, do que a
<-» 'iimuinente envolvida nos termos opinião publica.
Temos pedido ás pessoas qne aisain desta frase ,
quo nol-a desenvolvam : porém nu não podem ,
ou não querem. A unica opinião que um homem
de sonso deve sej?-uir em qualquer matéria, be a
das pessoas melhor instrui rias nella : e geralmente
fallando , póde-se estabelecer que em matérias de
interesse publico , esta opinião he também a ala
maior parte do Povo. Ora os Eleitores Frmierzcs
na ordem natural das cousas devem ser coiisidui-u-
dos como os mais instruídos nas matérias Políticas
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de í:/W-<5 : aquelles Eleitores compõe u-i- uu,ero
eoasidffávei, e cada um delles paga dou /.¦/¦•¦."'H -fer-
íings de direitos. Além daquelle numere, c-da Mem-
bro precisa para ser eleito , de 200 votos disíin-
ctos, de pessoas daquella classe, e o numero to-
tal dos votantes para o quinto agora reeleito, ha
de andar por 10:000. Pôde sem duvida acconíecor
em certos Districto» que a opinião dominante c!a
classe mais humilde do Povo , seja ditterente tia-

quella da pluralidade dos Eleitores, e um destes
casos accontece no Departamento de La Vendei'.
Se em França ba um logar , onde os camponezes
«ciais mais affectos á casa de Bourbon, ão que os
de oeitra qualquer parte, aquelle logar he La Ven-
die ; apezar disso um dosi Deputados eleitos por
aquelle Departamento he M. Manuel, que sendo
Membro da Câmara dos Rebeldes propoz o joven
Bonaparte como Imperador, e que ultimamente te-
ve a auc-icii de dizer na tribuna, que a França
vio com npugnncriei os Boierbons restaurados. Porém,
ainda que sirnilhantc diferença local de opinião
possa algumas vezes accontecer entre os Eleitores,
e os que o náo são , com tudo olhando para toda
a superfície de um Paiz como a França, qualquer
homem sincero admittirá , que a opinião dominam
te da grande Corporação dos Eleitores tem o mais
justo titulo, para ser'respeitada como opinião pu-
òlica, no melhor sentido destes termos.

Olhando para as Listas das Eleições vemos a
extraordinária maioria que obtém os Realistas. As-
sim Mr. Lnbouillerie lem 222 votos; e o seo An-
tagonisia , o celebre Benjamim Coustani, tem só-
monte SI) Mr. de Boisclaireanx tem 283 votos, e
o seo Antagonista , Mr. de Goupilkre , um Libe-
..ral, sámeníe 124—O Realista De Preseau tem
lá® rotos; o Liberal D'Estourmad, 59 — O Rea-
lista Duraltd tem 119; o Liberal Semeie , 43 —
Mr. De Bethisg, 257 ; Mr. Lcqueux St. Hilaire,
17 &c &e.

Olhando para os firmes alicerces sobre que
actualmente repousa o Ministério Francez ; conci-
derando os seos nobres e honrados caracteres ; os
justos principies do Governo tpie tem mantido; o
seguro caminho que tem adoptado dentro e fora
do seo Officio ; e o pezo que tomaram de dirigir
cs interesses da França — desejamos mais que nun-
tis que a boa intelligencia que ; depois da paz,
subsiste entre a. Inglaterra e a Franca , seja corro-
borada , o confirmada. O constante , quotidiano .

vulgar , t: impudente abuso, qué se tehi soltado i-,>u-
¦ tra o Governo Real de França em grande numero
de escriptos ingleses, tende a exasperar e alienar
da Inglaterra os Franceses Realistas, com grande
e infallivel prejuízo d« ambas as Nações. Àquelbx
iicença abserva-se particularmente nas discussões so»
bre os negócios da Hespanha ; questões qm; r<s
nossas facciosas t:\pografias tem feito mais virulen-
ias contra os Uilras, como elles chamam qualquer
hontem leal e honrado. Grandes, e ponderosas ra-
zôes tem determinado o gabinete Britânico a man-
ter relações de paz, e amisade com aa pessoas cons-
tituiiias em poder no Governo de Hespanha ; po-
rem de certo nenhum direito temos para demarcar
a linha de condueta , que ha de seguir o Rei de
França. O pci^o está á sua porta-, o exemplo de
rebellião estende-so aos seos próprios subditos ; a
segurança e a honra da sua famitia está compro-
mettida, e elle tem nas suas mãos amplos meios
de a revendicar. O Rei de França tem procedido
até agora com grande moderação; e se a sua ultima
resolução fosse a guerra com a facção revolucionaria
da Hespanha , elle sem duvida só a emprebendería
com a ardente, e cordeal cooperação da classe do*
seos subditos , que maior influencia tem. Nós pre-
feriamos uma negociação pacifica, ao recurso des ar-
mas ; com tudo se este for adoptade , jamais será
do interesse da Inglaterra contra os Sacos qne a
unem á França para proteger a oceurrencia de in-
formes, o rediculos suecessos, que tem enthronisa*
do na Hespanha uma louca democracia.

(The Nea> Times.)

Dito 3 de Desembro.

Circulam diíferentes boatos. Dizem en*re ou-
ras couzas que o Governo Francês tem posto era
actividade de serviço os concriptos de 1822 , que
montam a setenta e siuco mil homens : ,que todo*
os marinheiros devem ser imniediatamente remetíi-
dos a Brest e a Toulon.

Hontem ás duas horas houve um Concelho
de Gabinete tão numeroso , como o de Sabbado.
Aquelle Conselho foi convocado por Mr. Canning,
e durou até ás cinco horas inenos um quarto. O
Conde de Livcrpool e o Chanceller do Thezouro
vieram de feira da Cidade assistir a elle, e sai-
ram outra vez de Londres depois de concluída a
Sessão.

V O T 1 C I A S M A R I T I M A S.

Fi A T Jl A I) A S.

Dia fi do corrente. — Quilimane • 65 dias; G.
Levptddina . Jl. Anlonio Joaquim de Menezes , equi-
pagem 24 . carga 481 escravos , destes morreram
£01 a José Ignacio Ven Vieira. — Dito; f>4 dias;
E. Minerva. M. João Ribeiro dc. Castro Braga,
equipagem 27, 440 escravos, destes morreram 45
a Zeferino José Pinto dr Magalhães. — Monte Vi-
der, ,- £5 dias ; B. Ing. Ilussaren,-, -. , M. George. Gi-
bsnn. equipagem 12, carga vinho, papel e chifres
a Le Bre lon- passageiros João Ribeiro, José Pin-
i-> Rebeiro
\,. Bom fun ,
sahio rte-iti' Pu
reiro.

Francisco José Ribeiro. — Arribarii... ;
M. Francisco Serafim dr Mirarda ,'to para Caraze-ílas em 4 de Feve-

S A II 1 D A S. f
Dia (i do corrente. — Costa do Nor-Oest ; f.

Bus. Kreitzer , Com. Miguel Lazarcff. — Dito ; C-
de guerra Ilus. Ladoga , Com. Lnzareff. — Gibrcl-
tar ; G. Amer. Cantou , M. John Ossüllrean , equi-
pagem 19, carga cacáo: passageiros os Hespanhos
D. José Narciso Campos, D. Francisco Murríetio
com sua mulher e dous escravos, e D. Romon Pe-
res. — Jérsei/ ,- 3. Ing, Neptuno, M. John Bnlhtc-
ne, equipagem II, carga calfé, couros, e algo-
dão. — Abo ./.• Prata pelo Kio Grande ; S. Unuio
Feliz, M. Je-,': Jyiniiim da Cruz, equipagem li,
curai sal ¦ pa»s;.,-.-ir,-, s () Alferes. da Legião de A-
Paulo J.mrpum Luiz dr Andrade. João Antônio de
Scrnet , José ,:,', Sousa Brasil, Antônio José Coelho-
e 27 escravos.

íl I O .1 A N E l R O 1 M P U F, \ S A N A C ! O X \ L. l^-*>-
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Artigos n'OrFicio.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

ifi Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria do Es-

tado do_ Neaooios da Fazenda , participar a Junta do

Banco do W, em deíc.npo.o da representação da

mesma Junta, dataria em 4 do corrente.- qu. ne do eo

Imperial agrado, que o Banco satisfaça todas aquelUs

X. de Monte Vidéo , qne foram acce.tas antes daPor-

taria, que se lhe exp-d.ra em 31 de Janeiro proxn™

passado, para nem levemente compiometter• assim o> cie
¦Sito do Banco , como o do Thesouro Publica conto
-do nu,! correm «ta. despeza.: e pelo que respe ta eo

acceite das Letras importantes na <_•«-«*• ™» 
^

contos quinhentos, c setenta e nove md rei-, e dasichi

«as extraordinária., que se va™, do mesmomodo appe

sentando, Ha igualmente por bem. que o Thesonreiiro

Ge., dessa Junta as não acccite aténova Disposição do

litemo Ai.gu.to Senhor. Paço 2. de Fevereiro de 18.3. -

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Tendo Vido excommmigado em Dezembro passado o

Jui. pe-* Lei da Villa de MacaM, pelo Vigar-o d_ Fre-

ÍIeziaPda S^_-Jfc_**lia da tfarra * */«», 
^ ^

ferreira <fe Siu. . de que j» ^ 
mandou to™«^-;

_ento; e tendo agora commett.do o mesmo V u_ o a^o

St.nt.do em o mez dcJ.ne.to. .«—«- ._; o «eo

Coadiuctoi" Frei ./o««»m Fialho, com o Vi*".o ü* vai

JosTFrdttts Caldas, com o Vig.no da Villa toi«

&4w « eom o Padre MW Vicente , o. quaes tt-

l_ Vndo convocados , n.o eó não compareceram na

re^ão a que a Câmara procedeop.ua o tio. de _i-r e-

«.ovilo Joaquim Gonçalves Ledo de Procurador Ge a ,U-

tà Provincia, mas passaram a seduzir a mm to. , F' °

desviar daquelle acto, com o falso temor de que _¦£«*

__m_l_U_: Manda S. M. o Imperador, pete ^ 
ore-

_ Estado dos Negocio, da Justiça que o i,.cv -

rendo Bispo CapelKo Mór faça logo retirar pa... 
^-U

Con" o_ referido. Eeclesiastico. , «.carregando Wfa

«II» ..ktrieto e as igrejas a outros mais '«nnerl-

randa ftlontenegro. _______

BRASIL.

1. TO DE JANEIRO 7 rf. Março,

p. M. T. veio hoje á sua Cap^ ,onde^

tio a uma Missa solemne em acça» ds graças ao

ALTÍSSIMO pela sua feliz chegada ao roíto des

*. riniti. no memorável dia 7 dc Março de 1808.

gep^ Ijelü reli. - cerimonia voltou o Mes-

mo Augusto Senhor para a Imperial Quinta da Boa

VUt 
Pessoas de confiança nos afirmam que a So-

ciedade F. o. of.ca Americana acaba de mandar o

Diploma de Sócio delia ao nosso Ministro e Se-

crèCiò de Estado dos Negócios do Império e E--

traSos. He sen. duvida bem glorioso para o Bra-

/ vfr que o seo FrauUin, deocs de ter porlon-

os annos servido con. seos talentos ja "as armas

C Sciencias o ingrato Por.«_r«r*, que por nl-
,.i nas si te ne..."„,_» .-..ne atenue e insigniü-

amnteCSeraaçãSo _eÍIos serviços; depois de ter

rido rècêbdò no seio das principaes Academias da

EuroZonde o seo nouAe geralmente conheci-

Í TnlWado a. oar dos Varões mais celebres na

XtorTa da L°itrerPatura , recebe Ambem em o no-
"o 

Mundo, de uma Nação tão .Ilustrada como a

Americana l demonstrações tão honrosas do alto

con_eto" que ella fórma dos talentos e*v.r._c1es dc-

quelk denodado Benemérito ^s Direitos deste Re-

Serio Nós ambicionamos copia daquelle Diplo-

_à qual communicaremos ao Publico, que cer-

_,m'enteq se lisongeará de ver honrados pelos mes-

Ss Estranhos aquelles bons engunhos, que sam o

melhor ornamento da sua 1 atria.

_,__. -.«* &£i."í__ t__í

«jenhor -O Commandante das Armas da Pro-

vincia d 
"Espirito 

Santo Fernando TcUes da Sika,

_ _ depoí deVver repartido comungo da 
grande

;,,Kiíiador_ quiz ai»«n alimentar mais omeo pra-

f^^boí^ tpre^, beijar a M.o Pode-

^CuitrXm!^
ra mim da maior satisfação, dizer a V.M.. -, quo o

Estandarte da Independência foi arvorado na Vri-

Ia dc S Matheos no sempre memorável dia «. cio

Janeiro' 
* 

e que mediante a prudência do mencio-

ÍZ Commandante _ o Povo se ene ieo dr, maior

enthusiasmo pela Augusta Pesssoa de V. M M-

clamando-o sólemnemente seo Imperador Con st.t -

cional Protector , e Defensor Perpetuo , pela Cau-

sa t Brasil, que juro» defender, * estabeleceo

\A~r
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seo Governo , com sujeição á Província du Espirito
Santo, a que expontaneamente se ligou

O Ceo, que protege a Causa d.:- V M. !.,
prospere a união dos Brasileiros para -.,_¦;•¦ possam
oppôr aos inimigos da sua Independer.ci:i tinia in-
expugnavel barreira, sendo constantemente parte
delia , emquanto não exala o ultimo alento. — Luiz
Barthotomeo da Silva c Oliveira.

Ul.""0 e Et."" Sr.—Temos a honra de trans-
mittir ás mãos de V. Ex. para que seja presente
a S. M. I. a copia da Acta, a que se procedeo em
virtude do Decreto de 3 de Agosto do anno p-s-
sádo , e Portarias de 20 e 22 de Fevereiro do
corrente , cumprindo-nos unicamente accrescentar ,
que nesta mesma data se expediram a José Joa-
quim Carneiro de Campos, e ao Ex." Martim Fran-
cisco Ribeiro de Andrada os competentes Diplomas,
por serem aquelles a quem na fôrma do referido
Decreto, e lnstrucções de 19 de Junho do anno
passado compete a substituição.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Rio de
Janeiro 2 de Março de 1823.

111.™ e Ex."" Sr. José Bonifácio de Andrada
* Silva. —Lúcio Soares Teixeira de. Gouveia, Anto-
nio José da Costa Ferreira, Paulo Prudencio Du-
que Estrada Furtado de Mendonça , Manoel Theo-
doro d'Araújo Âzambuja, Manoel Gomes d'01ivei-
veira Costa.

Copia da Acta da apuração e reuniSo para os Depu-
tados substitutos desta Provindo do Rio de Janeiro
para a Assembléa Geral, Constituinte, e Legisla-
Uva ná feWma que abaixo sé declara,

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e vinte e trez , aos dous
de Março do dito anno , nesta Corte do Brasil,
era o Consistorio de S. Francisco de Paula, onde
foi reunido o Senado da Câmara desta mesma Cor-
te, e Eleitores Parochiaes da mesma, homens bons,
e Povo a fim de se lavrar a Acta, cuja copia de-
ve servir de Diploma aos Deputados substitut;:»
desta Provincia na fôrma ordenada pelo Decreto de
trez de Agosto , de mil oitocentos e vinte dons-tie declarou as lnstrucções de desenove de Junhooü3 

de
*|- - - - --.-- -- ---- ¦ — .

do mesmo anno , e Portarias de vinte, e vinte d.,,,., ue
Fevereiro do corrente : e sendo ahi; pelo Presidente
do mesmo Senado foram lidas as referidas Portarias
e appi-esentada a Relação , que se tinha apurado no
dia vinte dous de Setembro do anno passado , e quenão tinha sido enserida na Acta daquelle mesmo dia,
e sendo vista , e examinada a mesma Relação pelos re'-
feridos Eleitores foi pelos mesmos ratificada, epor uma
pluralidade absoluta de votos se decidio, que feita a
apuração numérica da mesma ReteçSo se for.nali-
sasse a Acta, inserindo-se na mesma todos os Ci-
darlão» , que tinham obtido votos- çnyv- r.or::es, e
votos sam os que se seguem. — José Jof.-quin cW
neiro de Campos , com noventa c o-.•..-•- ; í.íjrtim
Francisco Ribeiro de Andrada, con; oitenta o nua-
tro; Januário riaCnnha Barboza, cem setrmta e
seis; Francisco Correia Vidigal, com sesse.-.ta-, José
Marianno de Azeredo Coútinho, com cincoenta <
nove ; José de Oliveira Barboza, com cincoenta <¦
sete ; Francisco de França de Miranda , cincoenta
<? trez ; Monsenhor Pisarro , cincoenta ; Antônio
João de Lessu, quarenta e oito;. João Pedro May-

nard d'Affonceca '' Sá quarenta e seis; J0S(-. __.,
Silva Lisboa, quarenta c quatro ; José (Jactam.
Ferreira de Aguiar, quarenta e dous; José Auto-
nio Lisboa, com quarenta • José Bonifácio de An-
drada e Silva, trinta e nove; Luiz Augusto May
com trinta c seis; Marianno José Pereira da Fon-
ceea, com trinta e cinco ; Francisco Xavier de
Araújo, com trinta e trez; José da Cruz Ferrei-
ra, com trinta e um; Manoel Ferreira de Araújo
Guimarães , com vinte nove ; Bernardo Carneiro
Pinto de Almeida, com vinte dous ; José Joaquim
da Rocha, com vinte um; José Caetano Gomes,
com vinte um; Antônio Rodrigues Velloso, com
desesete; José de Oliveira Pinto Botelho, com
desesete; João Mondes Vianna, com desescis; Luiz
Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça,
com deseseis; Luiz Antônio Muniz dos Santos,
com q-iinze; Joaquim de Oliveira Alves, com quin-
ze; Luiz Alves de Azevedo, com quatorze ; Fran-
cisco Lopes de Souza de Faria e Lemos, com qua-
torze; André Alvares Vieira Ribeiro e Cirne, com
quatorze; Manoel José de Oliveira, com quator-
ze ; Manoel Martins do Couto Reis, com quator-
ze; João de Medeiros Gomes, com treze; João
Francisco Braga, com treze; José Alves do Cou-
to Saraiva , com doze; José Bernardes de Figuei-
redo, cora doze; Aurelianno de Souza e Oliveira,
com onze; Francisco Gomes de Campos, com on-
ze ; Manoel Bernardes Pereira da Veiga, com on-
ze; Sebastião Luiz Tinoco, cosn dez; Luiz Pe-
reira da Nobrega de Souza Coútinho, com nove ;
Antônio Carlos Machado Ribeiro de Andrada ,
com nove; Caetano Pinto de Miranda Montene-
gro , com nove ; Francisco Manoel da Paula , com
oito ; João Soares de Lemos, cem oito ; Manoel
da Costa Pinto , com oito ; jeast^im Xtvier Cu-
rado , sete ; José Beinardino Bipí.sta Pereira , com
sete; Domingos Alves Branco, com seis ; José Joa-
quim de Goveia, com seis; João Poidrigues Pe-
reira de Almeida , com seis ; José Aíbano Fra-
goro , com seis ; Francisco de Paula Vasconcel-
los, com seis ; Francisco José Fernandes Bar-
boza, com seis; Luiz José de Carvalho e Mel-
lo, com seis. Com cinco votos os seguintes — Ro-
drigo Pinto Guedes, José Saturnino da Costa
Pereira , Barão de Itaa/ien , Diogo de Toledo
Lara Ordonhes, Francisco Pereira de Azevedo.
Reuniram quatro votos, Vicente Navarro de An-
drade, Theotonio Ribeiro de Paiva , Ovidio Sa-
raiva de Carvalho, e Silva , Manoel Teixeira da
Costa , Miguel .Nunes Vidigal , Ignacio Accioli
de Vasconcellos, João Bandeira de Goveia , Fio-
renço Alves de Macedo , Custodio Gonçalves Ledo.
Tres? votos, Bazilio Ferreira Goulart, Conde de Pai-
ma, Estevão Ribeiro de Rezende, Francisco Manoel da
Silva e Mello , João Ignacio da Cunha, Joaquim José
da Silveira , Luiz Gonçalves dos Santos, Manoel For-
reira da Câmara Bitancourt de Sá, Pedro José da Cos-
ta Barros, Pedro Bandeira de Gouveia. Dous vo-
tos, Antônio Lopes de Barros, Cláudio José Pe-
reira da Costa, Francisco Vellella Barboza, Fran-
cisco José da Rocha , Fidelis Pereira Paradella,
Francisco dos Santos Pinto Franco Ayres da Ga-
ma, Fernando Carneiro Leão, José de Rezende
Costa, José Luiz de Freitas, Joaquim Gaspar
de Almeida, José Fortunato de Brito, Joaquim
Jos.- Pereira de Faro, José Caetano Pinto, Lu-
ças Antônio Monteiro de Barros, Marianno Au-
tomo de Amorim Carrão , Manoel de Quintal ,
Paulino de Nola Oliveira e Sousa. Um voto, An-
tomo Frcncisco Leal, Augusto Pinto de Moraes
Sarmento , Antônio Dia* Fraiiro , Antônio Manoel
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de Moraes, Antônio José de Miranda. Aittuiii..
Joaquim Marinho, Barão de S.João Murros., Dal-
thezar Rangel de Sousa Coutinho, Braz Carnei-
ro Leão , Camillo Maria Tonelet, Diogo da Silva
Bivar, Eduardo José de Moura, Francisco Mana
Gordilho Velloso de Barbuda, Francisco Pereira
de Lemos, Francisco Xavier Penna, Hyp.oiito Jo-
sé da Costa, Henrique José de Araújo, João de

81. Tiago de Barros, José Lino de Moura, João
da Silva Feijó , João Martins Lourenço Vianna ,
João Gomes da Silveira, José Vieira, de Mattos,
José Aroche de Toledo Rondou, João Vieira riu
Silva Cavalcante, João Carneiro de Almeida, Jok
Antonio Caldas, Joaquim Bernardino de Sousa,
João Soares Lisboa, Antônio Manoel de Moraes,
Luiz Martins Bastos, Luiz Francisco de Oliveira,
Luiz Moutinho de Lima, Monsenhor Roque da Sil-
va Moreira, Manoel Carneiro de Campos, Martins
Bastos, Monoel Pinto Ribeiro Pereira , Manoel
dos Santos Portugal, Manoel Bernardes de Aze-
vedo, Manoel Pedro Gomes, D. Nuno Eugênio
de Locio , Raimundo José da Cunha Mattos ,
Thomaz Barbarino, Vicente Gomes da Silva. E
de tudo para constar se mandou lavrar esta Acta
cm que todos assignaram , e eu Antomo Martins
Pinto de Brito o escrevi, e assignei. — Lúcio Soa-
res Teixeira de Gouveia, Antonio José da Costa
Ferreira, Paulo Prudencio Duque Estrada Furta-
do de Mendonça , Manoel Theodoro de Araújo e
Azambuja, Manoel Gomes d'01iveira Couto , An-
tonio Martins Pinto de Brito, Bernardo Carneiro
Pinto de Almeida, José Joaquim Carneiro de Cam-
pos, Manoel Carneiro de Campos, João José Ro-
<lri<n,es Vareiro , Vigário Antonio Ferreira Ribei-
ro ,° Francisco Lopes de Souza Faria Lemos, Vi-
siente Navarro de Andrade , José Saturnino da Cos-
ta Pereira, o Padre Pedro Bandeira de Gouveia ,
Felicianno José Neves Gonzaga , Luiz Francisco
Braga, José Antonio Lisboa, João Soares de Bu-
lhões, Antônio Pimentel do Vabo , Narciso Luiz
Alves Pereira , Francisco Júlio Xavier, João da
Silva Feijó , Antônio Luiz Pereira da Cunha, Jo-
sé Dias da Costa , Padre Anacleto Pinto Gomes
Brandão, João Gaspar da Silva Lisboa, Fr. Luiz
Teixeira Lobo, Manoel Joaquim Rodrigues Dan-
ias , José da Costa de Araújo Barros , Simeão Es-
telha Gomes da Fonceca , Luiz Antonio de Sou-
sa , Vicente Gomes da Silva, Joaquim José Pe-
reira de Faro, Francisco José da Rocha, Manoel
José de Souza França, José Antonio dos Santos
Xavier, Ezequiél de Aquino Cezar de Azevedo,
João Alvares Carneiro, Francisco Gomes de Cam-
pos, Padre Cândido Martins da Costa, João Jo-
sé de Mello, Francisco de Paula e Vasconcellos ,

- Agostinho José da Cunha , Manoel de Araújo,
José Ribeiro da Cruz Portugal, João José da
Cunha, Luiz José de Vasconcellos Dantas, José
Custodio de Almeida Bessa , Francisco Caetano
da Silva , Antônio Caetano da Silva , Domingos
José Ferreira, Miguel Nunes Vidigal, José de
Rezende Costa, Manoel Joaquim de Oliveira Leão ,
José Lino de Moura , Bazilio Ferreira Goulart,
José Joaquim da Rocha. — Está conforme. — An-
tonio Martins Pinto de Brito.

1." de Janeiro, dos rjuaei? passamos a extraiu,' ti,

que elles contem de mais interessante.
Os Jornaes de Lisboa ( diz a Gazeta de Irem-

ca citando o Courrier) que contém a abertura das
Cortes , trazem uma noticia de natureza bem cu-
riosa. Sabem os nossos Leitores que a Rainha de
Portugal não quiz jurar a Constituição. Todos os
docuinedtos relativos á determinação de S. M. fo-
iam postos debaixo das vistas das Cortes. A pe-
i;a dócretada pelos mnquinadores da Constituição
contra aquelies , que não querem aceital-a, he des
torro
ilida

e parece que. reduziram o Rei á impossi-
absoluta de recusar a applicação desta ri-

V R A N Ç A.

Pnrís 28 dc Dezembro.

Temos recebido alguns papeis Francezes ate Q

gorosa medida á sua Augusta Consorte. A execu
ção immediata de tal medida está unicamente re-
tardada em razão do máo estado de saúde de S.
M.; tendo declarado os seos Médicos que ella não
podia emprehender viagem por mar nem por ter-
ra, sem o maior risco da sua vida. Entretanto a
Rainha ficou preza na Quinta do Ramalhão, e ali
se conservará até aue possa ir para o seo tester-
ro. Tal he a delicadeza, tal he a humanidade dos
revolucionários para com a Realeza; eis-aqui uma
Rainha, cuja irreprehensivel conducta tem passa-
do illesa ainda dos mais mal intencionados, uma mu-
lher do caracter mais amável, e o menos offensi-
vo ; uma mulher que não tem commettido crimes,
senão o confessar repugnância, dictadas pela sua
consciência, a jurar uma Constituição que ella não
approva; eis-aqui essa mulher infeliz que he_ con-
demnada ao desterro, e á dolorosa separação de
tudo o que uma mãe estremosa mais ama neste Mundo.

O mesmo Jornal traduzindo o New Ti-
mes diz assim a respeito da Hespanha: " Que tris-
te idéa não devemos nós fazer do Governo, quan-
do vemos as Cortes , que nem mn pezo achariam
no seo Paiz , abrir com a maior audácia empres-
timos de oitocentos milhões de reales, isto he,
mais do dobro do que produzem os impostos em
todo um anno !

Não nos esqueçamos de quaes sejam já os
amargosos fruetos de unia insensata confiança nas

promessas dos revolucionartos d' Hespanha : cento
e noventa commerciantes de Londres , com a per-
da de quanto tinham , pagaram já a sua temeri-
dade : •_ querem ajuntar mais duzentas victinias a
tão numerosa lista ?

Porém , dizem elles , as Cortes podem recor-
rer aos bens do Clero. He isto conhecer pouco p
espirito publico. Ha dous annos que os bens ec *

clesiasticos estam na praça, e não se venderam ain-
da vinte milhões de reales. O roubo e o sacrile-

gio deixa sempre assim os que commettem taes cri-
mes, isto he, mais pobres do que dantes eram.

Os nossos Ministros tem sem duvida feito to-
dos os esforços para manterem a paz entre a Fran-
ca e a llespanha. Estamos convencidos de que a

primeira se conduzirá a este respeito com lealda-
de e moderação : ; porém como contaremos com
iguaes sentimentos da parte da Hesprnha ? Onde
achará a Europa uma fiança idônea da sua tran-

quillidade ? Entre os Monárquicos ou entre os Re-

publicanos ? Entre os partidistas do antigo , ou en-
tre os do actual Governo ?

Um facto unicamente ha positivo , e vem a
ser que , sem uma fiança efficaz contra o perigo ,
as Potências Continentaes não querem, neta podem
conservar por muito tempo com a Hespanha , con-
siderada como Nação, as suas habituaes relações
de paz , e amizade.

___ A Gazeta de França refere tambem este
documento publicado no.Mom'or, do Presidente do

A.fè
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Conselho dos Ministros de França, encarregado in»

terXamente da Pasta dos Negócios Estrangeiros,

ao Conde dc Gar de, Ministro da mesma Potência

em Madrid. _ -,-, ,-,•
« Podendo ser que a vossa situação _ ol.t.ca

tenha mudado, en. con.eque.icia das resoluções to-

macias em Verona, he próprio da lealdade fr«»«-

_, que façais conhecer as disposições do 
^verno

de 8. M. Chi-_iaii_ima , ao Coverao de b. M. C.
' 

Desde a revolução nccontecida na Hespanha Cortes,

en, Abril do 1820, a /rança , náo obstante con-

siderar perigosa esta revolução cuidou muito em

estreitar oa laços que unem os dons Reis , o e.n

manter as relações, que existem entre os dous lo-

vos • porém a influencia debaixo da qual se ti-

nharo operado as mudanças feitas na monarquia

Hespanhoia, tornou-se mais poderosa pelos restil-

fados mesmo destas mudanças, como era tacil pre-
El-Rei Fernando nao

A França ter-se-hia contentado com uma roso,
luçíto tão benevola e honrosa ; porém Áustria, a
Prússia, o a Rússia, julgaram necessário aceres-
centár á acta particular da alliança um manifesto
dos seos sentimentos. Estas trez Potências dirigi,
rum para esse fim notas Diplomáticas aos seos res.

peetivoB Ministros em Madrid; estes as communi-
carain ao Governo Hespanhol, e seguiram ulterior-
mente as ordens, que tiverem recebido das suas

Quanto a vós , quando derdes tnuibem as vos-
sas explicações ao gabinete de Madrid , dir-lhe-heis;

que o Governo de El-Rei está intimamente unido
com os seos Aluados na firme vontade de repel-
lir por todos os meios os princípios e movimentos
revolucionários ; que elle igualmente reúne os seos
aos votos dos Alliados , para que a nobre nação
Hespanhoia ache remédio a seos males , os quaes
sam fie natureza tal que inquietam tia Governosit ... iVn,.tit.i fi,» ame V -Itei rermirno ii.it. stim »ie ..«.u.™ ».- >i-~ —i

_h. ^h^_.Ç~m1^--do quando tomou da Europa e o obrigam a tomar precauções petmna reconnec.uo, ,]„><. 
imposta por nosas : cuidareis sobre tudo em fazer-lhe conhece,

umT 
-Zcreá: Milita, A conE.ue.ri_ naJral que os Povos da Península, restituidos á tranq,,!

deste facto foi todo o Hespanhol descontente crer.

ee authorisado a procurar pelo mesmo meio o es-

tabelecimento de tuna ordem de cousas, que esti-
em maior harmonia com as suas opiniões evesse

principi

hdade, encontraram em seos visinlios amigos ler
e sinceros -. e em conseqüência disto protestarei-,
ao srabinete de Madrid, que n França lhe offere-
cera todos os soccor.os dé que poder dispor em

O em. Cego da força creou o direito da favor da Hespanha, para assegurar a sua felicida-
* - l de, e prosperidade; porém declarareis ao mesmo
0rÇabiciuelie 

accon teci mento nasceram os movimen- tempo que ella não relaxará em cousa nenhuma

tos da On-rda de Madrid, e a apparieão de cor- ns medidas preservativas que tem tomado, emquan-
•pos armados em diversos logares da Hespanha. As to a Hespanha se achar dilacerada por tacçoe:-. O

Províncias limítrofes da França tem principalmente Governo deS. M. não duvidará mesmo chamar-vos

sido o theatro da guerra civil. Deste estado de de Madrid, e procurar suas garantias por meio rio

perturbação ria Península resultou ti França a ne- mais eflicazes disposições, se os seos interesses

cessidaile de tornar precauções: e os accontecimen- continuarem a ser compromettidos, e perd.r a es-

tos quu
de um exerc
neos, bastam para justificar as providencias no panh
Governo de S. M. Entre tanto o Congresso indi- e de uma sabia liberdade.
cado desde o ultimo anão pnr a. regular os nego- Taes sam as circunstancias que El-Rei me O:-
cios da llulitt, , reunia-se em Verona. demi vos transmitia no momento em que as Notam

Parte integrante deste Congresso , a França dos gabinetes de Vienna , Berlim , e _ Petersburgo
devia, explicar-se sobre os armamentos a que foi vani ser remettidas ao de Madrid; instrucçoes. que

í rie tornar precauções: e os accontecimen- continuarem a ser couipiuuieiuu. , e pc.u.i _ _.--

tem sobrevindo depois do estabelecimento perança de ura melhoramento, que espera dos s.?n-

jxercita de observação ao pé dos Pyren- timentos, que por longo tempo tem unido os lies-
astam Dava iustificar as providencias do panhaes e os Lrance-.es no amor de seos Monarcas,

obrigada a recorrer, e sobre o uso eventual que
delles podia fazei'. As precauções du França pare-
ce.am justas aos seos Alliados , e as Potências
continentaes tomaram a resolução de se unirem a
ella (se algum:, vez fosse necessário) para a aju-
darem a manter a sua dignidade, e socego.

vos farám conhecer as disposições , e a determina-
ção do Governo Francez nesta séria oceurrenem.
Ficais authorisado para communicardes este despa-
cho, e dar copia delle, se viw for pedida. Pari"
25 de Dezembro de 1822.

N O T I C IAS M A R I T I M A S.

E N T R A D A S.
Dia 7 rio coerente.— Santos ; 14 rii-is; S. Pe-

nha Nimpha Veloz, M. José Gomes Fogaça, equi-
pagem . , carga assucar a vários. — Quilimatie ,- 66
dias ; B. Senhora il-i Guia , M. José Jorge da Sil-
va , equipagem 27, carga 338 escravos, destes mor-
renim 9S a Manoel Joaquim. Mendes. — Colônia do
Sacramento; _ alias; 15. E, Rio dn Prata, Com.
o Çnp. Ten. Manoel de Siqueira Campeio : passa-
geiros o C.n. tle Caçadores Francisco Xavier da Caí-
nh.n com Oííicios , o Tenfmte rie Artilharia Galrriel
Anlonio franco, dito Domingos Alves 7)"_.o, 3
Soldados, e o p-iisano José de Smza Perrira .- re-
ferem qua t» Darão ria Laguna tinha, niarc.iado pa-
ra Canelões no dia 26 de Janeiro-

S A II IDA S.
Dia 7 do corrente. — Buenos Ayres por Monte

Vidro; B. S. José Voador, M. Josj Francisco Car-
dozo , equipagem 15, carga arroz, , ajroardente, •1,í>"
deira e assucar ; passageiros os Ilespanhoes Lazu-
ro Carelo com 7 pessoas de sua família, Margarida
Medinn , e Manoel Cnrtilano. — llkeos e Cemanéa ;
B. Ing. Roher, M. Cook, equipagem 8, carga fari-
nha , bolacha e fazendas : passageiro o Francez Pe*
dro Sixlo Marley. — Ilha Grande ,- L. Senhora do
Sorcorro, M. José Maria Lovzada , equipagem 4,
carga telha, vinho e carne. — Dito, L. Senhora dos
Remédios Bom jardim, M. Salvador Dias, equij»-
gem (>, em lastro :.passageiros o Tenente de Vete-
ranos Luiz Cândido Ribeiro com sua Mie.— Pura-
lí; L. Senhora do Carmo , M. Manoel Correia Pu:-
to, eqiiMyi,. m r», carga fazendas e 12 escravos. —
Ubaluha , 2. 8. Josí , M. José Pereira , equipagen*

lustro.

RIO o b JANEIRO na IMPRENSA N A C l O N A, L, 1823.
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Artigos d'Officio.

Keparitfão dos Negócios da Fazenda.

_gj| Avendo S. M. o Imperador pelo Decreto de 24 de
Janeiro ultimo approvado o Plano, que com elle baixou
da subscrição voluntária , e mensal destinada a eoadjuvar
sem gravame do Povo a compra , reparo , e concerto das
Embarcações de Guerra, e augmento da Marinha , que
tão perciaa he para defender a extensa costa deste vas-
to Império, e fazel-o respeitar: Manda pela Secretaria de
Estado dos Negocio, da Fazenda, que a 111.""» Câmara
desta Corte faça expedir os mesmos Decretos , e Plano
a todas as Câmaras da Provincia, para que com a acti-
vidade , e patriotismo, com que se distinguem , os façam

publicar em seos respectivos Districtos , promovendo os
interessantes, e attendiveis fins, a que se propõe. Paço 1-5
de Fevereiro de 18a 3. — Martím Francisco Ribeiro de
Andrada.

Náo se havendo observado ata ao presente os §§-
l4.° , e 15.° do Alvará de 27 de Junho de 1808 da
criação da Décima dos prédios urbanos desta Corte , pe-
los quaes se ordenou houvessem nas respectivas Superin-
tendências dous Livres de lançamento , e outros tantos de
receita rubricados pelos Superintendentes , sendo remetti-
dos ao Thesouro um de lançamento , e outro de receita,
resultando de uma tão estranhavel ommissão os grandes
perjuizos, e faltas de cobrança neste ramo tão avultado
da renda publica , e mesmo de conhecer-se na competen-
te Repartição o sto estado : Manda S. M. o Impera, or

pela Seer.la.ia de Estado dos Negocies da Fazenda, que
o Superintendente - da -Décima das Fregnerias—de S. -José-,
Sé , e parte do Engenho Velho cumpra impretsrivelmcnte
com este spo dever , reipettendo ao Thesouro Publico os
Livros mencionados ; e que proceda ao exacto cumpri-
mento do que determina a Lei , como muito se lhe re-
çomuienda. Paço 3 de Fevereiro de ÍS'23.— Martim Fran-
asco Ribeiro de dndrada.

Outra igual se expedio ao Superintendente da Deci-
ma das Freguczias de Santa Rita , Candelária , e Saitta
Anna.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado
dos Negócios ds Justiça , re metter ao Juiz de Fora da
Cidade de Cabo Frio, a participação , que lhe fez o Juiz
pela Lei da Villa de Macahé , Antônio José de Sousa ,
inclusa no seo Officio de -2 de Fevereiro , a que se ajun-
ta urna copia da Portaria expedida ao Keverendo Bispo
Capellão Mór em conseqüência do mesmo Officio: e Ha
por bem , que logo que se retirarem para esla Corte os
cinco Ecclesiastieos nella mencionodos , o reterido Juiz de
Fora proceda a um simimario , indagando escrupulosamen-
te o facto , e suas circunstancias , para conseguir-se o
verdadeiro conhecimento dos motivo? , porque ellas per-

tendiam embaraçar, até com falsos, e supersticiosos pre-
textos, ajusta deliberação da Câmara. Palácio do Rio
de. Janeiro 1 de Março de 1823. - Cae. arco Pinto de Mi-

randa Mo_.ie_.fgro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Em Consulta do Conselho Supremo Militar, de 17

de Janeiro do presente anno, sobre a quem deva peitem-
cer uma vaga que ha , de Capita",, no 2.» Batalhão de.
Caçadores desta Corte , se ao Tenente João Manoel de
Lim» e Silva, eu ao Tenente Luciano Alves da Silva, am-
bos do mesmo Batalhão, querendo este fazer valer a sua

antigüidade, como Secretario, que foi, para preferir aquel-
le ; foi o Conselho de parecer , que a vaga pertencia ao

Tenente João Manoel de lima e Silva: porque a antigui-

dade , allegada pelo seo oppositor, era de uma gradua-
cão de emprego civil , e temporário , que não dava direito
a accesso algum militar na escala dos combatentes, alias

estariam estes de peior partido do que áquelles que se-

cuem o serviço civil nos Corpos do Exercito: fixando o

Conselho em regra para o futuro , como se deva contar a

antigüidade dos Secretários, quando estes voltem a comba-
tentes . e he a seguinte ,-,_,,

Ou os Secretários passaram a sel-o de Alteres, ou

de Officiaes Inferiores , e Cadetes ; no 1." caso , quando
voltarem a combatentes , a antigüidade da graduação de-

ver^se-ha entender. - Sem ptrjuizo dos Alferes, que eram

mais antigos nessa Patente quando os Secretários passa-
ram daquella Classe a este emprego. - No 2" caso de

serem Inferiores ou Cadetes, a dita antigüidade dc 
gra-

duação concedida aos Secretários se deve entender. — S,em

prejuízo dos Alferes , que já o eram , quando os agracia-

dos passaram, a Secretários.
E sobre esta Consulta Houve S. M. I. por bem re-_

solver, em data de 15 de Fevereiro corrente, o segum-
tes : — Como parece.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado do* Nego-
cios da Marinha remetter ao Conselho Supremo Militar o

processo incluso dus quatro réos , que foram sentenciados
a serem arcabi.sados , e depois absolvidos desta pena
pelo Decreto de 14 ds Fevereiro pioximo passado , como
o mesmo Conselho ex-.gio pela sua Representação em da-
ta de 28 do mesmo mez dirigida ao Mesmo Augusto Se-
nhor, a fim de se. lavrar naquelle Tribunal a competente
sentença de perdão, conforme a disposição do sobredito
Decreto. Palácio do Rio de Janeiro em 4 de Março de
1823. — Luiz da Cunha Morara.

B 11 A S I L.

BAHIA.

Nós deixaríamos de satisfazer á publica evpe-
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nosso Augusto Imperador, a bravu-
com que' debaixo da condueta do

vos-o

ctação se acaso, tendo publicado o Ofíieiu „,; Ge-
neral Labatut em o N.° ãí deste Diário , privas-
semos os nossos Leitores da Praclainaçáo , que el-
le dirigio aos bravos Itaparicanos, e remettèo por
copia com aquelle üliicio. A Proclaniação he a, se-
guinte.

Pni.clamação uos Itaparicanos.

Soldados Brasileiros , que denodadamente de-
fendeis Ituparica, Eu vos agradeço em nome da
Naçáo , e do
ra , e bizarria
benemérito Lima, vosso riiffiio Cominanctante , re
pelistes dessas praias a ca fila de Vândalos, que e.n
mais de trinta c ..ove lanchas , e canhoneiras in-
tentaram desembarcai', e profanar o ameno solo de
uma Ilha . cujos defensores tantas vezes os tem
morto, e enxovalhado. Míseros! Assim he que sois,.
e vos intitulais conquistadores de Badajoz ! Ven-.
cedores des Vencedores da Europa ! Lançai vossas
vistas a Ituparica , e nesta ilha Majestosa reco.the-
cereis o ludibrio do vosso -valor decantado. Solda-
dos , esses vis e-cravos das pestiferas Cortes Lis-
lionenses se desenganaram. O dia 7, 8, e 9 do,
corrente vos colocou com justiça na serie dos Ca-
marÕes , Negniriis , e de outros Herdes Brasileiros.
No porvir vossos filhos cheios de um nobre, e
bem entendido orgulho , indigitai.do Ituparica , di-
ram :—Ali ineo Avô o bravo Lima derrotou a Es-
quadrilha dos Vândalos Portugueses, que opqriutiam
nossa Pátria ; acolá meo Pae o digno Èrasikiro
Gakâo perdeo uma mão. Quanto he bom , e hon-
roso deixar á nossa posteridade- riqueza deste eu-
nho, que o tempo náo gasta, e a traça nío con-
some ? Acceitai portanto , bravos Itaparicanos , os
agradecimentos do vosso General , que de longe
com outros guerreiros tanto vigia a condueta dos
nossos inimigos, esperando o momento feliz de os
carregar. Eile se. congratula con. vosco, e vos of-
fei-ece essa Proclaniação do Imperador , na qualconhecereis quaes sam os briosos sentimentos deste
Monarca , Digno dos nossos sacrificios, e do nos-
so amor. Recebei tambem, valentes defensores dc
Ituparica, essa Bundeira Nncior.a.l do Independen-
te Brasil: certo lico de que até aqui os vos.vos íéi-
tos tem sido espantosos ; ah ! como seráin , .->.
rando vós esta ir.-.ígnia , que lembra u liberdade
civil, e a Independência de uma Nação, qne ha
de vir a ser a _ primeira do Globo ! Eia , 1/apari-
canos, continuai a mostrar aos nossos inimigos quetendes por divisa, e he vosso timbre—Indepen-
dencia ou Morte.—Quartel Goneral do Éiio-cnho
novo lã de Janeiro de IM3. — Laualul , General

PIO DE JANEIRO.

Discurso recitado perante S. M. J. no dia 21 dn pas-sado por Antônio Birnardts Machado, como De-
putudo ptla Câmara da Villa da Patrulha.

Senhor. — A Câmara da Villa da Patrulha
da Província do Rio Grande do Sul, me incumbe
de appreseiitar ante o Solio Augusto de V, M. Ias sins mais sinceras, e respeitosas felicitações j
pela fausta, e sempre memorável exaltação de V.M. I. ao Throno de um doe mais vastos, e ri-r.os_ Impérios do mundo, como sem duvida he odelicioso, e afortunado Brasil. Em desempenho poisde tão honrosa como distineta commissão", eu te-
nho, Muito Alto, e Poderoso Senhor, a fortuna
de me appresentar a V. M. I. para ter a honra

de beijar, em nome da referida Câmara , e Povo
que eila representa Sua Augusta e Imperial Mão •
e de ratificar perante V. M. I. os sinceros, e vo*
luntacios juramentos , que no sempre memorável
dia 12 ele: Outubro próximo passado proferiramaquelles fieis Subditos de V. M. 1. , de O reco-
r.heçer por seo legitimo , e Primeiro Imperador-
Constitucional. Juramentos sólidos , e indestruetiveis
por partirem da intima convicção, em que estám
meos Constituintes de que a prosperidade desta bel-
Ia região pende unicamente das vigorosas medidas
marcha firme, constante , e uniforme , que V. Ri'
I. heroicamente tem adoptado , para collocar à
Brasil a par das Nações livres, e Independentes.
E haverá ainda quem desconheça este tão grandebenelicio , producção do acrisolado amor , qne V.
M. 1. generosa , e voluntariamente tem dedicado
ao seo Povo ! Só malvados , e estúpidos de.na»o-
gos , que imaginando subtrair-se ao nada , a que
justamente o» condenou a natureza , pertendem sur-
prehender st sinceridade, e boa fé do Povo incuti-
to com pianos meramente ideaes, e ülttsorios, ab-
solutamente impraticáveis . e inadmissíveis neste
vasto Império , tanto pela' natureza de sua locali-
dade, como pelo gênio dos seos Povos, os quaesnada ganhariam dc liberdade, e muito perderiam,no direito sagrado de sua seguridade geral , e iu-
divid.tal.

Não se diga que quando assim fallo pertendosecundar o despotismo (frase usual que os perver-sos desorganisadores applicam aos actos mais jus-tos , e necessários, e com que em vão pertendemindispor, e envolver o innocento Povo) porque is-
to seria confundir idéas. A perfeita Constituição,
tão estranha deve ser ao servilismo , como á anar-
chia , extremos oppostos aquelle saudável regimen
roixto, onde os poderes existem no mais perfeitoequilíbrio, e sem que pela preponderância de um
possam chocar-se , e de cuja harmonia depende a
estabilidade do systema, o necessário respeito do
Monarca, e a felicidade da Nação. Para desenga-
no dos que assim me condemnareiu , eu os remet-
to para a historia dos tempos modernos, cujo qua-firo horroroso deverá todo o homem sensato ter
presente, para se não deixar illudir do prestigio,
que taes instituições appreseníam ao nosso natural
orgulho. Lancemos a vista para essa Nação , on-
ue a Sciencia, e as luzes parece tinham formado
o seo foco; que aproveitou olla eom os seos sys-
temas ? Cahir depois de dilacerada , e esgotada em
sangue debaixo do jugo do mais tremendo despo-
tismo militar, como único asilo, que lhe restava
para escapar á voragem d'anarchia , presente funes-
to dos seos Philosophos ! A America Hespanhola a 11
annos que em vão pugna, (e sem haver resisten-ca estranha) por estabelecer um Governo solido,
e permanente, porque como todos os indivíduos
ali se julgam com iguaes merecimentos , os Go-
vemos, e Auctoridades nãc, gozam do justo, ene»
cessano respeito , nem tem a força , ou vigor, per-ciso para manter a ordem alterada sempre pelo cho-
que dos partidos, que os ambiciosos suscitam, os
quaes devorando-se prosmicuamente enfraqueceu, o
listado, que assim fica exposto a ser presa ou de
alguma Nação ambiciosa, ou feliz aventureiro. Eis-aqui os honores, a que necessariamente já teria-
mos sUc,lmb.do, se V. M. I. menos previdente, ou
menos decidido por nosso amor, nos tivesse de-
samparado , ou afrouxado na árdua , porém glorio-sa tarefa, a qne tão generosamente se dedicou pa-ra nossa felicidade , de dar nos uma verdrdeiraConstituição digna de Si , e útil ao seo Povo.
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Continue pois V. M. I. a promover a felici-
dade dos Brasileiros, porque se uns poucos dc in-

gratos parasitas pertenderam dilacerar a Pátria ,
milhões de bra«;os fieis, e de peitos constantes se

preparam a defendel-a. Taes sam , Imperial Senhor ,
os sentimentos dos ineos Constituintes , os meus,
e em geral os dos habitantes daquellá Província,
onde tenho a honra de vervir a V. Vi. í., e a Na-

ção, a que plenamente afianço peio cabal conhe-
cimento que tenho de sua adhesão á sagrada cau-
sa da Brasilica Independência, e verdade.ra íiber-
dade política.

Digne-se pois V. M. I. de acolhel-os benigna-
mente como he próprio de Sua Imperial Maguaui-
midade, emquanto fervorosamente dep, ecamos ao
Supremo Distribuidor dos Impérios Se digne dar a
V. M. o gozo ele concluir felizmente a grande obra
que emprehendeo para nossa politica regeneração,
e que possa brevemente cerrando as portas ao Tem-
p!ó de Jano com razão aberto contra o egoísmo ,
e prepotência do ambiciso cemtumviro Portuguez ,
plantar con, honra neste amenissi.no solo a fron-
dosa, e pacifica oliveira , a cuja sombra descanse
V. M. I. de seos gloriosos trabalhos coroado de
louros, e das bênçãos de todos os Brasileiros. Rio
de Janeiro 21 de Fevereiro de 1823. — Antônio Ber-
nardes Machado.

Discurso que no dia 21 do mez passado recitou na
Augusta Presença de S. M. I. o Concelheiro Mei-
noel Ferreira da Câmara em nome da Administra-
ção e Povo do Districto Diamantino.

Senhor. — Torno á Augusta Presença de V.
M. I. , para satisfazer ao pedido de um Povo , e
de uma Administração, que eu muito conheço , e
de quem sou muito conhecido ; e esse Povo , e
essa Administração , V. M. I. o terá já advinhan-
do , he o Povo da demarcação Diamantina , e a
Administração a qne regula, e preside aos traba-
lhos dos Diamantes; que tanto tem contribuído
para abrilhantar o Throno, e Coroa dos Vossos
Maiores, e que já trabalhou para abrilhantar a
Vossa ; que sendo de um Príncipe da sua esco-
lha., e vontade , dam agora por mais bem empre-
gados os árduos, e peniveis trabalhos porciue pas-
sam, do que outr'ora faziam. Ambos me encarre-
gam de congratular, e felicitar á V. M. 1. por Se
ver unanimemente, e com nunca visto applauso, e
conformidade Coroado, e Sagrado Imperador do Bra-
sil: encarregam-me mais de protestar perante V.
M. I. a sua firmissima adhesão á Causa do grau-
de , vasto , e fértil Estado , do qual fazem uma
ainda que muito pequena parte , com tudo muito
distineta, pela sua até aqui iuiuiaciilada lealdade,
e affeição á Sagrada Pessoa de V. M. I., e ainda
pela sua muito particular civilidade. Elles me ro-
gani queira, em seo nome, pôr na Augusta Pre-
sença de V. M. I. o júbilo , e cordial satisfação
que sentem em ver recahida tão sublime diguida-
de em um Príncipe , o qual para manter a um
Throno, que espero seja com o tempo o mais bri-
lhante, e respeitável na terra, reunio os mais in-
contestáveis direitos ; a vontade geral dos que Lhe de-
vem obedecer, que na opinião commum he o mais
sagrado dos dirritos, e sobre elle aquelle de que
Soberanos de outra laia por não terem aquelíe,
prezam tanto, e vem a ser, o vir em linha recta
daquellá Dynastia, que os Portuguezes em IÍ540,"
depois de cançados de soffrer jugo estranho, e fer-
reo Sceptro escolheram para os governar ; escolha

,/t l. o

de qne ainda se não arrependeram. Elles stóern
mais que V. M. I. ainda tem títulos , se não tão
valiosos , ao menos mais obrigantes, e captadores
de confiança, de amor, e de aliéiejito que elles, conS.
a parte s;.n do Brasil, consagram á Real Pessoa
de V. M. I.: sabem que V. M. I. faz causa com-
muni com os seos Subditos ; e que esta causa não
he a dos déspotas nem dos Cachas tricaudaes ,
he a causa do Cidadão livre, entre os quaes V.
M. 1. Se digna contar; não tanto para com esse
titulo lionral-os ; mas para os assegurar , que tendo
como tal os mesmos direitos que elles ; nunca attenta-
ra contra a pessoa , e bem de nenhum; pontos estes
cardeaes, ,que serám bens garantidos peia Consti-
tuiçáo , que vamos fazer , e pela qual ninguém
aiiheiia mais que V. M. I. , e se ella ao mesmo
tempo , por uma tão justa , como indespensavel ,
e necessária reciprocidade garantir os direitos do
Throno; espero, e confio que fará a máxima fe-
licidade do Brasil; e que será tão duradoura co-
mo eile.

Elles Sübem ainda que V. M. I. não dorme,
que com uma nunca vista constância e proinptidâo
desce do Selio, onde destribue Justiça imparcial,
pura con, igual aetividade voar ao campo, montar
ao estalleiro ; e subir aos reduetos , que afiançai»:
a Liberdade, e a Independência do Brasil. Tudo
isto , Senhor, sabem todos ; porque á todos he pa-
tente; uão sabem porém o que só sabem aquelles
que tem a fortuna ele estudar de perto á V. M.
1. e de ouvir de sua boca, que nunca trahio seo
coração ; que V. M. I. a nada mais aspira rio que
a fazer feliz o Povo que o ellevou ao Throno ; e a
quem em consciência deve ser agradecido ; pondo
os meios que estam ao seo alcance e do seo Mi-
nisterio, para que elle fique ao abrigo de ser um
dia maltratado pelos seo próprios filhos se por
desgraça das gerações vindouras se não parecerem
eom seo inclito Pae , o que todavia espero quo
nunca accontença ; sendo , como de certo seram,
creados com outro leite, com outros princípios, e
idéas, bem diversas daquellas, em que V. M. I. mes-
ma fora ereado , e de que com assombro, e pasmo
do mundo inteiro se soube inteiramente despir. E
como nem a minha penna , nem a minha lingoa se
prostituíssem nunca ú mentira, e com a lisonja,
e adulação vihiculos que em outro tempo assegu-
ravam as chamadas honras, as mercês, e as digni-
dades; manifesto assim o que sei, e tenho alcan-
çado aos ineos Constituintes ; e persuado-me que
serei por elles acreditado; e se por desgraça mi-
nha o não for; conlio que V. M. 1. teimando em
obrar como até aqui tem obrado, sempre grande,
sempre liberal, e compassivo , extorquira de todos
a conv cçito, que eu não for digno, e capaz de-
conseguir. — Manoel Ferreira da Câmara de Bitart-
court e Sá.

Discurso que no dia 21 de, Fevereiro recitou perante
S. M. I. o Conselheiro Manoel Rodrigues Jardim ,
em nome da Província de Goyaz.

Senhor. — Goyaz , rivalizando com as mais Pro-
vincias do Ilrasil em amor á Sagrada Pessoa de V.
M. , e em zelo pela justíssima causa tão heroicamente
esposada por V. M. desde o Grande Dia 9 de Ja-
neiro de 1822, Acclamou Solemnemente a V, M. Im-
perador Constitucional do Brasil no dia primeiro deste
anno segundo da Independência. Aquelles Povos, Se-
nhor, descendentes dos celebres Paulistanos, que em
serviço do Estado, e por impulso de mero patriotis-
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mo cruzaram os Sertões do Brasil em pesqin*a do Ou-
ro , c dos Diamantes , desses, que fugindo ao esplen-
dor de huma Coroa (caso talvez único na Historiado
mundo !) Sustentaram a admirável Revolução de iOW,
herdaram com o sangue os mesmos sentimentos de ti-
delidade , o meemo espirito dc subordinação, a mes-
ma firmeza dc caracter ; e se cm parte da Província
existe ainda alguma dissidência de opiniões, o archote
da discórdia w foi ali aceendido por homens , que ha-
viam respirado ares diflereates , e que pw diflerentes
interessei! procuram dividir os povos. Os Goyanos pu-
ramente saiu dóceis por natureza, obedientes por edu-
cação: amigos da ordem até por influencia «io clima,
elles o sam igual mente de sua liberdade, de huma li-
herdade bem 

"entendida 
; pois sam generosos. Estes os

motivos , porque Acclamando a V. M. elles se exce-
deram a si níesmos na pomposa demonstração de seo
;ubilo, e do enthusiasmo , com que celebraram a Exal-
tação tle V. M. ao Throno Imperial do Brasil; e por
tão glorioso acontecimento, sem par nos fastos da
nossa Pátria , o Governo , Senhor , me encarrega de
procurar a honra de beijar em seu nome, e no dos
Povos a Augusta Mão de V. M. ; e de segurar na
Imperial Presença, que a fidelidade nos Goyanos he
uma qualidade inhereníe á sua existência politica;
dignos por isso da Benéfica contemplação de V. M.
— Manoel Rodrigues Jardim.

B A H I A.

As noticias que temos podido obter da Pro-
vincia da Bahia continuam a per satisfactoriaa aos
amantes da nossa independência Nacional. Consta
íiue a nossa Esquadra desembarcara o Batalhão
Expedicionário do Imperador , e por conseguinte os
novos petrechos , e armamento que conduzia para
o Exercito Brasilico; e se acha cruzando nas agoas
da Bahia , ao mesmo tempo que a afamada Esqua-
dra do Madeira , recolhida toda dentro do porto ,
não ousa apparecer , matando o tempo a fazer Con-
celhos. Consta igualmente que o Coronel Almeida,
Governador das Armas da Provincia de Peruam-
buco , acha-se em o nosso Exercito , donde parece
Ato querer sair , sem participar da gloria de en-
trar na Cidade «Ia Bahia com os seos Irmãos d'Ar-
mas. Entretanto que não nos chegam Officios, com-
municamos aos nossos Leitores o seguinte extra-
cio de uma carta fidedigna , que nos veio á

mão, e he datada de Si. dc- Fevereiro. Noln
feliz Cidade appareeeui todos os dias novos' m,
vos de desesperação para os seos habitantes. Com
noticia da sabida da Expedição do Rio, passou io
o Madeira a fazer um Concelho com a sua m» 

',",
tle mar c terra , e ouvi que ali se assentou "8S 

,
se a Náo, Fragatas, e Brigues ao encontro'.:*
dita Expedição para batel-a , e auxiliar a entr.
da Regência e Tropa que esperam de Portug,
e também que se fizesse uma Guarda Cívica
todos os que não tinham praça ainda, e Emp,,.
gados Públicos , para com a tropa irem paratrincheira.-) ; o quo tem dado motivo a irem
samparando as suas famílias e Empregos. Assei.,
ram também que se intrincheirassem as ruas da
Cidade , pa.-a o que já andaram estes dous dia-s
seis Soldados e dous Engenheiros a medir as dis-
tancias , principiando do Forte de S. Pedro, pie.
dade , Ladeira do Barril, Ladeira da Palma , da
Praça, e outras ruas, onde dizem que se vam cu'-
locar grandes peças , para , se Labatut rompei- ai-
gumas das linhas de defeza , virem elles recuando,
e fazendo-se fortes nesses logares , e em outros
muitos onde continuam a tomar medidas.

Os dias passados houve um attaque no pontoda Cruz do Cosme , o foi tal o destroço em que as
nossas bravas Tropas pozeram os patifes, e maio-
tos, que os Ho:p»'aes encheram-se deferidos, além
dos mortos que foram sem numero, principalmen-
te Officiaes e Soldados Milicianos ; de maneira que
pedindo o Madeira ao Governo Civil casa para
Hospital por estarem atulhados os cinco grandes
Hospitaes «pie ha, fui pelo Deão lembrada a casa
do santinho na rua que vai ter ao Terreiro. Foi-
se tomar logo aquella casa, e nella se recolheram
cento e oitenta e tantos.

Dia 1 dc Março de 1823.

Prestaram fiança na Alfândega as seguintes Embar-
cações.

O Brigue Ing. Lavinea , que segue para Gi-
brallar , Consignatario Diogo Macquie.

O Brigue Ing. Collingwood , que segue para
Guernesey, Consignatario Francisco Le Hreton, e.
Comp.

Miguel João Mei/er.

A O T I C IAS M A R I T I M A S.

E V T R A D A S.
Dia ?» do corrente. — Bahia; 9 dias ; B. Fran.

dc guerra Le Cnurieux, M. Com. Ilault. — Pre-
situo de S. Paulo do Morro du Bahia ; 9 dias ; G.
Dinainaraqursa Carolinu, M. Nicolay Reiheny, equi-
gem 10 , carga madeira, cacáo, er-topa, couros,
e ca fie ao Caixa Joaquim Antônio tíe Araújo.
— Monte Video ,- 16 dias : B. Franc. Felis , M.
Paijiii , equipagem 10 , carga couros , vinho e fa-
ringa a José de La Brosse : passageiros Joaquim cie
Santa Anna , Manoel cia Silva Pereira , Gregorio
Joaquim Freire, c João Nrpomuceno de Mcneus,—
Dito: 2Í> dias; B. Amer. Servnnl.es, M. Pcrrij Du-
nbtiii, equipagem ii, carga íãrinha a Barcke!.—
Cabo Frio ; 2 dias : L, Conceição de Maria, M. Ma-
noel Ferreira , equipagem 4 , axga farinl a , milho
e feijão ao M. : passageiro:- Frtim.Lco Gonçalves, e
Joaquim Antônio da Silva.

S A II I D A S.
Dia 8 do corrente. — Santos; G. Suec. Welliel-

mina, M, J. A. Norelius , equipagem Ifi , carga
alcatrão : passageiros o Tenente de Artilharia de ív
Paulo Pedro Murlive. com 1 Sargento , l Clarim ,
e 15 Soldados , J <s{ Carneiro da Silva, Manoel Joa-
quim, e Luiz Bernardino Rodrigues. — Cabinda por
Bengiiel/a,- B. Nova Aventura , M. Manoel- Rodri-
gues Maia , cpuipugnin 2j , carga agoardente : pas-
sageiros Manoel Joaquim Cisar , Amorno Alves Pe-
reira, Francisco Antônio Ribeiro , João Francisco.
Elcm Maria p7 esc» avós doa passageiros. — Para-
ti; L. Vontade de Dins-, M. Antônio Jcc, equi-
pagem ò, em lustro: passageiros Joaquim Pereiro,
Antônio José Baptista , e 4 «cravos. — Gruparim ;
L. S. José Viajante , M. Antônio de Moraes , equi-
pagem 7 , cm lastro : passageira Lourença Maria
cm» sua niííe e 3 escravos.

11, I O J A N E l 11 O I M P R E N S A N A C 1 O N A L. 18'.'3.
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Artigos ..'Officio.

.Reparítfão tios Negócios do Imperw.

m Anda S. M, o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios do Império , participar ao Governador
cf.s Armas da Pro»incia tio Esjririto Santo, qne , sendo-
Lhe presente o «eo Officio de 10 de Janeiro próximo pas-
sado , bem como o do Capitão Laiz Bartholomeo da SU-
va e Oliveira, Commandante do Corpo, que marchou
para fazer acclamar o Mesmo Augusto Senhor na Villa de
S. Matheos, sobre o procedimento criminoso do Parocho ,
do Juiz Ordip*rio Francisco Coelho ele Aguiar , e do Ca-
pitío Mór da mesma Villa : Houve por bem , por Por-
tarias da data desta , dirigidas ao* Ministros , e Secreta-
rios de Estado dos Negócios da Justiça, e Guerra , que,
sem perda de tempo se proceda ás necessárias averigua-
çée«, píri effeito de serem punidos como merecem; fi-
cando o Mesmo Augusto Senhor inteirado do mais con-
tendo nos sobreditos Qfficios. Palácio do Rio de Janeiro
em 2a-de Fevereiro de 1823.—José Bonifácio de Andrar
da . Silva-

Repartição dos Sreaocios cia Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria Je Esta-
do dos Negócios da Fazenda , que o Desembargador do
Paço Juiz d'Alfandega , desta Corte faça indemnisar ao
Thesouro Público da quantia liquida de um conto tre-
zentos noventa e cinco mil nove centos e trinta e cinco
réis , em que importaram pela conta feita na mesma Al-
fandegii, em 17 de Janeiro próximo passado, as farinhas,
que delia se de.enraminliarani , pertencentes ao negocian-
te João Rodrigues Ribas , pelos beus dos Administrado-
res , e Porteiro da mesma estai ção , que entam serviani
ou dos herdeiro» na fónna da Lei , tudo em contornada-
de das informações a que se procederam a respeita do re-
ferido descaminho , e conta acima mencionada. Paço 13
de Fevereiro de 1823. — Mar tim Francisco Ribeiro de
Andreia,

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria dc Es-
tado doe Negocio» da Fazenda, participar ao Thesourei-
to , e Administrador da Enfermaria dos criados d'til-Kei
o Senhor /). João Sexto , que o Boticário Antônio Este-
•nas de Mendonça e Silra por Termo , quo assignoti na
primeira Conladoria Geral do Thesouro Publico , em data
dc 24 do corrente meu , c-e: obrigou u fornecer para cura-
tivo dos Criados, e Criadas de S. M. "El-Rei o Senhor D.
João Sexto , e a Senhora Rainha de Portugal , que se
ücharn aqui residentes , todos os medicamentos percisoscum abatimento de eii.co.tita e seis por cento dos preço.
do Regimento de 1821 , devendo ser pagos pelo preço do
Paiz , os que delles nuo constam. Paço em 25 de Janei-
io de 1823. — Mártir», Francisco Rib-iro de Andraela. <t.

\z\

Sendo presente a S. M. o Imperador, a imformaçâo
do Desembargador do Paço Juiz d'Alfandega de dez do
corrente mez , sobre o requerimento de Joaquim José Car-
dózo Guimarães : Ha por bem na conformidade da mes-
ma, que se conceda ao Supplicante a graça que per-tende de navegar a sua Sumaca para Maldonado, e Co-
tonta com carga de farinha , e outros gêneros, prestanii.fiança, e procedendo-se ás cautella, necessárias. Paço 18
de Fevereiro de 1823, — Martim Francisco Ribeiro ek An-
drada.

Sendo constante »S, M. o Imperador , o grande ex-
travio dos Direito, nacionaes , que deviam pagar os cou-
ros entrados nos differentès Trapiches desta Cidade des-
de o anno de 1815 até o presente, e sendo por esta ra-
zâo muito conveniente ao bem , e augmento das rendas
publicas o entrar em miúda , e seria averiguação sobre
similhante objecto: Ha por bem Mandar pela Secretaria
d'Estado dos Negócios da Fazenda, que o Desembarga-
dor do Paço, Juiz d'Alfândega exija com urgência de to-
dos os Trapiches uma relação jurada, e por elles assig-
nada de todos os couros entrados desde Agosto indutivo
do citado anno de 1815 até O presente com as seguintes
declarações, idos que foram reeiabarcados por Despachos
dos que existem inda nos Trapiches sem elles ,. das pes-
soas a quem pertencem , das marcas , que trazem, nome
do Barco , e Porto donde vieram e ultimamente do dia
em que deram entrada ,- e dadas as ditas relações, sem
perda de tempo as faça subir á Sua Augusta Presença
pela respectiva Secretaria de Estado. Paço em 17 dc. Fe-
reiro de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Constando pela Certidão do Medico da Câmara o
Doutor Vicente Navarro de Andrade, que João Feritan-
des Lopes está na Fortaleza da Conceição com moléstia,
que pôde ser de graves conseqüências , se o Supplicante
continuar a viver privado de e_icicio; e pela informação
do Desembargador Francisco de França Miranda constan-
do também a sua innocencia, a qual com tudo elle quer
fazer patente pelos meios legaes; Manda S. M. o Impe-
rador , pula Secretaria d'Estado dos Negócios da Justiça ,
que a homenagem , que lhe foi concedida na dita Foita-
lfc.a , se estenda a toda esta Cidade ; e que o- Mesmo
Ministro, Juiz da Devassa assim o cumpra. Palácio do
Rio de Janeiro em 10 de Março de 1823. — Cettano
Pinto de Miranda Mentenegro.

Repartição das Negócios da Marinha.

Tendo subido ao conhecimento ile S. M. I. o Officio
do Intendente da Marinha de 02 do mez passado, e as
copias a elle junta de uma carta, e mais papeis de José
de CarvaUta Ribeiro , como Procurador de João Roiri-
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«vi-ieí JVróY' (í. Mia, ida , em que »e sisCUia'ali 
apontadas . tia continuar a fornecer a M

nal , o Imperial a vaca salgada; e juntamente o, .oiie.cçi-
mento generoso rie 100 baniu de caiu'- gratuitos ;\ .6, yistij
pois de todo o expendido no citado Oilicio , e mm p**-
pèis , Manda o Mesmo Augusto Senhor,' pela SèÇfetjaria
de Estado rios Negocios ria Marinha, qus > referido In-
tendente da Marinha acceite a carne oferecida fazendo os
competentes assentos onde convier, ii outro sim , que. fa-
ça publicar, que se neoi.-ita d'aquelle genero, e que se
aceeitará a quem mais barato o der , dando parte imme-
diatamente rie. tudo, para se providenciar a tempo a lira
de que se não sinta falta do dito genero. Palácio rio Rio
de Janeiro em .5 de Março de 1823. — Luiz da Cunha
Moreira.

Pela Mesa da Consciência e Ordens..

D. Pedro dc Alcântara, por Graça de Deos ,
e unanime Acclamação dos Povos Imperador Cons-
titucional, e Perpetuo Defensor do Império do
Brasil. Faço saber a vós Reverendo Bispo Capei-
lão Mór do Meo Concelho , que sendo encarrega-
da esta Mesa da Consciência e Ordens por Por-
taria da Secretaria d'Estado dos Negocios da Jus-
tiça de data de vinte oito de Janeiro do corrente
anno de providenciar sobre o notório , e escanda-
loso accontecimento praticado pelo Vigário da Fre-
guezia da Sacra Familia da Villa de Macahê, Je-
foniino Ferreira de Souza, vosso subalterno, que
não só se atreveo a ludibriar as determinações do
Magistrado Territorial expedidas legal, e attencio-
samente ; mas também a abusar com temeridade
não esperada, das Leis da Igreja, e da Sociedade,
pretendendo impedir que se fizesse corpo de deli-
¦çto em o cadáver de um escravo de Manoel Joa.
quim Borges , que se achava enterrado no cemite-
Tio da.Capella, que ali serve de Freguezia, de-
ligsneia que era promovida pelo Senhor do dito
escravo , e determinada, em conformidade da Lei
pelo Magistrado respectivo , o que não consepuin-
do aquelle Vigário . que só tendia a patrocinar a
pessoa que se dizia ser causa da morto do escra-
vo ; por que o Juiz Ordinário do Districto, Anta-
nio José de Soma , incumbido da diligencia , depois
de haver duas vezes Ofíieiailo para aqiieílo fim ao
mesmo Vigário , ciimprio exactamenle com o que
devia para não ficar illudida aquella commissão ,
que era de immediata urgência pelo cadáver se
achar sepultado havia já dias. tomou o menciona-
do Vigário em menoscabo das Leis Civis, e Reli-
glosas , a temerária , e inaudita deliberação de fiil*
minar excomunhão ao Juiz Ordinário, levando seo
arrojado cQuiportamento ao ponto de fazer-]he iu-
limar pelo Coadjutor, o Padre Fr. Joaquim Fran.
cisco Fialho, publicamente, quando elle esperava
pela Missa, que estando excomungado se não po-dia celebrar aquelle Santo Sacrifício, sem qne se
ausentasse . o que effcctivamente iói obrigado a
fazer o Juiz Ordinário com escândalo geral da.
gente do Districto, que se achava presente. O quetudo foi claro e patente a esta Mesa pelo OfHcio
documentado do Juiz de Fora de Cabo frio, e ex-
posição do Vigário, a seo modo feita, que vieram
remettidas peia mesma Secretaria d'Estado com a
referida Portaria , do que tudo se deo vista ao
Monsenhor .Procurador Geral rias Ordens , e ao
.Desembargador Procurador da Coroa , Soberania e
pazendii Nacional , que em cumprimento do seos
encargos exigem zelosamente castigo contra aquel-
ie delinqüente, fazendo ver que elle tem com rios--
prezo (ia Justiça . o das Leis oífrndirio a Religião,

c íí Sociedade ,.-- segundo o que n respeito rie tues
censuras tem concordado os Santos Padres, ,. oque
se aclra | determinado pelo Decreto de dez de Mar-
ço de mil setecentos sessenta c quatro ; e porque
era caso*; nenhum elle ory pessoa competente pan
fulminar censuras , pois que ellas. nos rarissimos
casos , .Pm que tem logar , só podem ser impostas
por 

'Juizes 
que tenham jurisdicção , precedendo

processo legal com audiência e convencimento da
parte, e sentença quo o julgue na lónna estabe-
íecida pela Ordenação ; e Decreto de trinta de
Agosto de mil setecentos e seis ; ponderando mais
«jue tal censura uo presente caso , he muito mais
aggravante por ser infligida não só contra aquel-
Ias Ordens existentes , mas também contra os Ca-
nones , doutrina corrente da Igreja ; e muito di-
rectamente contra o Concilio Tridentino Sess. 2.Í
tle reformai, como se vê do próprio texto " Si te-
meie . aut levibus... ,, e porque fora fulmiiiada
contra um Juiz secular da Jurisdicção Real ein
.matéria de seo officio, e jurisdicção , caso expres-
samente prohibido pelo já referido Decreto de Mar-
ço de mil setecentos sessenta e quatro , e muito
terminantemente pela Resolução de 20 de Maio de
1811. A vista pois de todo o expendido: Hei por
bem Alan dar declarar inteiramente irrita, capeiosa ,
e de nenhum effeito aquella censura , que o actual
Vigário da Freguezia da Sacra Familia do Distri-
cto de Macahê, (leste Bispado, o Padre Jeronimo
lareira de Souza, desacordada , e temèrariamente
fulminou contra o Juiz Ordinário do mesmo Dis-
tricto, Antônio José dc Souza , para qus cila seja
como tal por todos tida , e havjcfa ; e por isso iu-
capaz de produzir effeito, ou impedimento qualquer
que seja , sob a pena que se acha declarada ua
Resolução de 20 de Maio cie 181<1 aos que derem
credito ou attenção a similhantes excomunhões. E
Hei outro sim por bem Ordenar-vos «pie fazendo
suspender aqut-ile Vigário por tempo de trez me-
zes, que, estará fora de sua Fraguezia , o chaman-
do-o á vossa presença o reprelviuiaes áspera , e
severamente em O Meo Imperial Nome , por ter
praticado tão execrando, e escandaloso facto, ad-
vertindo-o , e fazendo-o aSMgiiar Termo na Cana-
ra Ecclesiastica de se abster daquelles e outros si-
r.iiihantes procedimentos debaixo das pena'; ralo só
de incorrer no Meo Imperial desagrado, mas tam-
bem nas que se impõe aos transgressores das Leis,
e perturbadores da ordem , e socego Publico, de
que por esta vez somente o releva a Minha Au-
gusta Clemência e Piedade. Sua Magestade o Ira-
perador o Mandou pelos Ministros abaixo assigna-
dos de Seo Concelho, e Deputados da Mesa da
Consciência e Ordens. João Gaspar ela Silvei Lis-
hoa a fez. Rio de Janeiro 28 de Fevereiro de 1825'.
João Pedro Crirviilho de Moraes a fez escrever ,
Monsenhor Miranda, Antônio Luiz Pereira da Cu-
nha. Por Despacho da Mesa da Consciência <J Or-
deus rie 21 de Fevereiro de 182..». — Está confbr-
me. — João Pedro Carvalho de Moraes.

B R A S l L.

RIO DE JANEIRO 10 d, Março.

Hoje S. M. !. recebei» nn grande Rulbi <!o
Ihronn, depois rie conciuida u Sessão do ( >n ."-

¦ ho d'Est«.!Í.); vários Deputados do Governos es
maras .' que" f,,.-)..! p-v- ¦y.u-i.c tio; 

'!-', 
.vas iv ;;,ei'li; '¦'-

tributar -ao Mesmo Ajugusto Sf,nhor ns su-*'-" -'I1'''
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dos pela 111.» Câmara 
^ta 

Capital .J^ 
(]o Rei estó s|lj ;to IiB rev.stas

cios do Impeno o Estrangeuos a que,n, a Cama 
JJM.ec do R(_. fo. con derado

£ ;,: S,ACÍ ™gat P- ^ 
"?o 

Í« Lei como u? asylo sagrado,^ e todos se

L e^sentimentos. O Conselheiro íMo Rilet-

o * «esc»* pela Câmara o Povo da Commarca

do Ptracalú, e.n M^m Cm/«. O Negociante Jo-

tó^n/onw * ^rm£/D pelas Câmaras de I a ença,

/._,peí>«. BarceUos, Marahú, Santarém, S. José da

Sa, No-caOlAcnça, e KW« rfo_ ///««». da Pro-

vincia da H„/,m. Jo,7o /Wo de Almeida pela Ca-

maia Capitai da Província d™ Alagoas. José Joa-

quim An Rocha Bastos pelo Governo da referida
Província . e seos habitantes.

I N G L A T E R R A.

Londres 2 ele Dezembro.

O Cotnier publica hoje o artigo seguinte cujo
caracter evidentemente .emi-official tem vivamente li-

xado a attenção publica. _" Temos motivo de presumir que as delibera-
cões do Congresso estain a finalizar, e que , an-
tes oue esta folha chegue a nossos leitores, teram
sido decididos os principais pontos que tem oceu-

pado a atlcnção dos Soberanos, e que alguns dos
Pienipotenciarios, provavelmente o Duque de tf ei-
linuion o o Visconde de Montmorencjj , teram ja
partido de Veromt. Ter-se-ha sabido, segundo cre-
mos, que a França conseguio a pertençao sobre a

qual insistia desde o principio das Sessões do Lon-
iresso , e mesmo antes dellas nas preliminares de
Vienna. Esta pertençao que, como mais de uma vez
temos dito, consiste no direito de uma interven-

ção armada da parte da França era os negócios
da Península, esta pertençao, repetimos, tem sido
apoiada, por todas as Potência continentaes, e mais

particularmente por uma dellas. Afhrma-se que o
resultado das deliberações fora uma Nota assignada
secundo a ordem alfabética pela Áustria , 1'rança,
Prússia, e Rússia; e que nella se reconhece o d,-

reito reclamado pela Pança, deixando-lhe a liber-
dade de fazer a guerra á Hespanha se o julgar
conveniente. Sem duvida qne no estado actual das
cousas a questão he ainda em grande parte subor-
diuada á decisão das Cortes ; porem nas delibera-
cões destas nada vemos que possa induzir-nos a
suppor que ellas desejam um concerto com a Irem-
ca Uma moção proxiniamente feita por um De-

putado, e tendente a pedir á França uma expli-
cação cathegoiica , foi na verdade rejeitada por
uma maioria de 66 vottos somente contra j4 , nao

porque repugnasse aos sentimentos das Cortes, mas

por ser prematura. O Monitor de Quinta feira in-

Lio um discurso recitado pelo Deputado Berlrttnd
de Lis, qualif.ca.ido-o de extravagância revolucio-
naria. Este Deputado aecusa o Governo trance*
de ter favorecido os facciosos llcspunhoes em todas

as occasiÕes , e de lhes ter fornecido fardamentos
e munições dc guerra : elle declara que se os ul-

tras Francezes continuam a suscitar a Hespanha no-

.as inquietações, virá tempo em que se arrependam.
O Deputado Hrspanhol aconselha que se pro-

leiam os revolucionários de França , e reproduz

„ mesmas doutrinas, de que em outro tempo se

reviram os revolucionários deste paiz. ISao se col-

recordam como esta Lei 
"foi 

observada.
Quando se emprega similhante estilo a respeito

ri, França, quando se falia desta maneira em animar
o espirito revolucionário naquelle Paiz, seria aD-
surdo dizer que a Hespanha não tem dado ao Go-
verno Francez o direito de intervir e de sustentar
os Realistas, que pedem unia Constituição monárquica
in re e não in verbis. Deve-se esperar que a inter-
venção se reslise, e não nos surprehendera a no-
ticia de que. o exercito Francez se va adiantando
sobre a linha do Ebro „

( Journal da Commerce. )

Dito 4 de Dezembro.

Hontem ás duas horas houve outro Concelho
de Gabinete na Secretaria dos Negócios Estrangei-
ros Os trez Ministros do Gabinete que assistiram
aos Cenceihos pei cedentes, estavam também pre-
sentes a este, que durou até as quatro horas e

meia. Depois' dk Sessão , Mr. Peel dir.g.o-se a

Secretaria do Commandante em Chefe do Exerci-
to e teve unia audiência do Duque àjork.

Ç Le Constdutwnnel.)

CHILE.

O Cosmopolita, a Gazeta Official, e o Mer-
curió do Chile, descrevem um terrível terremoto,

que ás dez horas e trez quartos da noite de Ji.
de Novembro ameaçou submergir aquelle Paiz. l_o-
mo este ultimo Periódico he de data mais moder-
na extrahiremos delle a noticia daquelle lastimoso
acontecimento , por conter circunstancias que pro-
vavelmente se descobriram depois da publicação dos
dous primeiros.« Ás 10 horas e 54 minutos da noite, sentio-
se um 

'tremor 
espantoso que durou dous minutos

e meio Na Capital não causou damno considera-
vel porém fóra delia foram lamentáveis os estra-

gose perdas. Valparaizo, Quilata, Ligua, Casa-
biemea, ficaram de todo arruinados. Caíram as ca-
sas e cerca de grande numero de chácaras e fa-
zendas Parece que os mortos não passaram de
duzentos. Ignoramos ainda a q.-.antos milhões mon-
taram as perdas, e a extensão dos males e rui-
nas. __ O terremoto não foi precedido de estrondo
al«rúm subterrâneo : seguiram-se-lhe emissões ele-
ctiicas do volcão da Cordilheira , indicio de que o
perioo cessou , e foi causado por uma tempestade
subterrânea, originado provavelmente de immensa

quantidade de hydrogeneo que se inflammou. — Como
o Paiz todos os séculos padece um tremor , deve-
mos dar infinitas graças á Divina Providencia, que
nos livrou , e nos inspira doces esperanças para
todo o século 19. — Tem continuado leves cqmmo-

ções , como succecle em iodos os grandes terremo-
tos,' as quaes costumam durar muitos mezes. As
habitações situadas em eminências foram pouco aba-
ladas ; e como o assento da Capital se eleva seis-
centas braças sobre o nível do mar , conjecturamos
que o caminho que segnio o gaz inflamniado está
immensa distancia abaixo da superfície : assim a

\ií.
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situação da Capital he mui feliz. Aléra disto os  Por noticias, que chegam até aos princitremores não sam tão freqüentes, com podiam cr, pios de Novembro sabe-se que o inimigo aüand
pela imniensa abundância de metaes preciosos, e nou as suas posições antigas, e se retirou parade enxofre, de sulphatos , de carvão, e de ferro, interior : que o Governo trabalha com actividade.
que encerra aquelle Paiz. e á satisfação do Povo : que D. Bernatdo Tal»e

he Governador de Calháo: e que D. Thomaz Qui*-¦ io renunciou o ministério da Guerra.
( Mercúrio de Chile )

PERU'.

Aviso Official. — O Soberano Congresso Cons-
tituinte tem resolvido que S. Ex. o Generalissi-
mo das Armas do Peru se distinga com o Titu-
lo de Fundador da Liberdade do Peru : que con-
tinue a usar da banda bicolor , distinetivo que foi
do Supremo Chefe do Estado: que em todo o ter-
ritorio da Nação se lhe façam as mesmas honras,
que ao Poder Executivo: que, logo depois deeon-
rliiida a guerra, se lhe erga uma estatua, ein eu-
jo pedestal se vejam as inscripções allusivas ao ob-
jecto que as- motiva - collocandk>-se entretanto o
seo busto na Biblioteca Nacional : que gose do
soldo que anteriormente desfruetava : e que , á si-
milhança de Wasinglon , se lhe estabeleça uma pen-são vitalícia , objecto este que se renietteo a uma,
Commissão.

Decreto do Sobevetno Congresso Constituinte
daquelle Estado.

Considerando quanto convém ao solido estabe-
lecimento da independência e liberdade do Peru
que se conservem reunidos os Poderes Legislativo
e Executivo até á sancção da Constituição , paracujo fim se tem congregado, tem, decretado- e de-
creta o seguinte:

1.° O Congresso. Constituinte conservará pro-"lusoriainente o Poder Executivo, até á promulga-
ção da Constituição, para cujo fim se reunio; ou
ainda antes , se alguma circunstan.ia a juizo do
Congresso assim o exigir.

2.° O Poder Executivo será exercido por uma
Commissão de trez indivíduos do seio do Congres-
so , para isso eleitos- á pluralidade absoluta de
votos.

3." Esta Commissão não andará por turno en-
tre os indivíduos do Congresso.

4.** Os eleitos ficam separados do Congresso,
logo que prestem o juramento respectivo, poden-do volver outra vez ao mesmo Congresso uma ve»
que cesse a sua commissão, e a"correspondente
residência.

5." Esta Commissão consultará o Congresso
em os negócios diplomáticos, a em quaesquer ou.
tros difficultosos.

6." A primeira nomeação que constitucional-
mente se fizer para administrar o Poder Executi-
vo, não poderá recair em nenhuma das pessoas da-
Commissão.

7." Denominar-se-ha esta Commissão Junta Go-
temática do Peru.

8.° O seo tratamento será o de Excellencia.
9.° Será sanecionado pelo Congresso o re"-ula~

mento que estabelecer os limites do poder que lhe
confia.

O Soberano Congresso Constituinte do Peru,

Tem nomeado para a Junta Gonvernativa do
Peru aos Srs. D. José de Ia Mar , D. Felipe
Antônio Alvartido, e ao Conde de Vista Florida ¦
e decretou que se fizesse saber esta resolução. 

'

BUENOS AYRES.

A Gazeta extraordinária de Lima de 17 (lt!
Setembro de 1822 contem um Tratado celebrado
entre aquelle Governo e a Republica de Col um-
bia, cujos principaes artigos transcrevemos e são
os seguintes.

1.° A Republica de Columbia e o Estado do
Pcrú, unem-se, ligam-se, e se conferiram desde
agora para sempre, em pax e cm giiCTr.t, , parasustentarem com a sua influencia e forças tnarití-
mas e terrestres, quanto as circiii.stan.iiis permit-tirem, a sua independecia da Nação 1/espe.nl.ola
ou de qualquer outro domínio estrangeiro ; e as-
segurar a sua mutua prosperidade , depois de reconhe-
cida aquella independência , a melhor harmonia e
boa intelligencia, assim entre os Povos Subditos
e Cidadãos, como com as de mais Potências, com
quem devem entrar em relações.

2.° A Republica de Calumbiu e o Estado do
Peru promettem-se por tanto, e contraem espon-
taneamente um pacto perpetuo de alliança intima,
e amizade- firme e constante para sua commum de-
feza para segurança da sua independência e liber-
dade, para o seo bem reciproco e geral, e paraa sua tranqüilidade interna ; obrigando-se a soecor-
rer-se mutuamente, e a rechaçar em -eonimum to-
do o ataque ou invasão que possa de alguma ma-
neira ameaçar a sua existência politica.3." Em casos de invasão repentina ambas as
partes poderám obrar hostilmente nos territórios da
dependência de uma em outra , todi.s as vezes queas circunstancias do momento não derem logar a
por-se de accordo com o Governo a quem corres-
ponder a soberania «io territori» invadido : poréma parte que assim obrar deverá cumprir e fazer
«umprir os estatutos , ordenanças , e leis do Esta-
do respectivo , quanto as circunstancias o permitti-rem, e fazer respeitar e obedecer o seo Governo.
Os gastos que nestas operações se fizerem serám
liquidados em ajustes separados , e se abonaram
um anno depois- da presente guerra.4.° Para assegurar,. e perpetuar do melhor
modo possivel a boa amizade e- correspondência en-
tre- ambos os Estados , os Cidadãos de Columbia e
do Peru gozaram dos direitos e prerogativas , quecorrespondem aos Cidadãos nascidos em ambos os
territórios ; isto lie, que os Columbianos seram li-
dos no Peru como Peritvianos , e estes na R.pu-
Mica como Columbianos , sem perjuiso das amplia-»
ções ou resfrier-ões , que o Poder Legislativo de
ambos os Estados tiver feito , ou houver por bem
fazer', sobre as peeessarias qualidades para qualquerexercer as primeiras Magistraturas ; mas para en-
trar no gozo dos mais direitos activoa e passivosde Cidadão, bastará terem estabelecido domicilio no
Estado , a «pie quizerem pertencer.o. Em virtude disto os navios e producçõesterntoriaes de cada uma das partes contractantes
não pagaram maiores direitos de importação, ex-
portação , ancoragem, e tonelada, do que os esta-
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belecido» oir para -o-futuro
os Nacionaes nos portos de
•'--. suas leis em vigor : -isto

KP es-íalidleco-erii para
cada Estado, segundu
he,. qae os navios o

direitos, Aí
proíucçÔes AeColumbia abonaram os direitos da en-
trada., e saida nos portos do Estado do Pin': , co
mo Peruviânos-, e os do Peru tios portos de. Co-
lambia, como Cohmbianos.

8." A fim de evitar abusos escandaloso:, que
passam'causar no mar alto os corsários - arinad-s

por conta dos particulares em prejuízo do cotnmer-
cio dos Nacionaes , e dos Neutráes , convém_ an-
bas as, partes em fazerem extensiva a junsdicçáo
das suas Cortes marítimas aos corsários , que na-
vogam debaixo da bandeira, de tinia e outra Nação ,
e ás suas prezas imíisiinctamente , quando não po-
derem chegar aos portos a que pertencerem, ou
haja" indícios dc terem commettido excessos coiitra
O commercio das Nações nè.iitraes ,. com quem an:-
bos os Estados desejam cultivar a melhor harmo-.
nia, e boa intelligencia.

10." Se, por desgraça viesse a interromper-se
a tranquillidade interna em alguma parte dos Es-
tados mencionados por homens perturbadores, sedi-
«toses , fí inimigos do Governo legitimamente cons-
iituido pelo voto dos Povos, livre, quieta , e
pacificamente expressado eni virtude das suas Leis ,
ambas as Partes. se obrigam a fazer causa com-
inum contra elles, auxiliando-se mutuamente com
quantos meios estejam em seo poder, até o resta-
ielecimento da ordem., e do império das suas Leis.

11." Se alguma pessoa culpada,.ou aceusada
de traição, sedição , ou de qualquer outro grave
áelicto fugir da Justiça,,,, e. for eacontrada no ter-
jíitorio de algum dos Estados moncionados. será
entregye, e remfettida á disposição do Governo, que
(em conhecimento do delicto ,' e em cuja jurisdic-'
ção deve ser julgada, logo que a parte offendida
assim o requeira" em forma. Os desertores do exer- '

cito e Marinha Nacional de uma e outra parte ,
ficam coinprehendidos na disposição do presente ar-
tigo.

(El Ar gos.)

Depois do tratado qne accabamos de transcre-
ver, traz o Argaf, incansável apóstolo da separa-
ção da Provincia Cisplatina, uma tirada , em que
apoia com todas as suas forças , e dirige os ânimos
para aquella separação. A excellente carta do ob-
servador Constitucional, publicada em os N.os 33,
e 31, deste Diário já antecipadamente respondeo
aos futeis sofismàs com que o Argos pertende illu-
tlir os ânimos incautos , estimulando-os ao mesmo
tempo em um dos pontos mais sensíveis ás pesáoas
j.eni educadas ; no amor da Pátria, no desejo da
felicidade, e dignidade delia. A este respeito diz
o Algos., com o seo costumado artificio, que a
monstruosa união de Monte Video ~a Portugal (ei
Portugal estamos por isso), he menos fundada no
consentimento dos' habitantes daqtiella Província ,
do que nos odiosos direitos de conquista, na setluc-
ção, e no engano; que titules tão frágeis jamais
podiam tornar eterna -aquella união , e muito me-
nos a incorporação . ao Brasil', que nunca entrou
rom Buenos Ayres em pactos! ner,'. mesmo .Ilusórios.
Diga o Argos o que quizer, estamos certos, que
»só lhe dará credito quem for de todo ignorante em
os wegoçios de Monte, Vídeo. As ordens expedidas
ao Barão da Laguna por S. M. F., -entnin residen-
le nesta Capital', para os habitantes daquella Pro-
vincia escolherem livremente o Governo, e osGo-
vernadojrcs.., que melhor julgassem ; para proporem
os melhoiamenttjs. ,emedida» necessárias ao pvogres-

so da felicidade - da mesma Previnem ; e à nenhuma
alteração que em n--da fez-o Brasil aquelle res-
peito,' depois da sua •Independência • sam irrefra-
gaveis provas de.que Monte Vídeo nunca foi consiúe-
rado como conquista , mas sempre como Província ir>
iníi, e até com predilecção. talvez escandalosa para
as outras. : o exercito alli estacionado não era para
conter e yexar os Povos , mas para defender a elles ¦
e a nós das incursões dos partidos , que a guerra
civil tinha gerado, e alimenta ainda em grande
parte , do território ci' America, Hespanhola; j e
como queria o Argos que á vista disso fizesse o
Brasil pacto algum con. Monte Video ? Não sabe-
mos que se possa coutractar , senão entre Estados
diíFerentes; e a existência de similhante contracto,
no caso de que infelizmente. o houvesse., seria evi-
dente prova de que o Brasil não considerava Mon-
se ¦Video como Provincia irmã, porém estranha,
ou talvez escrava. Quanto ás intrigas, seducções >
e enganos que o Argos finge, todo o.Mundo sabe
que nada disso houve., nem ha: os .repetidos en»
laces das famílias Hespanholas com os Brasileiros ;
sam a maior prova da harmonia, em que- uns e ou-
tros tem vivido; harmonia, que só tentam interrdm-
per agora os escriptos do mesmo Argos, pelas 

*in»

trigas do revoluncionarios , e pelas desordens da
Divisão Voluntária de Portugal.

Finalmente o Congresso Nacional vai-se abrir
nesta Corte; os Cisplatinos ahi t?m representação., e
por meio de seos Deputados podem propor livre-
mente tudo quanto lhes for .vantajoso.; mas isto lie
o qtie teme o Argos ; elle antes quer Congressos
illeiraes, e'á pressa debaixo «Ia influencia da Di-
visão nossa inimiga; mas não verá realisados os
seos desejos, pois o estado Cisplatino não está
todo iscado da febre revolucionaria

C o n r r. s r o x o e k c i a.

Falia que fez o Coronel Antônio Lopes de Oliveira
Bello tio Regimento de Cavallaria da 2.a Linha
da Corte N.° 2." tio seo Comutando , em occasiao
da benção dos novos Estandartes j que o mesmo
Regimento recebeo por Ordem de S. M. o Impe-
rador Constitucional, e. Perpetuo Defensor do tm-
perio do Brasil o Senhor D. Pedro I.

Foi hoje meos Irmãos em Armas, que ante os Al-
tares do Deos dos Exércitos , foram abençoados os
Estandartes, que confiados á sua defeza, a nossa
honra e valor, nos servirá de g-uia no campo da
gloria, para os seguirmos unidos, e subordinados a
nossos Chefes em 

"defeza 
de nossa Pátria , de nos-

sas famílias , e de nossas propriedades , quando
aconimettidos pelos inimigos da ordem , e da nos-
sa Independência.

Sam guiados pelos Estandartes, (valerosos com-
panheiros) , que os Soldados valentes, e honrados
se assignalam entre seos Concidadãos , defendendo
sua Pátria, e ao Soberano da Nação , aterrando,
e vencendo aos inimigos-de sua segurança, de seò
decoro, e da dignidade que lhe he devida.

Sam os Estandartes Nacionaes os derrkmstrati-
vos da cega obediência, e subordinação, que os
Exércitos devem jurar ao Soberano , a esse centro
-de união d' onde dimana a paz, a ordem , e o
brilhantismo da Nação.

He debaixo destes princípios, meos irmãos -era
armas, qoe as Nações apoiadas pelos seos Exerci-
tos sclteem poderosas e respeitadas, liv debaixo

Adi
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Jerscy, Consiçnatari09 Francisco Le Breton, r> ç»O Bergantim Ing. Mover , que sague para os
Portos dos Ilheos e Cantamu, Coil"JÍg-*|tarios yMr.,
ner, Nayfor , « CoWjp. ¦ , *

MigU*$ tfoSo Meyer.

deite» princípios , que as Nações ainda mesmo.
aquellas recen. regeneradas se fazem opulenta** satlt
srrandes, e respeitadas de seos visinho»; e os seoi
EnerritóS »a|h marcados com a devisa — Valentes —
Vencedores.

Os Estandarte!* que tremulam na frente do
noaso Regimento pontos da nossa reunião, nos in-
dicam não só osdeveres, a que estamos obrigados
como CidadSos, e como Soldados, porém ainda mais, Prestarani Jhmça na Alfândega, as seguintes Embarca-

_% 5 «fe Afárç*? (íe |vJ8|.

heroicamente pela nova ordem de cousas , isto he,
a Independência do Brasil; as cores que appresen-
tam estes novos Estandartes sigiiifica*__is -da Pri-
inavera eterna, e do ouro do nosso Paiz, nos es-
tímidas* mais , e mais a obrarmos ein sua defeza
prodígios de valor, superiores aquelles de que es-
tam cheias as historias.

Sam com estes carateristicos da honra , meos
irmãos em armas, que nós devemos jurar no fundo
de nossos corações obediência, e respeito ao Nos-
st*- Imperador , e nosso Defensor Perpetuo , adhe-
são á causa, da ru>ssa Nação, e de nossa Indepen-
dencia.

JRwn com «stes característicos de honras , que
gritaremos em nossa defeza , Viva a Religião , Viva
o Imperador Constitucional o Senhor D. Pedro I.,
Defensor Perpetuo do Império do Brasil, Viva a
Dynastia de Bragança Imperante no Brasil, Viva
a Assembléa Geral Constituinte do Brasil.— Antônio
Lopes de Oliveira Bello, Coronel.

Dia 4 de Marco de 1823.

--êííUta-V/SLj

-eeeSsííS»

Frestaram fiança as seguintes Embarcações Fstran
gciras.

O Bergantim Ing. Neptune, que segue para
NOTICIAS i

ENTRADAS.;D'»f do corrente. —Santa Çatharina ; 18 dias ; S.
SBrlla Umiliana, M. Manoel Lopes Torres, equipa-
gem 15 , carga farinha e madeira sr Flores e Comp.:
passageiros D. Felizarda Mathildes Boaventura, e o
iÇadetig Tristão dos Reis Coutinho prezo remettido
â Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra. —
Colônia do Sacramento,- 35 dias ; E. de Buenos Ay-
res Paquete do Rio da Prata, Com. Edward Ga-
hon , passageiros o Capitão de Voluntário Reaes
Miguel Correia de Freitas com 3 Alferes, 1 Cirur-
(i-ião Mór, 3 Sargentos, 10 Cabos , 5 Cometas, 50
Soldados , 8 mulheres e 10 filhos. — Nova Jlollan-
da-; m dias; G. Ing. Emerald, M. Wm. Elliotl,
equipagem 22 , carga azeite de peixe ; segue paraInglaterra: passageiros 5 Ingletes.

Dia 10 dito:— Rio Grande,- 34 dias; S. San-
to Antonio Brioso, M. José Francisco de Olheira,
e<l"*Ípagem II , carga carne, couros, sebo e chifresa vario--. — Parati ,- 5 dias ; L. Santa Rita, M.

çôe» Estrangeiras*

O Bergantim 4mer- W^lfifã > l"**" segue parao Rio da firata,
O per|anti(fl Amer. Chase, que segue para o

Rio da Prata.
O Bergantim Amer. Panopea, que segue paraBaltimorè,
A G»)êra Amer. Presa, que segue para GU

braltar. . . -'
Consignatario de todas Diogo Berikhead.

Miguel João Meyer.

Dia 6 de Março de 1823.

Prestaram fiança na Alfnndtga as seguintes Embarca-
çSes Estrangeiras.

O Navio Sueco Wilhdmine, que segue paraHamburgo com escala por Santos, Consignatario
Samuel Noel.

O Bergantim Ing. America, que segue paraPernambuco, Consignatario Francisco Le Breton >e Comp.
Miguel João Meyer.

MARÍTIMAS-
car e caffé a vários. — Campos ; 4 dia»; 1». Santa
Anna, M. José Joaquim Rodrigues, equipagein T,
carga lastro : passageiros 2 Italianos , Antonio Pe-
reira, Ignacio Teixeira, 1 Cabo e 4 Soldados de
Milícias, que conduzem 8 desertores , e 28 recrutas
remettidos ao Quartel General, e 5 marinheiros ao
Arsenal da Marinha.

S A H I D A S.
Dia 9 do corrente.—Santa Çatharina ; B. Paquete

do Sul, M. José da Silva Reis, eguipagem 15, em
lastro. -* Pernambuco ; S. Penha , M. 

"Luiz 
Gomes

de Figueiredo, equipagem 17 em lastra: passageiro»o Tenente de Artilharia Manoel de Olheira Paes,
dito de Cavallaria Manoel de Campos Si/ía, dito de
Infantaria José Romão da Costa Souza com suà mu-
Ilier e 2 filhos , o Alferes de Infantaria José Can-
dido Soares de Almeida com 2 escravas, e o Musico
dè Artilharia Pedro .Antônio Cardini..'— S. Sebastião ;
L. Senhora do Carmo , M. Francisco José de, Souza,í> 

'". ¦ -•""¦• ^ ¦¦¦«", 
^. erma nua, m. ju. senhora do Carmo , M. Francisco .1oFranc^co Antônio, equ.qagem 7 carga agoardente equipagem 8, carga vinho eXeX^ecaffe ao Caixa: passageiros Jacinto Ekodoro de. Atino Pacheco Soares, o%SSé BaAzevedo, 1 Cabo e 1 Soldado de Milícias, oue con- caiar . Anln»i„ ,,J.LU? „ZL.2duzem 2 recrutas. —Dito que con

6 dias; L. Bom fim Sun-
caiar , Antônio dos Passos ,

passageiros
Bento José Es-

e Francisco Coelho. —-
íuangnratiou ; U üenhora do Carmo, M. José Mar*

7srZ^rÁvZ"'Z^Z 
ffyf°C'tn'*eqU,p?rinÃ' ^«Teixeira, equipagem 4, carga farinha de trigo.

S A=T^^ ^-Tugo^iX^ctãoT^ kJ&Marques Pereira; passageiro Custodio José.—Santos ,- b dms ; L. Aurora, M. Marceli.no AlvesJlodngnes, equipagem 7, carga assucar a João Ftr-rcira Duarte : passageiros Francisco da Silva, Ro-za Maria ei lytneez.-Diio-, 10 dias ; L. União ,M. José Ribeiro Malfez, eouinao-em 7equipagem 7, carga assu- ne seca.

co Pinto, equipagein 5 , em lastro. — Macahé ; L,
Espirito Santo , M. Manoel Antonio de Oliveira , equi-
pagem 6, carga carne seca: passageiros 2 Soldados
de Milícias.— Parati ,¦ L. Pensamento feliz , M. Do-
mmgos Marques de Souza, equipagem 6, carga car-

RIO de JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1833,
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ALVARÁ.

¦j|_| U O Imperador Constitucional , e Decensor
Perpetuo do Império do Brasil Faço saber aos que
este Alvará virem: Que sendo-Me presente em
Consulta da Mesa do Desembargo do Paço a re-
prescntação do Ouvidor da Commarca do Rio de Ja-
neiro, em que pedia proviilencias sobre o incon-
veniente', que encontrava para a eleição das pes-
stiás , que devem servir na Governança da V ili a
de S. José ã'El-Rei, em razão «le se escusarem as
mais capases com o privilegio de Milicianos; yiií-
do por isso a recahir â dita eleição em sujeitos
ineptos , e pouco dignos, com gravíssimo perjuiso
do bem Publico : e vista a informação , que a es-
te respeito deo o Governador das Armas desta Cor-
t« e Provincia, e o mais que Me foi presente na
mencionada Consulta, em que foi ouvido o De-
sembargador Procurador da Coroa , Soberania , e
Fazenda Nacional , e com o Parecer da qual Me
Conformei por Minha immediata Resolução de de-
zeseis de Outubro do corrente anno: Hei por bem,
Fazendo extensiva a disposição do Alvará de vin-
te seis «le Abril de mil oitocentos edesenove, por
que foi creada a nova Villa de S. João da Cachoei-
ra da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
para o caso de que se tracta, e outros occuren-
tes, como providencia interina, a bem da boa, e
proropta administração da Justiça, e serviço Pu-
blico, até que installada a Assembíéa Geral, Cons-
tituiute, e Legislativa se delibere com conhecimen-
to de causa a este, e outros respeitos; Determinar,
que no raso de não haver na referida Villa de S.
José d'El-Rei, e quaesquer outras que estiverem
uns mesmas circunstancias, o necessário numero de

... pessoas capazes «le servir os cargos da Governan-
ça, por serem os que ali tem alguma considera-
ção, ou por suas qualidades pessoaes , ou por seos
bens, pela maior parte Officiaes Milicianos ; sejam
.estes , não obstante os seos privilégios , obrigados
» servir o» Cargos da Governança das sobreditas
Villas; quando para elles forem eleitos; exceptuan-
do unicamente os casos, em que por oceasião de
guerra declarada estiverem empregados no exerci-
cio dos seos Postos ; ficando aliás os seos privi-
Jcgios em tudo o mais em seo inteiro vigor ; por-
quanto não devem aquelles Cargos ser exercidos

Sor 
pessoas ignorantes , e pouco dignas ; nem pó-

e ein taes circunstancias ser applicavel a provi-
ciência dada na Ordenação do Livro primeiro , ti-
tulo sessenta e sete , pnragrapbo nove , e na Ex-
travagante de doze de Novembro de mil seiscen-
tos e onze , paragrapho' quarto,. Pelo que Mando
á Mesa, do Desembargo do Paço, e da Consciência
e Ordens, Presidente do Thesouro Pviblicó ,'Re-
ftc-Joi: dus. Jiiítiças , Conselho, da Fazenda, Nados

nal , c mais Tribunaes , Governador das Armas
desta Corte e Provincia , e os das demais deste,
Império, Ministros de Justiça, e quaesquer outras
pessoas, a quenr o conhecimento deste Alvará per-
tencer , o cumpram e guardem , e façam cumprir
e guardar, como nelle se contém , sem dnvida ou
embargo algum. E valerá como Carta passada pe-
Ia Chancellaria, posto que por ella não ha dè pas-
sar, e o seo effeito haja de durar mais de um an-
no não obstante a Ordenação em contrario. Da-
do no Rio de Janeiro aos dezoito de Dezembro der
de mil oitodentos e vinte dous , primeiro da In-
dependência e do Império. — IMPERADOR com
Guarda. —¦ José Bonifácio de Andrada e Silva. (

-D E C.R.E TO.

Concorrendo na pessoa do Contador Geral Jo-
sé de Rezende Costa, Ajudante do Escrivão da Me-
za do Thesouro Publico, honra , saber , e zelo }
qualidades essenciaes para bem desempenhar o Em-
prego de Escrivão da referida Meza , que se acha
vago , e por elle interinamente exercido ; e que-
rendo Eu fazer justiça ao seo merecimento, e
bons serviços: Hei por bem r.omeal-o Escrivão da
Meza do Thesouro Publico , vencendo o ordenado
annual de um conto e seiscenlos mil réis, que
lhe será pago aos quartéis pela folha respectiva.
Marfim Francisco Ribeiro de Andrada do Meo Con-
selho d'Estado, Ministro e Secretario de Estado
dos Negócios da Fazenda, e Presidente do mes-
mo Thesouro, assim o tenha entendido, e faça
executar com os Despachos necessários. Palácio dò
Rio de Janeiro em 22 de Fevereiro de 4*23, se-
irundo da Independência, e do Império. — Com a
Rubrica de SUA MAGESTADE IMPERIAL. -
Martim Francisco Ribeiro de Andrada. — Cumpra-se
e registe-se. Rio de Janeiro em 22. de Fevereiro
de 1823. — Ribeiro de Andrada.

Artigos d'Ofi?icio.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios tio Império , participar ao Conselheiro
Balthasar da Silva Lisboa, que sendo-lbe presente a sua
memória intitulada.—A riqueza do Brasil em madeira»
de construcção, e carpinteria. — Dedicada á Sua Augus-
ta Pessoa: Houve por bem acceitar a dedicatória, e
Ordenar na .'data desta ã Junta Directoiia da Typografia¦Nacional, 

que a Impresesâo se fizesse na forma que õ
mesmo Conselheiro Lhe requererá. Palácio do /fio <fe Ja-
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-tffr-í m 24 _ Se fertttW d** \m.
Andrade, e Silva.

' José Bonifácio de

' ' ¦ : ¦'""¦ Mefttrfíç&b étfS tfefòvios ét Fatenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Fazenda , qua o Architeto daa obras ím-

periaes , e Nacionaes Manod da Costa mande fazer as
estantes precisas, parti a itctorfimudaçsío dos livros deno*
ipinados (to Infantado , e igualmente os reparos , e con-
certos àvílsos assim das mesmas estantes , cotilo o p.-a-
prio edifício nos lugares em que se acha dammiicado ,
appresentando no Thesouro -Publico as férias, que (levem
ser assignadas pelo Apontador das obras , José Francisco
dos tantos , para serem ali immediatamente satisfeitas.,
Paço tio (ti Fevereiro de 182a.-— Marfim Francisco. Ri-,
Mtò de AMráda. I .'

Manda S. M. o. Imperador pela Secretaria (VEstado
âos Negocies da Fazenda , partioiptr ao Conselheiro Fis-
«41 Francisco íopes de Soitii de Farta e lemos, em
iespest* ao seo Oíficio da ,30 rie Janeiro ultimo , qne con-
tinuêtri na jzeriçâo de pugãreul os impoKos estabelecidos
á fávór dó Banco do Brasil as embarcações «suangt-ifos ,:
piijós donos , ou proprietários mio residem no tfruSil. ,
êm observância dn determinado no S. 8.6 no Abata de
55 dê Outubro dé 1812 cò"n a declaração' (lá Pbrtàiia de
Í4 âe Maio áè 1816, Pãco 20 de Fevereiro Üe l82'j. —
Martim fr'à%ctstí> Ríhúto â'c Aiídiúda.

Hcpüttipío dos Negócios ãá Justiça.

Sendo presente a S. Si. o Imperador o requerimento
incluso, de Francisco Soares de Andrade, em que ailega
ter sido deixado forro por seo Senhor o Desembargador
ço Paço Antônio Felippe Soares de Andrade de Brcdervde,
is querer agora o tesuimenteiro reduzii-o á escravidão :
Manda o .Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria de És-
tado dos Negócios da Justiça , que o Juiz de. Fora desta
Cidade, ouvindo o Supplicádo, informe, e entretanto pro-
teja o Supplicante contra os tramas , e ardis , com que
pertendem rbubar-lbe o que lhe fora dado pela natureza ,
è refetitnido pela dita seo hernfeitor. Palácio do Rio dt Ja-
neiro èrn 1.» do Março dê de \Bi-í. — Caetano Pinto de
Miranda Muntenegro.

lieparlição dós Negócios da Guerra.

Tendo S. M. o imperador determinado , que as Fs-
colas.de eusi-oo mutuo se estabeleçam no editicio da Aca-
de mia Militar .- Manda pela Secretaria de Estada dos
Negócios da Guerra, que a Junta da ¦Velerida Academia
mande lazer no mesmo edifício t;>dos us anuiijos necessa-
tios para aquelle liu,,- eutendendo-se com o Tenente Co-
ronel Graduado José Saturnino dn Cosia , cuiu o Major
José Paulo dos Sinitus , e com o Doutor Silveira-, nomea-
dos Directores deste estabelecimento. Paço em 3 de Mar-
ço de 1823 lodo Vieira de Carvalho.

RIO DE JANEIRO.

II de Março

TerçA feira 11 do col-réiite mez de Março dia
natalieio de S. A. I. a Serenissima Senhora D.
Januário, concorreo ao Paço grande quantidade
de pessoas das classes mais distinclas, e Funciona-
rios Públicos de diversas graduações para terem a
honra de coiiipriiuenlarem a S. M. I., e beijarem
sua Imperial Mão por tão fausto motivo , e pelo
mesmo estiveram euibandeiradas as Fortalezas e
Navios da Armada Imperial.

Como já temos em nosso poder os Discursos
que no dia 7 do corrente recitaram perante S. M,
1. os Deputados por differéntes Câmaras do Impe*
rio, passamos a publicar o do Representante cias
Câmaras da Commarca dos Il/icos , José Antônio de
Arttujo ; e o mesmo cent.nuare nos a praticar com
os outros , conforme as circunstancias deste Dia*
rio o permiltirem.

Senhor. — Apena* no vasto recôncavo da Bahia
soou o grito da independência do Brasil, e da
Elevação de V. M. I. á Supremacia do Império,
que todas as Povoações se disputaram ú profia a
honra de Acclamarem a V. M. I.

De todos os habitantes da Provincia , Senhor!
Os tia Commarca dos I/lieos, dé que eu tenho a
fortuna de ser o órgão na Augusta Presença de
V. M. I,, como Representante das diversas Cama-
ras, que á compõe, nenhuns como elles desenvol*
veram n.aior enthusiasn.o, nem com maiores de*
monstrações de praíer appluudiram a gloriosa Ac*
ciam ação de V. M. I.

Por entre o stridor das armas, que com tan*
to brio empunharam para defender os sagrados di-
reitos da Pátria, e os de V. M. I.; por entre os
perigos , e as privações que ha tantos raezes o*e as privai

, os Vivasopprimeni , os vivas da Ácclamação que do Rio
é- Janeiro repercutiram até aquellas infelizes ter-
ras, foram ouvidos e repetidos com os maiores
transportes: e tendo-os firmado com solemhe jura*
mento, a mini coube a ventura de vir, como ve-
nho, por aquelles Povos , dirigir a V. M. I. as
mais puras e sinceras felicitações , protestar a sua
mais firme adhesão, e fidelidade á Imperial Pessoa
de V, M. I., cujas Eminentes virtudes sam a ga-
rantia, e o mais seguro penhor da felicidade da
briosa Nação BrosiV.inse ; e ratificando de viva voz,
em seo nome, a sagrada promessa de sustentar a
Independência do Império, e os direitos de V. M.
I. , com o sacrifício de suas vidas, e I.averes, co*
mo até aqui tem feito , beijar reverentemente a
Mão Aiigtista de V. M. I. — José Antônio de Arou*

jo , Representante das Câmaras da Cominarca do»
í/keos,

Constando tra Presença dé $-, M. ò Inspirador, queos Individuns do Esquadrão de Cavallaria de Linha da
Provincia de & Pauto sofrem graíides ínflommodWB de
paude no Destacamento em que se adiam na Villa , e
Praça de Santos: Manda portanto o Mesrho Augusto Se-
phor, pela Secretaria de Estado 'dos Negócios da Guar-
ra, qne o Governo Provisório da referida Provincia de S.
Paulo , faça retirar loco para a Cidade o mencionado Esqua-
«Irão. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de
1833. .—-João Vieira de Carvalho.

PuhUcou-se ffesta Corte expedido pela Intendendo Ge*
ral da Policia o seguinte Edital.

João Ignacio da Cunha , Dezemburgetdor do Paço,
Intendente Geral da Policia &c.

Faço saber , que tendo-se ordenado pelo Da*
creto de 18 de Setembro do anno próximo passa*
do de 1838, que todos aquelles Portugueses , otf
Brasileiros, que não quizesseui abraçar « a«tu»I
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Svstema do Brasil, saíssem dentro de trinta dias
do lojrar, em que residiam, em sessenta para fora
do BraJ, sendo raerodoros em Cidadãs Marítimas,
e eín quatro mezes nas centrae» , por isso o ue Mito
deviam participar com os bons Cidadãos dos bene-
ficio» «te Sociedade , cujos direitos uão respeitavam \
«dando-»e por outro Decreto o Laço Nacional Ura.
sitiem*, e as cores, de que seria cnmpo-to, para
«telle usarem todos os que prolens-aem sei Cidadão»
Brasileiros. ttcatidc. a flor verde no braço dentro de
tim angulo dê ouro , para aquelles , que -volunta-
ríamente jurassem o desempenho da legenda -- Ir,-
dependência ou Morte — lavrada no dito angulo:
e convindo que se conheça a Sociedade , á que ca-
«Ja um pertence, por um signal visivel, o distni-
cto, qtiãl he o Tope Nacional, e pelo qual decla-
fã a sua opiuiío política, o que cumpre saber-se
nas actuaes circnnstancias , para separar os de sen-
tiinento» contrario» aos princípios proclamados , e
e jurados pelos bons , e honrados Brasileiros, a
fim de conservar-se a paz interna, não devendo
prorogar-se o prazo , que com tão ampla liberal,-
dade lhes foi concedido pelo referido Decreto; nem
tio pouco toteíar-se por mais tetnpo a falta do seo
cumprimento, e execução, que tão escandalosaiuen-
te tèm sido illudida , dando-se a cada passo meti-
vo» justos para empregarem-se medidas rigorosas,
que tão cuidadosamente se tem procurado evitar pa-
rft não mandiar a gloria do Brasil na sua briosa
Emancipação : ordeno em cumprimento da Ordem
de S. M. I., communicada pela Secretaria d'Esta-
do dos Negocio» do Império, que todo aipielle
Portuguez, o» Brasileiro, qne não trouxer o To-
pè Nacional, seja conduzido perante o Ministro do
•Bairro, em qué fer encontrado, o qual ouvindo-o
verbalmente sobre a rszão, porque o não traz , o
fará assijrnar um Termo, no qual se obrigue a tia-
zel*o sempre, «e declarar, que segue a Causa da
Independência do Brasil, e no caso contrario de
retirar-se dentro em oito dias, para fora do Im*
périò do Brasil, Com a pena de ser processado,
í punido na conformidade do citado Decreto de 18
de Setembro de 1822 : e para que chegue "á noti-
cia de todos mandei affixar o presente Edital. Rio
de Jèmeiro Ú de Março de 1823. —- João Igifacio da
Cunha,

CO R B E S P O N B E K C I A.

Srs. Rede/dores.

Lendo O N." 7 do Argos de Buenos Ayres «le
âS de Janeiro do anno corrente enchi-me de es-
panto á vista do artigo Buenos Ayres , que passo
a extractar.

Por dous passageiros , indivíduos de probidade ,
chegados no Berganlim Sueco, Príncipe Coroado .'
sabe-se a noticia seguinte, qne o Bergantim Planlcr,
que sahio a cousa tk dous mezes du Colônia do Sei-
crame nio , levava a seo bordo de ordem do General
Lacor , cm quedidade de prezas quatro Orier.iaes ,
sem outro delicto , que o presumir o Sr. Barão , de
que talvez podiam ter parte nos movimentos dos natu-
raes daquella Provincia, que assim que chegaram
mandou o Senhor Imperador , que fossem trasladadas
com a maior segurança para a Ilha das Cobras , e
postos em um ralabouço subterrâneo , que he tão hu-
mido, que queineh menos tem sempre uma quarta de
«gita , o? -mesmos pemtrtgeiros os viram , t- asseguram ,
que nãr viveriam dons mezes.

Sim enchime de espanto, vendo a dons ho*

ri AS

mens , qü« em poucos dias Moreno (Redactor do
Argers) altamente teve a habilidade de conhecer.por
probo», asseverarem ter visto o contrario do qu-j
toda a populosa Cidade -tio Rh presenciou, e pre-
sehcea. Vieram sim quatro homens , que o Ex.'u"
Barão du Lagunu por medida» indispensáveis liou-
ve de mandar a e»ta Corte. Estes logo que aqui
c.hei;„ram , pela mais , que notória Benignamente
de S. M. !., que os íu.iio, carbonarios ení v«aO es-
carecer pode™ , desembarcaram , e tiveram toda a
Cidade por homenagem. Nao parou aqui a Bem-,
licencia do Mesmo Augusto Senhor, a cadtt um
delles assignou uma diária paia a sua sustentação..
Como pois aquelle» probos varões os poderâm vdr
prezo» em um calabouço, que pelo menos tem Um*
quarta de agoa ?

Não se dá maior descaramento em rttaíiUv t
Esta lie a marcha dos inimigos da justa Causa Bra-
silieme. Aquelles mesmos , que as duas testemü-
ribas de probidade asseveram ser tão maltratados
vivem entre nós , e deponham qual tem sido a sa-
bía , e moderada condueta do Governo a seo res»
peito : e o Sr. Argns tenha os seos cem olhos mãi*
abertos para conhecer a idoneidade do» seos in»
tbrniante» , aliás o teremos por Poiifemo de um só
olho. Emquanto nós teremos a constância de mar-
char sempre pela estrada da justiça, e verdade,
desprezando as grosseiras calumnia-, dos nossos ad-
versario», cuja» tt-as , ardida» em tenebrosos co-
vis , jamais poderám prender os bons Brasileiros,
assaz inteirados do benéfico Governo de S. M. I.,
e do soo sábio , e recto Ministério , sob o qual se
goza da perfeita constitueioiialidabe. Sou seo vene*
rador. —. Phiio-Brasilico,

Já se achava no prelo a carta que acabamos
de publicar , quando recebemos de uma pessoa «lo
nosso conhecimento o seguinte Protesto, que veio
desmentir inteiramente quanto o Argos asseve-
ra ; e não cabendo na estreite/, do tempo tradu-
zir para o nosso idioma aquelle documento, nem
podando reprimir a anciedade eo-;tr que desejamos
vel-o publicado , nós o clTerecemos aos nossos Lei-
tore.., no próprio idioma originai, seguros de que
não folgaram menos de verem assim desmascaradas
as intrigas, con, qne o Argos forcej:i , mas debalde,
por semear o descontentamento , e enredar os ne-
gocios daquella importante parte do Império.

Exposicion verídica y aelaraloria dei suecesso A que
se refere ei Argos de Buenos Ayres de 22 Enera
dei ce.rriente anno, tu ti articulo que: siguefttlmcn-
te copiado.

" Buenos Ayres. Por dos passageros de pvobi-
" dnd , que ban liegado en ei Bergantim Sueco ,
" Príncipe eoronado , que salieron dei Janeyro ei
" primero dei presente mez , se sabe Ia noticia
" siguinte. Que el Bergantin Portuguez nombiado
" Plantei-, que salio hace como dos mezes dt- Íh
" C.lor.ia dei Sacrar.ienio, Uevada á su bordo de
" orden dei General Lrcor , en clase de presos," quatro Orient.ales , sin mais delito que presumir-" Se? cl Scnor Baron , de qué acaso podrian toner
" parte en el movimento dé lo» natürale» de aquel-
" Ia Provincia : que luego que llegaron , ordena
" el Senor Emperador , que fuecen trasladados con
" Ia mayor seguridad á laYsla de Cobras , y pues-" tos en un cahtbozo subterrantro , que es tan hti-
" medo que quando menos tiene siempre una qu.-.?--" ta de água ; Ios minutos pasageros Ios han visto,

*.
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" v aseguran que no subsistiian das mezes sin pe-
11 rezer. „

Viiteiezandose pues , el honor de Ia verdad
deprimida injustamente en el Argos, mi gratitud
especial, y Ia tranquilidad de nuestras_famílias, ai-
lerada necesaríamente con relacion tan infausta , me
veo en ia necessidad inexcusable de explicai' inte-

gra y determinadamente ei caso, estimulado tam-
bien por el euipeno á que mi delicadeza, y mi ue-
ber me llaman. En el 

'Bergantiii 
Platilir se con-

rluxeron con-migo desde Ia Colônia de! Sacramento
A esta Corte . tves Oricntales mas , .-emitidos siu
duda por disposicion dei Ex."10 Sor. Baron da
Laguna. Las" razones que puilo tener S. E.a para
.medida tal ,. todavia me son ignoradas. Sin em bar-

go , como conosco bien el humano corazon de tan
êstitnable .General , puedo anunciar con certeza,
que debió verse otiligado por circumstancias muy
respeíables , á. tomar una providencia tan contra-
ria á sus filantrópicos sentimentos , como opuesta
á m procedimento liberal. Eiio es que iuvimos to-
.dos Ia suerte-, de que en el niismo Buquê se trans-
poruiao >'• esta , el reccmendable Sor. Coronel Dou
Miguel Antônio Flangini , quien compadecido de
.nuestra ciluacion , se impem', no solo cn que nos
fuesun menos sensibles Sus penúrias dei vingo , sino
que ofi-eció tambien mediar paru ias que esperaba-
mos subir en adelante. A este intento luego que
lleganios, nos hizo Ia i;,<>!vid'b!e fineza de inter-
ceder con cl benéfico Ministério de tí. M. Y. el
digníssimo y memorabie prime.' Eniperador Don Pr-
dro Primcro el grande, (que .Dios guarde.) á lin
de que nuestro destino mejorase. En ofecto . á los
quinze dias de nuestra llegada , (cl ires de Eneio
dei corrieiite ano) nos conduxo desde el Bergantin
Planter, donde los pilhamos, ante el honotable
Tribunal de Policia , y presentes siendo, nsignó
tí. S." una fianza con que garautiziiba nuestra se-
guridade. Sin otra pension que Ia ohiigacion iltii-
ce de corresponder dignamente: obséquio tan re-
warcable , nos retiramos agradecidos á consultar ya
libres unestra rm-jor con.odidad. El veintiuno dei
que acabu , felizmente , t-1 referido Sur. Coronel
nos prosenró d." nuero ai niismo Tribunal, y nos
hizo entendei- que hahia alcitr.z tdi, dc Ia generosa
benevolência deS. M. i. que cesa.-sii ia fianza , per-

suadido de ijue Ia honradez de nuestra comporia-
ciou , dexaria ayrosa en todos tiempos . tnn 0bíi-
gante ;gra<:in. Asi es quo imiiiediatanientc ('.i.'- á
nuestra vista textada.

Si. piles hé satíslccho el noble deber de ser
conseqüente á Ia verdad , perinitaseme que en oco-
ciou tan favorable, 1,-ngn Ia vent.uiosa honra, ii»
tributar Ias mas expresivas demonstracinnes de gra-
titud , respeto . y fideüdad , ai immortal nombre
de S. M. Y. corao quo tantos donos han sido pro-
digados , por su augusta laudable ternura , a lus
humanas desgracias.

Serenense nuestras famílias , si há podido sor-
prehenderlas el Argos. El laureado dixtiutivo qu»
mas caracteriza á S. M. Y. es el glorioso reenoin-
bre de columna dei bien , Yris de Ia paz ; y es-
te és el mejor escudo en que se apoya , nuestra
fundada esperanza.

Penetres.» de todo esto el Argos , y con mm
cautela axamine los heci.os en adeiante , para rso
aventurarse á propolar aereaincnte noticias peligro-
sas , fiado <le qualquiera probidaíl. Por lo mismo,
haga uso de este aviso si quiere no incurrir en
ligerezas tales , Ínterim yo diiijo mis prezes el
Supremo Ser, por que S. M. Y. benignamente se
digne acceptar esta sincera naiiifrst.ition dei éter-
no reconocimenfo , y iealtad constante , que hu-
inildemente ofresco á su concideracion Ymperial.
Rio Janeyro 27 de Febre.ro do 1893. — Juiin José
Aguiar.

Dia 8 de Março de, I8SS.

Prestaram fiança na Alfândega as Embarcações se-
guintes.

Para Guerncsey em 11 do corrente mez,, Gn-
lera Ingleza Caledania, Consigr.atarios Franco Lc
Breton e Com.

Para Buenos Ayres com escala por Setnlos em
lá do correr!" mez, Sumaca Brasileira Brilhante.
Magdalena , Consignatario Manoel Joaquim Ribeiro.

José Maria Velho da Silva.

,Y O 7 1 C I A S V A R I T l M A S.

'.' V T K A 1) A S.

Dia ll do corrente. — Guyaquil; 97 dias-. ; B.
Amer. Gustuviu, M. Wm. Martin, equipagem 10,
c.argu cacào no M. : segue [.ara Gibraltar. — Santa
Catharina; ,30 dias; B. de guerra Atrevido, Com.
o I." Ten. Francisco Bihia.no ile Castra : passageiros
Antônio Pinto, 1 Cubo, e 1 Cometa do Batalhão
dr- Libei-ts.-s.

íí A II I D A S.

Dia 11 do corrente. — B.-iltimor; B. Amer. Pa-
uopiri , M. 'Thomaz Boyle , equipagem 1.1, carga
couro- , .cair." o. assucar. — Capitania ,- Ij. Bom ,1c-
s-ifs .- M. Francisco da- Silva, cquinagem 4, carga

passageiros Vènceslúo geityiinlia de trigo e carne :

Ferreira Lopes, Luiz Fernandes, e José Peregrina.
Laguna por Santa Catharina'; S. Libertina, M". Jo-
sé Luiz Pereira . equipagem 14, enrga sai, farinha,
ferro e 2li escravos -. passageiros o Tenente de Ar-
tliharia Thtotonio Nunes , José Joaquim. Chaves ,
t; Minoet de Oliveira. — Cabo frio ; L. S. Francis-
co dr Paula.; M. Manoel da 

'Cosia 
Porto, equipa-

gem 
' 

, carga vinho e canse seca. —¦ Maeuhé ; L-
Conceição , M. Bernardo Francisco da Silva. , equi-
pagem ." , cm lastro. — liio de S. João; L. Erpi-
rito Santo . M. Joaquim Jiarbona , equipagem 6
lastro. — Ria cia Prata ,- ll. Amer. Chia , M.
niue.l Grore , equipagem 0 . carga pimenta : pas°a-
geiro o Ing. Duncan Me. Donnel. — Santos ; L- S.
Joaquim, Protector, M.Jcsé Dias Barboza, equipa-

8, carga vinho, sai e fazendas.

em
Su-

R Í.O.d i,. J. A S.E MIO 1 M A . N \ C f O N A IS.:
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

3 Enfhs presente a 8. M. o Imperador o Oflicio da

tunta da Instituição Vacciliica de 30 de Janeiro próximo
«assado sobre a falta do pus Vaccinico , que se poderia
experimentar se não se desse sobre este objecto de tanta

importância a necessária , e prompto providencia : Man-

da pela Secretaria de Estado dos Negócios do Imp.no,

carticípat á referido Junta, que na data de 17 deste mez

se escreveo ao Cônsul de Inglaterra nesta Corte para no-
va remessa do sobredito preservativo, ao que o mesmo
Cônsul se presto* 

"logo de bom grado , como consta da
Nota por elle e.cripta em resposta , na data de 20 do
corrente. Palácio do fito de Janeiro em 24 de Fevereiro
de 1823» — José Bonifácio de Andrada e Silva.

fanta Dona Paula. Paço em 9 ie Março de 1823. — Cae-
tano Puito de Miranda Monteneyro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S M. o Imperador pela Secretaria de Esta-
tado do» Negocoi. da Guerra, parti .idar á Rodrigo José

de Fwueiro Moreira . Proprietário da Fazenda denomina-
da S. João na Província de S. Pedro Sul , que acceitan-
du a patriótica offerta que fizera de fornecer para abast.-
mento da Esqnada, durante a presente Guerra , e an-

nualmentn. vinte e cinco Bois de corte; Ha o Me»
Augusto Senhor por bem agradecer-lhe este testemunho
de adhesío á Causa do Império , resolvendo-Se a des,-

«mar convenientemente a pessoa , á quem deva verificar

a entrega. Palácio do Rio de Janeiro em 6 de Março de

1823. — João Vieira de Carvalho.

ttefàrtiçio dos Negócios do Fazendo.

5. M. o Imperador, Tomando em consideração as
»zões ponderada, pelo Desembargador do Paço Juiz da
Alfândega desta Corte em seó Officio de quatro de Feve-
reiro deste anno, e por conseqüência as ordens existen-
tes, que obstam á permissão requerida por Lesan, Pio.
e Comp. para mandarem aos llheos , e Camamú o Ber-
¦gantim Inglez-Rower , catregado de diversos gêneros , e
mercadoria. ; mas reflectindo , que Tsimilhantes ordens .
boas para os tempos ordinários , e de paz, a serem ho-
jé observados , quando nenhuma embarcação Nacional .e
arrisca a empT-hender uma tal viagem , e especulação
commercíal , concorrism unicamente a agravar o estado
deplorável da Provincia da Bahia, fazendo com que seos
desgraçados habitantes soffress.m alem dos males inevi-
taveis da guerra , a falta de todas as producções, e fa-
bricos estrangeires , perciso» á geo consumo, a da venda,
e exportação dos produetos do seo trabalho, e a final se
«iasem reduzidos a mizeria e desespero: Ha por bem Man-
dar pela Secretaria de Estado dos Negocio» da Fazenda,
que o Juiz d'Alfândega concedi os competentes despa-
chos , para a sahida do mencionado Bergantim , jjroceden-
do ás necessárias cautellas , e fianças para o pagamento
dos Direito.' daquella. faeendas, que ainda os não tive-
rem pano , ou isenção dos mesmos, quando legalmente
se justifique, que os satisfizeram. Paço vinte de Fevereiro
fle mil oitocentos e vinte trez. —Martim Francisco Ri-
beiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocio, da Justiça , que o Corregedor do Crime
d;. Corte , e Casa intime ordem ao .Desembargador José
'oaqiiim Pereira Leite , para não coirtpttrecer no Paço em-

'•quanto estiver creminoso, como praticou , com escândalo
«no BcijaaiSo pelo Nascimento da. Serenissima Senhora In-

Jftpnrfifão dos Negocias da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos So-

eocios da Marinha, aceusar a recepção do Ulhcio na

Junta Provisória do Governo da Província das Alagoas

datado de 27 de Janeiro próximo passado , em que se

expõe as duvida* , que os ofTererem para a execução dai

ordens, que lhe foram communicadas pela mesma Sseoreta-

ria de Estado a fim de se proceder ali . »_ recruta-

mento de Soldados para o Batalhão de Artilharia da Mo-

rinha desta Corte ; e Ha por ben, o Mesmo Augusto Se-

nhor Ordenar, que a menc.onada Junta mande proceder
ao dito recrutamento com aquella moderação * dociUda-

de devida a Povos, que desejando verem real.sada a sua

Independência, não podem deixar de se 
crestar, 

e con-

correr *ara tudo quanto for de augmento da Marmhn Ha-

cional , e Imperial, de que este Império tanto carece pa-
ra a sua defeza. Palácio do Rio de Janeiro em 25 Ae

Fevereiro de 1823. — Luiz da Cunlia Moreira.

T>. Pedro, jpela Graça de Deos, e unanime

Acclamação dos Povos , Imperador Conatitucional y
e Defensor Perpetuo do Império do Br<wí. **Ço

saber aos >que esta Provisão virem : que em Loa-

sulta da Mesa do Desembargo do Paço Me to*

presente a representação do Provedor da Santa Ca-

sa da Misericórdia desta Corte , e .Mordomos dos

Expostos delia , em que Me espendiam , que sup-

posto fossem considerados pelo paragrapho septimo
do Alvará de 31 de Janeiro de mil setecentos se-

tenta e cinco, livres, e ingênuos os Expostos de

cor preta , ou parda lançados na roda , e casa dos

mesmos; acontecia algumas vezes, que _achundo-se
estes com escriptos de recommendação individando
sjgnaes característico, e obrigando-se ao pagamen-

Alio
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os houvessemas pessoas que
tudo se declarar quein tos-

to dus ~uas despesa
de procurar, sem com
sem) i.ein tão pouco que os inesinos Expostos lhes

pertencessem como escravos ; appareciaiu , depois
dc íiiida" a creação , a exigil-os como taes , pres-
taiulo-se unicamente ao pagamento dus despezas, e
rie modo algum a obrigação de dar conta delles ,
conservai-os' livres, e apresentai-os ao Juiz dos
Órfãos na fôrma da saudável disposição do para-
grapho terceiro do mencionado Alvará : pelo que
Me pediam , a fim de evitar duvidas futuras, Ale
Dignasse, em favor da Liberdade, e daquelle» in-
noeentes Expostos , de Declaral-os coinprehendidos
no mesmo Alvará, para assim cessarem as perten-
ções dos que qui/.esscm reduzil-os á escravidão. E
Tendo 

'Consideração 
ao referido , e ao mais que

Me foi presente na mencionada Consulta , em que
respondeo o Desembargador Procurador da Coroa ,
Soberania e Fazenda Nacional, que Me foi pon-
derado , ser mui digna da Minha Imperial Con-
templação a representação dos Supplicáutes : por
quanto seria cousa deshumana , e inteiramente op-
posta ao bem entendido liberalismo, que os Ex-
postos de cor entregues ao abandono por seos Se-
nliores, e tractados., e educados pelo Publico, de-
vessem ainda ser chamados ao captiveiro, para ce-
derem em proveito daquelles ; quando aliás já não
fosse contra a mente do citado Alvará de trinta e
um de Janeiro de mil setecentos setenta e cinco; o
qual occorrendo com as providenaias necessárias aos
inconvenientes, que a este respeito se praticavam,
dando nova firma para a criação, entrega, e edu-
cação dos mesmos Expostos, ordenava no paragra-
pho quarto, que os appresentados ao Juis dos Or-
íãos na fórma do paragrapho- terceiro, com a sua
competente guia, sejam curados e reputados como
outro qualquer órfão, distribuídos pelas casas até
a idade de doze annos, sem vencerem outro ai-
gum ordenado mais do que o da educação, sus-
tento , e vestido ; havendo o mesmo Juiz dos Or-
íãos o maior cuidado em os pôr a aprender oíTi-
cios e artes , para que suas inclinações os chama-
vem, a fim de poderem algum dia ser úteis ao Es-
tado , e sem que jamais percam aquelles privile-
gios, que pertencerem á ingenuidade, e habilita-
ção pessoal , de que devem ficar gosando na fór-¦ma do paragrapho septimo do referido Alvará, sem
quebra, ou restricção alguma- Houve por bem con-
ibrmnnda-Me com o Pa.iecer da sobredita Cônsul-
sulta por Minha iinmediata Resolução de desenove
Dezembro do anno próximo passado , Determinar
(como por esta Determino) que fiquem gosando da
liberdade em toda a sua extensão os referidos Ex-
postos de côr preta , e parda , por serem taes os
direitos e privilégios de ingenuidade, de que tra-
cta o referido paragrapho septimo do Alvará dc
trinta e um de Janeiro de mil setecentos setenta e
cinco: devendo portanto assim entender-se em fa-
vor da sua liberdade, e ingenuidade, sem quebra,mingua , ou restricção alguma, em observaucia e¦complemento do mesmo paragrapho septimo do di-
dito Alvará.

Peio que Mando nos Ministros, Justiças, e
mais pessoas a quem o conhecimento desta Pro-
visão lisja de pertencer , a cumpram e guardem ;e façam cumprir e guardar, como nella se contém.'
O Imperadoi- Constitucional e Defensor Perpetuo
¦do Império ,'kt Brasil o Mandou por Seo Especial
Mandato pelos Ministros abaixo assignado» dó Seo
Conselho e Seos Desembargadores do Paço. José
Francisco Maleita Pimentel li fez no Rio ele. Jane::-

to a »iiit„e doua de fiVveivifo. de mil oitocentos e

vinte tres-, segundo da Independência r» <\„ j,,.»-,,;.
rio.—Jqs-i. (internei dc Andrade Piv.lu n fez \-2x,-
ver.-—- Monsenhor Miranda, Antônio l.ui:. PereJ,,, ,;,,
Cunha —Por iuunediata Resolução de S. M, J. (),l
desenove de Dezembro de mil oitocentos e -vinto
dous , tomada c-m Consulta da Mesa do Desembar-
go do Paço de dezeseis do dito mez e anno „
Despacho da referida Mesa de treze de Janeiro do
mil oitocentos e vinte trez. — José Caetano dc An.
¦drade Pinto.

BAHI A. r
Villa da Cachoeira.

III.' Ex.1 i-, — O Conselho Interino dc
Governo da Provincia da Bahia aproveitando a (1,..
mora do Portador dos Ofíicios , que ora dirige a
V. Ex. , tem a honra de participar a V. Ex. a sa-
tisfactoria noticia lio resultado do attaque feito pe-
los nossos bárbaros inimigos á Ilha de Ilaparica\
nos dias 7 e 8 do corrente. Com a força de 39
Barcas Canhoneiras inclusive 2 Brigues , 1 Eseu-
na, e 1 Suniaca , além de innumeros Lanchões de
desembarque pejados de mais de 1300 homens, se-
gundo se calcula, attacou o infame Madeira a Po-
vcação de Ilaparica peíos dous fk.ncos, que lhe
offerecia á espécie de Cabo, em que está situada
a Fortaleza , e cas:>'.- tia mesma Povoação ; e hera
que a guárnição f!» Ilha, composta dos nossos br«-,
vos Milicianos, e alguns Soldados de 1.* Linha, e
constante de pouco mais de700 homens, fosse por
isso obrigado a dividir as suas forças , com tudo
depois de iodo um dia (7 do corrente) de fogo con-
seguio repellir completamente o inimigo, cuja per-da foi grande , náo passando a nossa de 3 feridos,
inclusive o valente Capitão Galvão , qua perdeo a
mão esquerda. E continuando na sua tentativa em
a noite do dia 8, «. ainda em o segminía, e liada
podendo alcançar , o inimigo, retirou-se finalmente
para a Cidade, deixando apenas as Barcas que
dantes conservavam no cruzeiro da Ilha. Supõe-se
que pertendem attarar de tiovo pelos preparativos
que já fazem, Esta boa a-ção , e a que lhe pre-
cedeo no dia 29 do passado Dezembro , em que o
General attacou as linhas da Cidade, para inquie-
tar o inimigo na oceasiao mesmo em -que jurava a
Constituição de Portugal, e cujo resultado nos
foi favorável , tem de aigum modo enfraquecido o
animo dos fardados Lobos , que já estariam aro-
bardados em extremo, se não esperassem cada dia
os 2 Batalhões , que de Lisboa partiram com o
destino de oecupar Angola, e Moçambique , deveu-
do tocar á Bahia,

Deos Guarde a V. Ex. Salla das Sessões na
Villa da Cachoeira aos trez de Janeiro do anno de
mil oitocentos e vinte trez , segundo da Indepen-
dencia, e do Império.

111.mr. e Ex.*"o Sr. José Bonifácio de Andrada c
SV-ca. — Francisco Elesbão Pires dc Carvalho e Al-
buquerque, Presidente, Miguel Calmou de Pin e
Almeida, Secretario, Manoel da Silva e .'•'ou;-,;.
Coimbra ; Manoel Gonçalves Mata Bitancourt, Ma-
noel José de Freitas , Theodosio Dias de Castro ,
José de Mello Varjao, Erancisco José de Mirando,
i-latioel dos Santos Silva.

RIO DE JANEIRO.

Discurso qur perante' S. M. 1. recitou cm 10 du cor-
rente o Representante do Governo das A/tufie-

J'>sé. Joaquim da Rocha Bastos.
Senhor..-— O {"inverno da Provincia chi A1'"
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trechos próprios para defender seo ponto , e loca-'
lidnde «ias incursões dos Vândalos nossos sonhados
amigos e irmãos por ironia , a que mais que ne-
iihniiia outra se acha exposta , e disputando sem-
pre a primazia en, adoptar quantas medidas tem
sido necessárias para erganisar , e segurar o sys-
tema do Brasil -. embora sobre ella se tenha por
vezes pertendido derramar o veneno da intriga , é
do scisma ; embora pregoeirós fataes ao bem da Pa-
tria , e ao socego cio Cidadão, tenham pertendido
desfigurar perante V. M. I. suas medidas de segu-
rança , embora em fim, Senhor, malvados pertur-
badores do bem publico tenham pertendido , e per-
tendam ainda espalhar doutrinas de qualquer modo
perigosas , e funestas á integridade do Brasil, seiri
a qual cada Provineia será um monstro disforme,
que vá organisar um monstro político ; a Provin-

«uns nn «orne de todos os seos habitantes, pe-
«etnido ' do mífidr júbilo, e veneração para com
a Augusta Pessoa de V. M. 1. tem a honra de
inarifestar ti_0 justos sentimentos : firme nos ma-
balaveis princípios da Independência do Brasil, o.
ligado- pelos indissolúveis vínculos do sagrado ju-
i-amento que acaba de prestar, elle protesta man-
ter ii custa de seo próprio sangue os seos direi-
tos á tantos séculos usnarpados , a gloria, e o me-
«torave* nome de um Príncipe incansável cm man-
ter a conservação desses mesmos direitos , e que-
brar ospezndos ferros, que a hypocresia, a inlide-
lidnde, e a.tyrannia pertendeo , e inda ousa per-
tender lançar-nos : o Brasil inteiro , e a Provin-
cia das Alagoas partes integrantes deste vasto, e
rico continente , e não menos zelosa na conserva-
cão de seos direitos, na adhesão á Augusta Pes- _
soa de V. M. I. , e no desejado goso (1'aquella cia das Alagoas firme nos seos princípios, e indes-
politica , e civil representação' que lhe proporcio- ligavel dos laços do juramento qué prestou. e das
í.-™ seijs recursos naturaes , e sua geográfica po- bem fundadas esperanças, que a animam nos es-

forços inexgctaveis de V. M. I. , jamais seguirá
n- outra causa que nao seii a de V. M. I., esperan-,sição'; não deixa vacilar o quanto lhe he preciosa

aposse do melhor dos Príncipes, que com o exem-
pio de tantas virtudes que o caracterisão, estimu- do no seio da liberdade, que sustentará emquanto
Ia os seos Povos a seguir a vereda tão pouco tri- V. M. I. com seo exemplo animar os seos Povos,
Wiada da honra, e do patriotismo: certa nos in- e pelas veias de cac'a um girar a mais pequena.
teressee, "e categoria que lhe auguram os traba- gotta de sangne, gozar aquelles fruetos que um
lhos e esforços de V. M. I. , que de bom grado, Governo sábio, liberal, e prudente, qual todos
e sem a menor coacção se identificou com o Bra- afiançamos ser o de V. M. I. , pôde prometter a
rií e seos habitantes, e que tão grande expectati- üm Povo livre, e aborrecedor da anarquia.
va'desenvolve em todo o mundo político; a Pro- A total e absoluta decadência de sua agneul-
vinciá das Alagoas , e o Governo, que a represen- tura tem arrastado com sigo todos os obstáculo» ,
ta r.ão hesitou um momento em fazer espalhar por que se pôde oppòr á prosperidade de uma Pro-
todos os seos governados a faustissima noticia da vincia: a estagnação do commereio sua consequen-
inaup.unirão de V. Mi I. , e de sua elevação ao cia necessária, o atrazo das artes e manufacturas,
'iVt.no Constitucional, e Imperial do Brasil por e sobre tudo a privação da relações coinmerciaeu
unanime acclamação dos Povos, circunstancia esta com a desgraçada Província da Bahia tem feito ex-
trraude em si mesma, e só capaz de fazer inaba- periméntar um déficit necessário em todos os ra-

goit aquelle Governo todos os meios ao seo alcan- ras, esperançados em que nao escapando a per
ce , para com a maior pompa , e aparato testemu- cacia, e paternal amor de \ . M. 1. a sorte
nhar publicamente tão briosos sentimentos, o que quella Provineia, ella recobrara com usura os fru-

puoncamenie rao cnosos seiiitiiieiiio» , «> «ju*; «|ua.aji» . .-- '.__"."  
_,. „___>„„j;_i_, „„,

t-eve
tao

nida toda a sua representai.*,u nvi-it-siciau^a , ^.r«, _..^"-— -í—  ,. — .- , .
« Militar se desenvolveram as maiores transportes governado por um bom e sábio Rei, he sem du-

- -•¦ ¦ ¦ ' ida a inveja do
Os grandes Impérios tem sempre florecido ade zelo , e patriotismo em todos os habitantes das duvida a inveja do Universo.

Alagoas , e dia para mim o maior , e mais menio-
pavcl quando tive a honra , e inexperada fortuni
de ser escolhido para órgão dos sentimentos dr
uma Provineia d'aquella ordem , sentimentos, que, ra

.íiagoas , e ena para mim o maior , e mais itre.uu- "» »------- — • .- ,, „,.,
nvcl quando tive a honra, e inexperada fortuna sombra de Monarcas sábios e justiceiros, qe.co*
de ser escolhido para órgão dos sentimentos de siderando os seos Subditos na verdadeira ordem pa-
uma Provineia d'aquella ordem, sentimentos, que, ra os promover a grandeza e felicidade tem-se
borbulhaiido em meo coração com o mesmo enfim- tornado seo ídolo, seo oráculo, eo amor dos Fo-
siasmo, me constituem a aspirar aquelle gráo de vos tem,feito sempre inexpugnável o seo Sceptro .
„i„.;.. „ a;^:i„a» „..„ .L.. ,-.„„„•„.» „ in,. be nor isso oue o Brasil reconhecendo em \. M.
gloria, e dignidade, que uma tão nobre, e im
portante missão he capaz de infundir em um co-
ração Brasileiro.

Pertender provar ao mundo inteiro , e a V.
M. I. o quanto a Província das Alagoas acorde em
sentimentos com as demnis Provincias do Brasil,
está firme em sustentar a santa, e justa causa de
s.ua Independência, seria não só ultrapassar os 1>
mites de minha cominissão , como injuriar um Povo,
que abraçando por divisa de seo nome , e gloria o
ser Independente , e livre , ou morrer; jamais se
desviará do primeiro caminho, que ha seguido :
sAm bem sabidos os públicos testemunhos dos seos
esforços , e cooperação , já sub.ministrando , quan-
do as suas finanças sani deploráveis, os necessários
foceorro-s a duas divisões de. Pernambuco , que ali
íocarí.ni _ t- uma- desta- C-oiMe-, jti cuidando' em pe-

he por isso que
I. todas as qualidades e virtudes próprias a cara-
cterisar um Príncipe, dom da Divindade, tem to-

do prestado fidelidade, obediência, e amor ao seo

Libertador, ao seo Amigo, ao seo Concidadão,

e ao seo bom e amado Imperador ; estes mesmos,

Senhor , em toda a sua plenitude sam os protes-
tos e internos sentimentos da Província das Ala-
o-oas, e do Governo, que as rege, de quem tenho
1 honra de ser um fraco órgão, mas que com ei-

Ia ieual nos mesmos sri>cimentes não menor g!o-
ria sin*o em dize-lo que sentiria em praticar. Rio

de Janeiro 10 de Março tle 1&23. — José Joaquim

da Rocha Bastos.

Villa de S. João de Macahé.
Senhor. — Constando que o Procurador Geral

<11>
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desta Província Joaquim Gonçalves Ledo eslava á
testa de unia caballa , e que por isso tendo per-
ulido O bom conceito publico, jamais podia eonti-
nuar a exercer o honroso cargo, que lhe foi con-
¦fiado ; por isso a Câmara desta Cidade , e mais Ci-
dadão., que concorreram na Vcreação geral, ees-
üaordinaria de 15 de Janeiro do corrente anno ,
como consta da acta , que temos a honra de pôr
Presença de V. M. 1. ; roga a V. M. I, haja por
bem annuir á remoção do dito Procurador , e no-
ineação de outro.

Deos Guarde a V. M. I. Villa de S. João de
Macahé em Câmara dc 15 de Fevereiro de 1823.—
Antônio José de Souza, José Amador, Antônio
Rodrigues do Valle, José Caetano da Silva.

Vcreação extraordinação.

Aos quinze dias do mez de Janeiro de mil oi-
tocentoS e vinte e trez annos , nesta Villa de 5>.
João de Macahé en, cazas que a Câmara costuma
fazer suas Sessões , onde se ajuntou o Juiz Pre-
Sidente Autonio José, de Souza, Vereadores e Pro-
curador do Senado da Câmara em Sessão extraor-
dinaria foi pelo dito Juiz Presidente lido o Officio
que o Senado da Camiira da Corte do Rio dt Ja-
neiro dirigio a esta Câmara, datado de vinte trez
de Novembro do anno próximo pas. ado , que acon -
panhou por copia as Vereações dc nove, e drse-
nove do mesmo mez para que a Câmara, e mais
Cidadãos presentes deliberassem se concordavam , ou
não na requisição feita a S. M. I. sobre a remoção
do Procurudor Geral desta Provincia Joaquim Gon-
çahes Ledo , visto que pelos factos acontecidos o
dito Procurador Geral tenha perdido o conceito
publico, qualidade inherente ao emprego que exer-
cia . foi por todos os Cidadãos presente , queabaixo assignaram accordado, que a requisição
da remoção do sobredilo Procurador era a mais
justa , e que esta Câmara unida com os sentimen-

tos do Senado da Corte do Rio dc Janeiro reresse a Sua Magestade Imperial a remoção tio'1?
to Procurador Geral por se tornar indigno de !"
cupar tão honroso Emprego, foi mais accordaT
que se Olliciasse ao Senado da Câmara da Cort°do 7>Vc, de Janeiro, remetlendo-se por copia
Termo do Vcreação grande , para que o mesmoSenado fizesse subir tudo á Presença de S. M ]fazendo o mesmo esta Câmara directamente •!/
Mesmo Senhor , de que para constar faço t.fite
Termo em que assignaram. E eu João Pacheco So-brosa o escrevi. — U Presidente Antônio Jotó djSouza, José Amador, Antônio Rodrigues do Vai»
le , José Caetano da Silva.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)

Quartel General 13 de Março de 1823.

Ordem do Dia.

S. Ex. o Sr. General, conhecendo, que quan-do o Patriotismo , e nobreza de espirito se desen-
volvem com aquella virtuosa energia própria dog
bons Cidadãos, he de justiça, que tal procedimen-to seja manifesto, ordena portanto se declare naOrdem do dia , que Serafim Antônio Montes , João
de Castro, Sihtrio Culisto Gonçalves , Antônio Pinto
da Costa, Luciano Alves Santos, Ântomo José, Ma-
noel Francisco Silva , e Fctippe Btnicio , se ollei-e-
cerani ao Capitão Mór da,Villa de S. Jo,é da
Provincia de Minas, para o serviço das Armas deu-
te Império , entre o» quaes se fazem mais espe-
cialmente distinetos Manoel Francisco Silva, e Fe-
lippe Benicio , que sendo filhos únicos de uma
mulher pobre, e já velha, foram os primeiros, quese ofereceram fazendo o sacrifício de deixarem sua
Mãe para servir á Pátria ; segundo o Ollicio do
Capitão Mór, este procedimento he filho jáa. boa
educação, que tiveram. — Francisco Maria Gordi-
lho, Ajudante General.

ENTRADA S.

Dia 12 do corrente. — Alagoas ,- 15 dias ; FUnião, Com. o Cap. dc Mar e Guerra David Jt-wit.— Dito ; dito , F. Real Carolina , Com. o Capde í rag. Manoel Gonçalves I uiz. — Dito • dito Cde guerra. Maria da Gloria, Com. o Cap. Ten. Tkeo-
ífnvn ela W^i.i.n.,,,'.... T\'.j i*. .'. _ _.

NOTICIAS MARÍTIMAS.
S. João; 2 dias; L. Santa Micaella, M. FranciscoLuiz Coimbra, equipagem 5, cari.a madeira a An-torno da Cunha. — Cabo frio,- 2 dias; L. Santa CrttiBrasileira, M. José Luiz Rodrigues , equipagem 8,
carga assucar e milho a João Gomes líarrozo : pa'-sageiros Manoel Joaquim de Almeida , e FumcAoCorri ia. — Dito : 1 dia ; L. Galatéa , M. João Gmi
_*.._/_...,_, ,.„ T) lí 7

&-¦£• >& Lt::zií'rtiCo?. *~í..xrs,-rs ,,,„,„, ,, ,_„,,
dias; R Viajante, M. Framheo Camll 1%7 ?/** .^UCar a Ve>'tSsimo José Co,lho : passageiro.Carvalho eqnipu^n 24, c^a fcSSfd/íeS *«-«l 

*"«¦*< , e João Marques da La,°
de algodão a Manoel Gonçalves de Carvalho .- pas-sageiro Paulo Bello com 1 escravo.—Antueruia Stdas: G. /.„/ *..//,...,.., iw u V, 'f7ls' ¥

n , ' í ,., """ •"«'"" , equipagem 8, car-
ga cabos, bailas e fazendas a Thompson e Canin r-  '""' JM- J""™" sir„m„v,
passageiros 2 Tng. ~ Gaemesey ; TO dias'- H /_V e1V'PaÇè<P «' carSa telha.- passageiro Francisco Joa-
St. George , M. John Grut, equipagem 9 car£ Fü f r^T' 

~ ^«™* V« / 9. Carolim , M.
vinho, azeite, trigo e queijos a MiUeo.-Riode nro7Íowde,íe "'"*' WlUÍP,«em 14' "^ h"
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An-rifíos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

S1^ lindo presente a S. M. o Imperador a caluniniosa
Representação , que os Alumnos do segundo anno da Aca-
deniia Medico-Cirurgica desta Corte levaram ao conheci-
mento do Mesmo Augusto Senhor , em que não só se
queixaram injustamente de serem obrigados pelo Director
da referida Academia á frequeucia da Aula de Fisiologia ,
recentemente instaurada a requerimento dos mesmos Alum-
nos , mas atd ouzaram atacal-o com criminosa insolencia,
e falsas imputações , e faltar em suas descomedidas ex-
pressões á justa decência com que se deve requerer:
Manda S. M. , pela Secretaria de Estado dos Negócios
do Império , que o Intendente Geral da Policia chame á
sua presença os Alumnos , que requereram , e se assi-
gnaram, e asperamente os repreheiida tanto pela falta
do devido respeito ao seo benemérito Director , que só
exigio a observância da Lei, como pelas (Vazes , e voca-
bulos , que desatentamente, empregaram na referida Re-
presentação. Palácio do Rio de janeiro em 26 de Feve-
reiro de 1823. — José Bonifácio de Andrada c Silva.

S. M. I. attendendo ao que Lhe representou Luiz
Antônio cia Silva , Mestre das primeiras Letras nesta Cor-te , Houve por l.em por Decreto de 24 de Fevereiro pas-sado iuigmentar-Ihe o ordenado , que vencia com mais9('á>000 réis.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Havendo-se encontrado no exame das contas do co-
bre em chapas destinado para moeda , e remèttido do
Arsenal do Exercito para a Casa da Moeda uma grande«l.tferença, procedida da irregularidade dos assentos, emuda t os percisos exames no recebimento dos mesmos ;
para obviar similhantes incouvenientes , e perjuisos daFazenda Nacional : Manda S. M. o Imperador , pela Se-cretaria de Estado dos Negócios da Fazenda , que o Mi-n.stro, e Secretario de Estado dos Negócios da Guerra
passe as Ordens á Junta do Arsenal do Exercito: queo Intendente do mesmo faça contar separadamente na oe-casiso da remessa para a Casa da Moeda o numero dasf-napas tle cobre de igual grandeza de que ella deve cons-tar, e pesar a sua totalidade , bem como as aparas re-sultantes da sua reducçío , e declarar especificadamenteumo isto no conhecimento, de que deve vir accompauha-ca a mesma remessa , procedendo com igual individua-
çao e clareza na respectiva ese.riptnraqgo; devendo igual-«jente 

Jazer pezar todas as aparas restantes das passadasretmeçoes . qlle existirem , e remetter quanto antes aohesouro um certificado do pezo, que tiverem para seo co-
ST» 

: 
f 

°UtWt SÍm Pa'"tic'P«-l''e • que na data de
a Mo,rP 

6 'Sualmentá ^em ao Provedor da Casa
leio ,1 ' tf" quc fe«a contar (I° ™™° '"oflo noacto |,.i recebimento de cada remessa o numero de cha-|ms ile cada grandeza, que• receber, e-pezai a sita tottf-

lidade; a fim de verificar se conincide com o declarado
no conhecimento vindo do Arsenal , e achando conforme
proceder com igual individuação , e clareza na respectiva
escripturaçiío, dando-se ao mesmo Provedor as ordens
percisas , para eom a mesma exacçao ultimar as entre-
gas da Moeda já cunhada. Paço 25 de Fevereiro de 1823.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Justiça, que o Ouvidor da Commarca
do Espriito Santo , em execução da Portaria de 22 do
mez próximo passado dirigida pela Reparti ça~o dos Nego-
cios do Império, proceda immediatamente a Devassar «o-
bre os factos praticados na Villa de S. Matheos pelos In-
dividuos indicados na mesma- Portaria, e envie com a
Devassa os réos , que ficarem pronunciados. Palácio do
Rio de Janeiro em 5 de Março de 1823. — Caetano Pinto
de Miranda Monsenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do
Governo Provisório da Provincia de Minas datado de 20
de Janeiro deste anno , em que requer dous Ajudantes
de Cirurgia para o serviço do Hospital Militar , e pro-
põe , que se separem os empregos de enfermeiro , e de
comprador do mesmo Hospital , que andam juntos; e que.
se reparta o ordenado que percebe o aetual Enfermeiro ,
dando-se metade ao comprador, ficando assim competindo
a cada um quarenta mil réis por anno; Manda S. M. I.
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra , ap-
provar esta medida, que o Governo propõe; e quanto aos
dous Ajudantes de Cirurgia vam-se dar as providencias ne-
cessarias. Palácio do Rio dp Janeiro em 3 de Março de
1823. — João Vieira de Carvalho.

Por carta Imperial dirigida ao Vigário Capitular da
Sé da Provincia de Pernambuco em data de 21 de Feve-
reiro próximo passado ; Houve S, M. o Imperador por
bem conceder aos Capeüães dos Corpo< de Linha daquel-
Ia Provincia o uso de Atinei , e Soli-Deo , como já fora
concedido aos dos Corpos desta Corte.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Nr-
gocios da Marinha , que o Capitão de Mar, e Guerra
IJavid Jewet' Commandante da Fragata União: desembar-
que a Tropa; que vai de transporte para a Bahia em
Camamü, ou naquelle logar onde melhor convier, com a
maior brevidade possível; e effectiiando o desembarque re-
gresse a esta Capital, Palácio do Rio de Janeiro em 2ó
de Janeiro de 1823.—Luiz da Cunha Moreira, (a)

(a) Não se publicou esta Portai ia , quando pedia a sua

-us
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Manda S. M. I. pela Secretaria de t.stado dos

sócios da Marinha , que o chefe de Esquadra Inspector

do Arsenal d.i Marinha logo que se conclua a descarga ,
-.criei pela Alfândega , rie trez mil^ arro-

nue se acham abordo da Escuna
le.lla , por '-o haver comprado

v.xn 0 ,.--,,.,„ .-. ¦„, ,.,-.- ,.,-, de Janeiro em 7 de Mar-

Ne- meo Commanilo sabido desse Porto vio día 9S do ír.as

qu
a que se vai proce
bas de páo. JSrnsii
Atlante. fuça tomar conta

ista-lo. P.ilacio do Uii
\%i'i. — Lniz ela Cunhei Moreira.ço de. T , . .

N. B. Nesta mesma data se escreveo ao Intendente
-lhe o titulo «Ia compra da sobre-

formarem os assentos necessários
da Marinha remftte'
dita Escnnn , p'.ira se
no sua Rppurtiçío.

Pela Mesa da Desembargo do Paço.

D. Pedro , pehi G
Acclámáção des Povos

o-traçíio da Jiisti-
¦ dos Negócios dus

raça de Deos , e unanime
Imperador Constitucional,

e Defensor Perpetuo do Império do Brasil, Faço
saber : Que sendo-Me presente em Consulta da Mesa
do Desembargo tio Pico, que de não datarem os
Juizes da Vara branca os seos Despachos , princi-
palmente os interlocuterios, o-i avulsos, se seguiu o
muitas vezes contra a boa uri";
ça, e regularidade «lo expeúien
Partes , abusos , confusão . e transtornos , que mui-
to con vinha remover ; E Conforinando-Me por Mi-
nha immediata Resolução rio vinte um do mez pro-
ximo passado com o Parecer' chi mencionada Con-
sulta , em que foi ouvido o Desembargador Proeu-
rador da Coroa , Soberana, e Fazenda Nacional :
Hei. por bem Ordenar, que afora em diante não só
os Juizes de Vara Branca, mas geralmente todos
e quaesquer Magistrados de qualquer Ordem , cias-
se ,. ou graduação que sejão, e ainda os mesmos
Fiscaes , datem' todos os 

'seos 
Despachos ; por ser

este um meio conducente á boa ordem do Processo
em suas differentes épocas. e saudável providencia
para pôr termo as -ntedatíis dos Despachos, e áquel-
les outros abusos , de que subio queixa á Minha
Imperial Presença. Pelo que , em observância da
Lei, Mando a todos os Ministros, Justiças, e quaes-

outras pessoas, a quem o couhocim
Imperial Determinação haja de pertencer, a

cumprão e guardem, e facão cumprir c guardar,
como nella se contém. O Imperador Constitucional ,
e Defensor'Perpetuo do Império do Brasil o Mim-
dou por Seu E-peeial Mandado pelos Ministros
plnixo assigniidos do Seo C;»ns«;H»«» , e Seos De-
sci!ibargadorc;< do Paço. Manoel Correu Fernandes a
fez escrever nr» liio de Janeiro em vinte cinco de
Fevereiro de iviil oitocentos e vinte tros,
da Independência , o
Andrade Pinto n fez

tiurir
Minha

«lo Império; -Tose Caetano ei'
escrever. — Bernardo José da

Cuftha Gusmão e Vnsconre.llns. -
¦da. — P;;r bnrnediniíi Resolução

Momr:

te ti de Jane iro de
le S. M. I. de viu-

mil oitocentos c vinte tres to
em Consulta da Mesa do Desembargo do Pa

próximo passado; fóra da Parra o Commandante da
Esquadra abrio o Prego «pie levava ; c como neile se
deixava a arbítrio a escolha do Porto cm que a Ex.
pedição devia desembarcar: assentou o mesmo Com-
mandante em formar Conselho; o qual fui composto,
delle, de mim , e de todos os Comniandantes das Em-
Uarcações , com os seos respectivos Práticos da Costa :
e de commum accôrdo foi assentado, que o Porto mais
conveniente para o desembarque , era o das Alagoas.
Por tanto , havendo-se dirigido o rumo da Esquadra
para este Porto, aqui fundeamos no dia 2á do correu-
te. Ao avistar-se de terra a Esquadra, suppondo-se
ha Villa de Massaió , ser Lusitana, desenvolveo-se
no povo o mais admirável enthusiasmo : todos corre-
ram ás armas; e não só os homens moços, porém os
velhos , e ns crianças que mal podiam com o pezo
rias espingardas , todos se armaram , e guameceram
as Praias e Fortes: porém nada he tHo notável como
o Patriotismo das Mulheres , que sahindo armadas
para as ruas, corriam ás casas hum as das outras,
convida mio-se reciprocamente paru a defesa da Pátria,
c qual dellas se esforçava cru chegar mais depressa
aos pontos , em ipie se achavam seos Esposos , seos
Pais, ou seos Filhos, para os auxiliarem no combate.

Fundeando a Esquadra , firmou com hum tiro de
Peça a Bandeira Imperial, e inimt-diatamente foi man-
dado á terra hum Ofiiei.il dc Marinha por parle do
Commandiii.te da Esquadra, e eu enviei da minha
parte o meo Major, o Ajudante , o Capellão, e um
Tenente . que aproximando-se á terra iam dando Vi-
vas ao Imperador, e a Nação Brasileira.

A Tropa e Povo que até então estavam deseon-
fiados da Esquadra, e se achavam dispostos a fazer-
lhe fogo , e sobre todos os qne pertendessem desem-
barcar, não obstante verem tremular a Bandeira ver-
dc, que elles euppunham arvorada por malicia; vendo
a gente que ia no Escaler, e reconhecendo serem
Brasileiros; cheios de alegria entraram a dar muitos
Vivas: e o seo enthusiasmo os levou ao ponto de se

entoilesta meterem pelo mar dentro com agoa pelos peitos, ti-
rarem os Olliciaes para fóra do Escaler, carregal-os
aos hombros dando continuados Vivas e descargas de
alegria.

O Major de Milícias desta Villa Bernardino Go-
mes Ribeiro, Commandante militar deste Destricto,
tao zelozo, e enérgico havia sido em pôr este Porto
cm defesa roníra nós, suppondo-nos inimigos, como
depois reconhecendo-nos amigos e irmãos , foi activo

segundo em providenciar sobre o desembarque da Tropa, seos
com modos e manutenção em terra; dando todas as
provas do seo Patriotismo, e da Nobreza dos seos
sen.imentos.

O Tenente Coronel Joaquim Marianno dc Olivei-
ra Bello, Commandante das Armas de toda esta Pro»
vincia, e Official cuja bravura, e probidade he conhec--

>!inr Mirem-

da referiria
no. — José:

Mesa de seis de Fevereiro do dito an-
Caderno de Andrade Pinto.

ço dn tres;;1 tio mesmo mez e anno , e Despacho ds , e que merece aqui o maior conceito desles Povos;' " ' sabendo 
na Villa dus Alagoas da aproximação da E<-

quadra, p«»z ali tudo em Armas, deo todas as provi-
dencias para a defesa da Província , e immediatamente
avançou sobre Masscúó com bum Corpo de 300 ho-
inens , em companhia de hum dos Membros do Go-
verno , Secretario Laurentino Anlonio Pereira dc
Carvalho.

PROVÍNCIA
Villa

DAS ALAGOAS.
ele Massaió.

Officio de José. Joaquim cie Lima e Silva, Coronel do
Batalhão do Imperador.

lll."10 e Ex.™ Sr. — Havendo a Expedição do Ao Governo «lirigi de bordo o Officio constante
da Copia N.° 1 , remei tendo-lhe alguns Exemplares da
Proclamação N.° 2.: o Governo respondeome com o>
Oflicio N.° 3.; e avista das minhas requisições temdata por ser dada como Prego ao Commandante, da Es- . .. .... —.. ,

quadra, que na conformidade do que ali se determinou sido incansável em providenciar sobre o transporte da
Tügrcssoi a este porto logo que pojoti em terra a tro- Tropa , todos os soecorros tem prestado á Expedição,
pa, o pretrechos que levava. e nada nos resta a desejar.
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O hora Povo cheio do maior enthusiasmo tem re-
cebido a Tropa da Expedição com os braços abertos;
suas casas, suas bolças, o seos serviços tudo tem
franqueado cano a Irmãos.

Hoje espero que dciombarque o resto ela Maga-
gem , o Trem Mililitar, o immediatamente e itcjam
os transportes arranjados, seguirei n minha marcha
pam a Bahia,

Rogo pois a V. Ex.a se digno levar a Augusta
Presença de S..M. I., o que acima fica exposto.

Deos Guarde a V. Ex. Villa de Massaió 23 dc
Fevereiro de 1823.

III.1"0 e Ex."'ü Sr. João Vieira dc Carvalho, ~-
José Joaquim de Lima e Silva, Coronel do Batalhão
do Imperador-

N.9 17
IH.™» e Ex.™' Srs. — S. M. o Imperador do

Brasil, querendo libertar os Povos da Bahia do
jugo Europeu , que até agora os tem tyraniticamen-
te oppriniido , tem dado as providendencias mais
activas e appropriadas para que o infame General
Madeira e seos Vândalos, que commanda, sejam im-
mediatamente lançados fora da Província da Bahia,
ou passados todos á espada, quando resistam. E
sendo conveniente desembargar na Villa de Massaió,
e dahi transpdrtar-se por terra até á Bahia , o
Corpo de Caçudores «lo meo Coinmando , que se
honra com o titulo de Batalhão do Imperador,
da força que consta do Decreto transcripto em o
incluso Diário do Governo, devendo igualmente
desembarcar e transportar-se a artilharia, arma-
mento , munições , Petrechos da guerra , e Caixa
Militar, que deve acompanhar a expedição , re-
queiro a VV. EEx. licença para isto : e em o Au-
gusto Nome de S. M. I., por bem do serviço da
Nação, e Independência do Império do Brasil ,
requeiro a VV. EEx. se dignem dar as suas sa-
bias providencias para que a mencionada Tropa
encontre hospedagem em todas as PovoaçÕes poronde dever transitar; e os mantimentos percisos em
toda a sua marcha até o seo destino ; os transpor-
tes, e conducções necessárias, tanto por terra, co-
mo em as passagens dos rios , e os guias conve-
nieutes para a direcção da marcha, e que final-
mente nas estradas não se encontrem obstáculos,
que retardem o transporte da Tropa, trem , e ba.
Ki.geni.__

Não envio já a VV. EEx. uma relação dos
volumes, que devem ser transportados em carros,
e dos que podem ir em bestas , porque espero de-
pois de desembarcados todos, simplifical-os quanto
for possivel: e então terei a honra de remetter a
VV. EEx. um calculo exacto. Entretanto queiram
VV. EEx. ir dando as providencias, que julgarem
convenientes; na certeza de que quanto menor for
a demora da Expedição nessa Provinbia , tanto.me-
nor será o padeçimento dos nossos Irmãos Aa. Bahia.

Remetto a VV. EEx. as Proclainações inclu-
sas, para que me façam a graça de as mandarem
nffixar em as differentes Povoações do seo Gover-
no , particularmente nas que se acharem em as es-
Iradas por onde devermos transitar. Pelos porta-dores desíe o Ajudante Luiz Alves de Lima e. Sil-
va, e o Padre Capellão Bento' Januário de Lima
Cantará, ambos do Batalhão do meo Commando,
queiram VV. EEx. expedir-me as suas ordens ," queas saberei exactainente cumprir. Deos Guarde a
VV. EEx. Bordo da Fragata União 20 de Feve-
reiro de 1823. — lllustrissiiuos e Excellentissimos
Senhores do Governo da Provincia das Alagoas. Jo-
sé Joaquim de Lima e Silva Coronel Commandante.

1J.C|

do Batalhão do Imperador. — Está conforme. —Jo-
sé Joaquim dc lÀma e Silva.

José Joaquim de: Lima e Silva, Official ela Ordem
Imperial do Cinzeiro , Cuvallriro da Ordem de S,
Bento de: Aviz , fidalgo Ctrcuileiro du Caza Impe-
riul, e Coronel cio Bululhãu elo Imperador.

Habitantes da Provincia das Alagoas ! S. M. O
Imperador Constitucional do Brasil, Magoado pela,
serio de males , que os pacíficos Povos da Bahia
tem sofiVido das Tropas Europeus que os quizerani
escravizar; Tem Determinado as mais enérgicas.
Providencias a fim de quo as ditas Tropas sejam
iinniediataniente expulsas d'aquella Provincia, pa-
ia que esta venha a gozar da prosperidade, em que
se achara todas as outras que ostam ligadas ao Gran-
de Império, Portanto , tendo de desembarcar na3
vossas Praias , e de transitar pelo centro da vossa
Provincia, até a da Bahia , um Corpo forte de
Caçadores , O Baia/hão do Imperador ; levando com
sigo Artillienas , Armamentos , Munições , Petre-
chos de Guerra , e caixa Militar ; depende de vós
Oh Habitantes das Alagoas , o bom resultado desta
Expedição. Nós precizainos mantimentos e soecor-
ros para o transporte do Trem e Bagagem. A Cau-
sa lie do Brasil, \\p nossa; cada um deve concor-
rer para o bem delia conforme as suas forças : nós
concorremos com as nossas armas, nossas vidas,
pois temos Jurado Vencer-ou Morrer: vós deveis
concorrer com os mantimentos, e transportes que
precisamos, para poder-mos realisar os nossos votos.

O Imperador , e a Nação Condam em vós , e
devem esperar do vosso zelo , e vosso patriotismo,
já mui conhecidos, todos os sacrifícios pelo bem da
Grande Causa do Brasil.

Bordo da Fragata União 80 de Fevereiro de
1823. — José Joaquim de Lima e Silva,

N.o 3.9
Com assás júbilo aceusamos a recepção do Of-

ficio de V. S., e passamos a dar as ordens em
beneficio do transporte , que V. S. necessita, para
a expedição, que marcha á Bahia, Coiniiiandada.
por V. S.

Impacientes esperava-mos este lanee , e como
por fortuna nessa he chegado , gostosamente o abra-»
çamos , e quanto antes V. S. nos envie a relação
do seo Batalhão , para a promptificação das cavai-
gaduras , e carros que sam precisos para a con-
dução delles , e dos petrexos de guerra.

Deos Guarde a V. S. muitos annos. Alagoas-
23 de Fevereiro de 1823, — lll.m Sr, Coron.fl o
Commandante do Batalhão de Caçadores José Joa--
quim de Lima e Silva.«— José Fernandes de Bulhões,
Presidente ; Nicoláo Paes Sarmento; Antônio de
Olanda Cavalcante ; Jeronimo Cavalcante e Albu-
querque. — EJstá conforme, —- José Joaquim de Limn
e Silca,

BAHIA.

Copia de um Officio do General Madeira dirigido aa
Conselho Militar de Monte Video , o qual sendo in-
terceplado foi remettido ao Ministério da Guerra
nesta Corte.

Ul.™8 Srs. — Tendo pelos meos Officios de 19
de Outubro, e'29 de Novembro accusado a rece»
pção do Officio de VV. SS. de 18 de Setembro
passado , expressando naquelles as medidas , de quo
lhiicei mão para poder dar positiva resposta sobj-ç
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pts trez pontos essenciaes , em que V"V. SS. for.nam
o contexto do dito seo Oííicio ; tenho a dizer-lhes
que o resultado dos meos excessos , n(tentas as
circunstancias as mais criticas , em que se acha es-
ta Província , c feito o cofre deliu de numerário
para <as despezas precisas , foi o que coutexta a
Portaria iuciusa dirigida a VV. SS. pelo Tribu-
nal (ia Fazenda, para nas circunstancias alo pri-
ineiro ponto , digo do exposto no primeiro ponto
do dito Ulficio de VV. SS. , poderem sacar sobre
o Tliesoureiro daquella Junta Manoel José de Mil-
Io, ou quem seo cargo servir a quantia de qua-
renta e seis contos e oitocentos mil reis, dividida
esta por quatro mezes , em cada um dos quaes
passaram letras de onze contos e setecentos mil
réis. EmquaiKo ao exposto eto os outros dous pon-
tos, Le necessário levar ao conhecimento de VV.
SS. , que tendo recaindo contra mini , e as Tro-
pas Europias aqui estacionadas o ódio das Provin-
cias sublev-idas, firmado em Decretos do infame
Ministério do Rio de Janeiro, eu me vejo reduzi-
do ao recinto desta Cidade, cortados os vi veies ,
excepío os que vem de Lisboa, e alguma ..carne
salgada , que aqui entrou vinda do Rio Grande, do
Sul, já lambem sublevado, e cercado de uni Exer-
cito Cominandado por um Francês , Labalul , quo
todgs os dias attaca as minhas avançadas projectan-do a entrada na Cidade , e obrigar-nos a embar-
cai-, : fazendo-se portanto necessário a cooperação
da Esquadra, aqui surta , não só para livrar de ai-
guin iíJoqueio este Porto , mas mesmo para a pres-taça o dos soecorros da maruja , visto que além de
ser diminuto o numero das nossas Tropas, cada
4ia mais se. debilita por força, por moléstias nos
foldados, sendo-nos além disto necessário ter Em-
barcações de guerra cruzando para fazerem condu-
«ir alguns Barcos, conduetores de gêneros da pri-meira necessidade, que para outra parte.se diri-
jam, a fim de nos suprirem a falta daquelles; as-
sim como temos outro* bloqueando os Portos do
Recôncavo , para lhes poder cortar aos inimigos a
çoniniiuiica.i.0 por mar de. uns para outros pon-tos ; e_, nestas circunstancias bem podem conhecer
VV. SS. a razão que impede para já se lhes não
poder mandar soecorros marítimos , o que tanto
eu couro o Chefe da força marítima João Felix ,Qfàciaes e mais fieis Portugueses lamentamos , ain-
«Ja^quando acaba agora aquelle Chefe de receber
ordem, de Lisboa da Secretaria , para apromptar a

.tonelada para':, agoarla, qne devem levar as Em-
baic;iÇoes; que aqui hão de chegar para transpor-
te dessa Tropa , até cujo complemento das ordens
espero que VV. SS. não desampararam esse pon-ip , conservando com denodo o caracter , e firme-
za que caracterisa essa tão briosa quanto fiel, e¦valente tropa, Para maior segurança da entrega
«Jeste Oíhçio, visto ser. a. Embarcação Estrangeira ,
julguei devel-o. enviar a VV. SS. pelo Coronel
Joaquim ile Souza Qitevcdo. Pizarro , Official di«>'no
de todo o conceito , o qual expressará a VV. SS.
circunstanciadamente, o estado dás cousas.

Deos Guarde a VV. SS. Bahia lí) de Dezem-
bro de 1822. — lli.™ Srs> preBidente e Vogaes.—
.Assi^nado Ignacio Luiz Madeira de Mello. — Está
epnforrue., — Antônio Pimentel do Vabo,

nus me tem •utorgado poderes para em seo no-
me, o de todo o Povo daquella Commarca an.
fciii"-""" >i '• a,a. m. .....«.-. |.,...,.-. , e cordiuus sen,
tiineiitos (te gr.itidito pe'

RIO DE JANEIRO.

Senhor. — A Câmara da Villa e Commarca do
Paracalú do Príncipe da. Piovi»cia de Minas Ge.

seos puros
Io isiiiiiino , e inapreciiivcl

bem, que V. M. 1. acaba de liberalisar au Brasil
acceitiüido o Titulo de Sa-o Imperador Consüiu'
cional , e conservando o c!u seo Perpetuo Defensor.

Os meos Constituintes , Senhor, conhecem qué
só esta Imperial, e generosa Resolução podia re-
solver o duvidoso problema da sorte, e destino dos-
ta vastíssima porção «Io novo Mundo , sentenciada
na presente convulsão politica , ou a ser prourie!
dade disponível ala antiga mãe pátria , ou preza
de Nações estranhas , aproveitando-se da fraqm--
za, c[iie sempre produz a divisão de partidos , 0u
eni fim a ver arinureni-se os braços de irmãos «on-
tra irmãos , e ensopar-se a terra Brasileira do san-
gue Brasileiro.

Tudo, Senhor, tudo evitou a Politica de V.
M. I. Agora temos Pátria , e temos Pastor ami-
go, quo defenda o seo rebanho. Bem depressa te-
reinos Leis , e sxecutores fieis dellas , teremos ar-
tes, sciencin, indusUia, commercio, e marinha.
Uma liberal Constituição apoiada e defendida porV. M. 1 dará foiça e respeito ao novo Império
e fará que a Pátria do Brasil seja a Patna do
mundo inteiro.

E a tantos bens e ventura, que hoje goza o
Brasil hani de ser insensíveis os corações Brasilei-
ros ? Não , Senhor , he nelles que V. M. I. tem
firmado o seo Throno, e he delles que nascem
os votos de gratidão, amor, e respeito que a Ca-
mara e Povo da Commarca do Paracalú fazem
por minha voz soar junto do Throno de V. M. I.,
cujas Mãos Augustas tenho a honra beijar pelosmeos Constituintes. — Estevão Ribeiro dè Rezende.

Havendo-se pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios do Império participado pelo Diário do Go-
verno de 5 do corrente aos Illustres Deputados das
Provincias eleitas para a Assembléa Geral Consti-
tuinte , o Legislativa deste Império a necessidade
de fazerem constar na mesma Secretaria de Estado
as suas residências nesta Corte, a fim de saber-se
o seo numero para se poder quanto antes installar
a dita Assembléa Geral: Faz-se publico por esto
meio que até ao presente dia 13 de Março consta
exsistirein nesta Corte 43 Illustres Deputados, co-
nio da seguinte Relação, faltando por conseqüência
8 para preencher o numero necessário para a ins-
tallação da Assembléa.

Rio de Janeiro.

Antônio Luiz Pereira da Cunha.
Barão de Santo Amaro.
Bispo Capellâo Mór.
Jacinto Furtado de Mendonça.
José Joaquim Carneiro de Campos,
Manoel Jacinto Nogueira da Gania.
Manoel José de Souza França.

Minas Geraes.

Antônio da Rocha Franco.
Belchior Pinheiro de Oliveira.
Cândido José de Araújo Vianna.
Estevão Ribeiro de Rezende.
João Gomes da Silveira Mendonça.
José.. Custodia»-Dias»
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José Joaquim da Rocha-
José rie Rezeíide Costa
Lúcio Soares Teixeira de Gouven.
IVlnnoel Ferreira da Câmara.
Manoel José Velloso Soares,
Manoel Rodrigues da Costa.

S. Paulo,

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado,
Antônio Rodrigues Velloso de Oliveira,
Francisco rie Paula Souria e Mello.
.tose Ai-ouel.e «le Toledo Rendou.
José Bonifácio de Andrada e Silva.
Manoel Martins do Couto Reis.
Maitim Francisco Ribeiro dt» Andrada.

Espirito Santo.

Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio.

Alagoas.

Ignacio Accioli de Vasconcellos.
José Antônio Caldas.
José de Souza Mello.

Pernambuco.

Bernardo José da Gama.
Francisco Ferreira Barreto.
Ignacio de Almeida Fortuna.
Luiz Ignacio Andrade Lima.
Manoel" Ignacio Cavalcante de Lacerda.
D. Nuno Eugênio de Locio.

Rio Grande do Sul.

Antônio Martins Bastos.
Francisco das Chagas Santos.
Joaquim Bernardino de Sena Ribeiro.

Parctyba.

Augusto Xavier do Carvalho.
Joaquim Manoel Carneiro da Cunha,
José da Cruz Gouvêa.

Santa Catharina,

Diogo Duarte Silva,

E dTt A L.
¦Pedro Machado de. Mirawti Malheiro , tio Conselho

de S. M. L ¦ Commendador elas Ordens de Clins-
to, è Conceição-, Desembargador do Paço , Depu-
lado da Mesa. dn Consciência e Ordens -, Chancel-
ler Mór da Corte., -e Império do Brtisil &c.

Faço «abei- que pela Secretaria tVEstado dos
IWocios da Fazenda me foi dirigida a Portaria
do 

"theor 
seguinte -. — Havendo S. M. o Imperador,

pelo Decreto de 12 de Novembro do anno passa-
«lo, determina o que revertesse para a massa ge-
ral das rendas do Império o rendimento de to-
das ns Graças, ou Mercês, Ofiicios de Justiça,
ou Fazenda" concedidos , ou pertencentes a pessoas
residentes em Portugal; Manda pela Secretaria de
Estudo dos Negócios da Fazenda , qu-» o Chan-
celler Mor ri,. Império passe as ordens necessárias ,
paru que os actuaes Serventuários dos Qílkios des-

tu Provincia entrem para o Thesouro Publcio com
<,s porções annuaes , que se obrigaram a dar aos
Proprietários , á vista dos respectivos papeis de
tiacto , que devem nppiesentar ; e na falta destes
Com a terça parte do rendimento dos mesmos Ut-
ficios , contados desde a dada do mencionado De-
creto em diante, e emquanto não mandar o cen-
trario; pagando a quartéis , ou como mais com-
modo for aos ditos Serventuários , porém sempre
com attetição ás urgências do Estado, e seguran-
ca necessária da mencionada renda. Paço 1.° de
Marco de 1*23. — Murlim Francisco Ribeiro de An-
tirada. — Pelo que todns as pessoas a quem com-
pete O cumoriuienio desta Imperial Ordem , se ap-

preseníarám' perante mim por si ou s,-os procura-
dores dentro de 8 dias , sendo Serventuários de
Oilicios na Corte; e trinta, sendo da Commarca ,
munidos dos seos títulos e contractos, para serem
examinados , e entrarem com as soramas dos ajus-
tes , ou quota do rendimento dos ditos Officios no
Cofre Nacional. Rio de Janeiao 10 do Março de
8213. — Pedro Machado de Miranda Malheiro.

FRANÇA.

Paris 29 <íe Dezembro.

El-Rei nomeou em S8 deste mez para Minis-
tro Secretario «fEstado dos Negócios Estrangeiros
ao Visconde Chuitaubriand, Par de França, e o
Duque Mathieu de Mmitmorency, também Par de
França , foi nomeado Ministro d'Estado , e Mera-
bro do Concelho Privado.

As folhas revolucionárias citavam ultimamente,
em apoio das rasões que davam para provarem a
adhesão d'EURei de Portugal ás fôrmas de Gover-
no que lhe impozeram, cartas daquelle Monarca
á Sua Augusta Esposa, e Filho, nas quaes soli-
citava que se reunissem aos seos esforços e dese*
sejos-. nós op.-6ir.os a estas argudas liberaes ase-

güiníe carta, que nos dirigio um homem , cujo
nome e caracter são de alguma authoridade nestes
debates , M. d'Araújo Carneiro, que nor muitos an-
nos gozou a honra da confiança d'El-Rei de Por-
tvgcil, e oecupou por longo tempo o logar de Em-
biiixatlor junto aos Can toes Suissos - " M-onsieur. —-
Depois da minha ultima viagem a Portugal, mm
surprehendido me tem deixado as falsas operações
publicadas ein certos Jornarei Francezes, a respei-
to do actual estado do Reino de Portugal. Ap™.-
veito-me da vossa excellente Folha, para mostrar
ao Povo Franeez , e as Naçíies da Europa, o ver-
dadeiro estado daquella, em outro tempo, tao il-
lustre Monarquia.

Não he mister grande conhecimento da 1 listo-
ria para saber que o momento de uma calamida-
de publica, e os tempos das commoções , foram
sempre favoráveis ao adiantamento daquelles am-
biciosos de alma vil, e audácia elevaria, que pos-
suem c talento de rapidamente constituírem a sua
fortuna sobre a ruína dos gi andes , e daquelles
qoe, por sua probidade, tem horror ao mal. Tal
he o estado actual do meo desgraçado Paiz, su-

jeito á vergonhosa deminação de uma facção sem

princípios , a cuja frente se reúne certos numero
de aventureiros , 

'assalariados e influídos pela Bes-
panha : tal he a verdadeira desciipção daquelles
Portuguezes degenerados , que. lançando mão du
ausência do Rei , e Familia Real de Bragança ,
conseguiram illudir a Nação com especiosas pro-

Ah o
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messns de reforma. de liberdade, e dc unia Cons-
títuiçáo', com ;» qual se espera fundar uma Mo-
iiaiquia mista , isto lie, uma Monarquia limitada
debaixo da protecçâo da Religião.

Quando o meo digno Soberano , dotado tle
mui nobres sentimentos para sujeitar-se á tyrannia
que dessolava a Europa, resignou-se a um dester-
ro temporário (se desterro se pôde chamar ao queera meramente passagem de uma para outra partedos seos domínios) ; e conhecendo que uma resis-
tencia inútil só serviria de auginentar os inales dos
seos Subditos , se apartava de um Reino , cujos
habitantes eram desde muito tempo felizes, e cons-
tantes debaixo de um Governo justo e paternal,aquelle Soberano era um Monarca popular inde-
pendente. Voltando este Monarca para a Europa
em 1821 , achou a Nação sublevada, as suas ren-
das em poder de outrem , a sua authoridade des-

Í.rezada, 
e as rédeas do Governo em mãos de uma

acção tão oppressiva e intolerável, como o des-
potismo militar, a que acabava de escapar. Apenas
El-Rei chegou ao porto de Lisboa en. 4 de Junho,
dia para sempre memorável , as Cortes (ou antes
a facção que as governa) publicaram ordem parase suspender o seo desembarque, e o da Sua Real
Familia, emquanto elles lhe não impozessem con-
diçôes para conservarem o seo poder usurpado; e
o desembarque só se eífectuou depois que taes con-
dições foram aceitas. Desde este momento ficousempre prisioneiro o Rei de Portugal dentro doseo prop-io palácio , com a única licença de po-der andar por fora na distancia de dez ou doze
milhas ; e daqui se deduz que não só os actos doseo Governo sam sujeitos a uma dependência detanta humiliação, porém até não tem valia, nemresultam de uma escolha voluntária; bem siniillian-
tes aos de Carlos ou de Fernando de Hespanha,
quando depozeram o Sceptro nas mãos de Bona-
parte.

Tem-se fallado muito em alguns Jornaes, da
promptidão com que EI-Rei não só assignou aConstituição, porém até jurou-lhe fidelidade. Nomomento de celebrar esta augusta cerimonia, El-K-i, dizem , declarou ao Corpo Diplomático en-tao presente, que áquellas actas eram da sua pro-pna esocolha, e desejo; e rogou-lhe que assim ocoinmuiiicassem ás suas respectivas Cortes. Cumpreobservar aqui que o Corpo Diplomático , que en-tao estava em Lisboa, constava de alguns Consu-Jes que ali, residiam. A Historia Escoceza nos of-lerece exemplo de um Rei em igual situação , a
qual nos foi transmittida por Roberlson debaixo donome de Rnid de Rnthwen.  

Jacques VI. indo caçar a Athol era pérfida-

mente instado por um Corpo de «inspiradores ,,,ra visitai- Rushven-caslle. Neste logar assenho,-*,,"rani-se os pérfidos da sua pessoa, tomaram 7deas do Governo , e mandam embora os ,.,.;., ,"'"
No meio deste infame captiveiro Jacques >m7'fazer uma proclamação , declarando a sua itlen-, Iherdade , perdoa a afronta feita á sua authoridúd 

'"
ecede a seos mais ofensivos desejos: por<*m aua 

'
do Jacques teve a fortuna de se evadir f„j ..""
tudo annullado ; e posto que fosse reputado sem"
pre por um Príncipe dos mais jur^s , as suas desculpas para com Isabel eram concebidas nestestermos : " Obrigações arrancadas por violência ècondições concedidas por temor, não obrigam 

' 
des.de que taes motivos deixam de existir. * '

A violência com que as Cortes tcm"insultado
os Brasileiros, e apressado a separação de um bri-lhante Império, quando pelo contrario deveriam
empreger todos os meios cie conciliação, para lhesinspirar amor ú mãe Pátria, tem despertado a ad-miração da Europa. Similhante comportamento foilogo seguido da retirada «los Deputados Brasileiros
e de uma censsra publica feita ao Príncipe do'Brasil. O mais exaltado democrata jamais conviria
em que taes medidas agradessem a um Rei, e aum Pae. São os resultados de uma profunda cons-
piração , e de um partido que protege com todo
o seo poder os criminosos da Hespanha , o quedesgraçadamente El-Rei nem pode prevenir, nem
combater : mas se o Rei for um dia tão feliz que
possa despedaçar as cadeias que actualmente o pren-dem, poderá muito bem adoptar as palavras doMonarca Escocez: " Obrigações arrancadas pela vio-
lencia, e condições concedidas por temor, não obri-
gam, desde que taes motivos deixam de existir..,

(Gazelte dc France.)

Depois desta carta dirigida ao Redactor daGazeta de França, Araújo Carneiro insiste sobre <>
extracto essencial das Instrucções dadas por Sil-
vestre Pinheiro ao Encarregado tios Negócios de
Portugal na Corte de Londres , publicado em o
N.°5 deste Diário, para mostrar não só o estado
de coacção em que se acha El-Rei de Portugal;
porém que até ignora muitas cousas que se fazem
em seo Nome.

Dia 12 de. Março de 1823.

Prestou fiança na Alfândega 0 Bergantim In-
glez- ir ditam e Hourif, que segue para Buenos Au-
res , Consignatarios- Alexandre Grlfillan e Comp.

Miguel João Meyer.
NOTICIAS MARÍTIMA S.

F. V TRA D A S.
r 

BA, ], à?„ con'™te- - Valparaiso ; GO dias ; B.Ing. Colonel Aliem , M. Bartholomew Haydan, equi-
pagem 8 , carga carne salgada a Maycr, e Lu-hn: passageiros Lord Cocharane. com 6 criados, 11Officiaes Ingleses e Jlespanhoes , e I mulher. - Mal-danado,- 28 dias; E Diana , M. João Fernandesda Silva equipagem H em lastro ¦ passageiro oTenente Coronel Ajudante de Ordens Luiz deliHnxt com Officios do liarão da Laguna. - Uba-tuba; 9 dias; Canoa Fragatinha , M. Manoel G o-mes de Pi nao , equipagem 4- , carga caffé e gomaao "VI.: 

passageiro Luiz Joaquim dc Azeredo — Di
RIO d e JANEIRO

to ; 8 dias; Canoa S. José, M. Murianno Francis-co Lede, equipagem 3, carga caffe e goma ao M. :
passageiro Antônio da Graça com sua mulher e trez
ninas.

S A II I D A S.

Dia 13 do corrente. — Santa Catharina .- S. Fio-ra, M. Francisco José Pacheco, equipagem I! , emlastro. — Buenos Ayres ; R. Águia rio Rio , M. An-tomo Rodrigues da Silva Lcçd, equipagem 13 , car-
ga, sal e vinho : passageiro José Pinto com 2 e*-
cravos. _ Pio de S. João ,- L. S. José , M. Ma-noel Joaquim , equipagem 6 , carga tijolo c carne.

a IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Aiitigos i,'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Endo S. M. o Imperador Approvado por Portaria de 28
de Janeiro próximo passado , a nova eleição dosSyndieos do
Seminário de S.Joaquim nas pessoas de Jcao Germes Valle, e
Joaquim Cardozo Guimarães: Manda, pela Secretaria de
Estado dos Negócios do Império recommendar aos refe-
lidos novos Syndicos todo o cuidado, e desvelo, que sam
próprios do seo zelo , e reconhecida honra , e probidade ,era tudo o que concorrer para os mais vantajosos resulta-
dos daquella pio estabelecimento. Palácio do Rio de Ja-
xeiro em 25 de Fevereiro de 1823. — José Bonifácio de
Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'F.stado
dos Negócios da Fazenda, remetter ao Tliesoureiio Geral das
Tropas a relação inclusa das Pessoas , que na conformi-
dade da resolução de Consulta de 28 cie Setembro do an-
no passado devem continuar a receber por esta Thesoura-
lia; devendo os soldos das Viuvas ser incluídos nas Fo-
lhas por onde cobravam seos fallecidos maridos na confor-
luidade da Portaria de 31 de Outubro do mesmo anno;
c outro sim que o mesmo Thesoureiro Geral faça o des-
conto da Décima a D. Francisca Candida'',Muniz Corte
Real na fôrma , que declara a Guia por onde se lhe man-
òcu continuar o pagamento. Paço 5 dc. Fevereiro de 1823.
— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Relação das Pessoas , qne na. conformidade da relação de
28 de. Setembro , e Portaria de 9 de Novembro 

'do 
an-

no jiassado-, derem—continuar--et-sei^pnefcss-petar Tttesou-
varia Geral das Tropas, e pelas folhas por onde cobra-
ram os soldos seos Jalecidos maridos.

D. Anna de Santa Thereza , D. Anna Maria de Sou-
_a, D. Anna Joaquina de Santo Antônio, D. Anna
Pita de Sá Htlct , D. Anua Fclicia' Pimentel , D. Anna
Querobina Xavier da Silva, D. Anna Maria da Silva Cou-tinho , D. Anna Bernarda de Parreira! , D. Anna Izabel ,-O. Tnereza Guiomar , D. Rita Joaquina de Parreiras,
D. Mana Amalia, e D. Joaquina Emilia Freire, D. An-na Beatriz Coimbra, D. Anna Joaquina da Silva Londo-
vel , D. Anna Margarida, e D. Francisca Xavier, D.
Antonia Rozá Xavier de Menezes , D. Anna Joaquina
fhoinazia de Saldanha , D. Anna Roza de Abreu Pica-"'ga, D. Angélica Naiciza Cubra1, tle Mello, D. AtinaMana da Conceição , D. Anna Thereza Roza, D. Anto-ma Luiza do Carmo , Alexandre F.lloi Poitelli, D. Ber-iiartla Mana da Conceição, D. Benta Cândida de Oli-"•'¦ira , f). Carolina Thereza , D. Clara Angélica de S.José D. Donaciana Luiza de Brito , D. I-.lfina Joannacie AtBide Morote , D. Especiosa Angélica da Silva , Dt-merenciar.a Maria da Fonceea e Silva , D. Francisca An-

gdica 1'idcits dc Aranjo, D. Florencin Joaquina de Al-

d 11

meida Ramos, D. Francisca Joaquina Rangel de Mace-
do, D. Francisca Romana, l). Francisca Cândida Mu-
niz Corte Real , com desconto da Décima , D. Ge.trudes
Benedicta tVAlmeida , D. Joanna Maria da Fonceea Cos-
ta , D. Jacinta Maria da Visitação , D. Joaquina Prestes
da Silveira , D. Josefa Bemardina da Cunha , ÍD. Josela
Joaquina de Oliveira , D. Joanna Bernarda. Manco de Cas-
tro , D. Joanna Maria do Espirito Santo , D. Joaquina
Maria do Espirito Santo, José Ayres da Cruz, D. Lui-
za Joaquina Rita, D. Luiza Roza da Conceição, D. Ma-
ria Roza da Silva e Menezes , D. Maria Thereza Henertt
e seo Irmão , D. Maríanna Cactana da Veiga , D. Maria
do Carmo de Souza Cabra! , D, Maríanna Antonia Igna-
cia da Silva , D. Maria Manoel de Valença Portugal, D.
Maria Florencia Maciel , D. Maria Magdalena de Mo-
raes, D. Maria Loureiro Ügradi , D, Maríanna Jozefa
Claudina da Cunha e Menezes , D. Margarida Roza de
Abreu , D. Maria Ignacia Egipciaca , D.°ciaria Luciaria
da Silva , e D. Clara Roza da Silva , D. Maria Ange-
lica de Oliveira, I). Maria de Papelle Knisse , D. Ma-
ria Antonia Bellegarde , D. Maria da Matemidade d.
Abreu, D. Maria Balbina. da Costa Barros e Fonceea ,
D. Marin Joaquina Ur.belina Marim , D. Maria Ignacia
de Jesus, D. Mathilde. Angélica de Brito, D. Maria
Victoria de Carvalho, D. Maria da Conceição , Manoel
Marques Perdigão , corno tutor das menores suas entea-
das, D. Rita Jacinta de Cássia , D. Thereza cFAlbu-
querque, D. Thereza Albina de Jesus , D. Victoria Ma-
ria Ribeiro.

Rio de Janeiro õ de Fevereiro dc 1823. — José ele
Rezende Costa.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
clo-dos--N egocios-da Justiça-7-remetter ao Corregedor _-
Crime da Corte e Casa a devassa , em que ficaram pro-
nunciadosjDomingos José âe Almeida Lima , Antônio Ta-
vares Guerra , e João Antônio Pereira , a qual se ajunta
um Officio do Desembargador José Paulo de Figneiroa Na-
bveo de Araújo em data de 20 de Fevereiro , com que ro-
mette alguns papeis achados em poder do dito João Avie-
mo Pereira : E Ha por bem que os réos sejam julgados,
e se proceda como for de justiça. Palácio do Rio de Ja-
nciro em 10 de Março de 182'.!. — Caetano Pinto de Mi-
randa Mentenegro,

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda 5. M. o Imperador p.- In Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra, que o Tenente General Gover-
nado. das Armas da Corte e Provincia expeça logo as mais
positivas Ordens aos Governadores e Commandantes das
Fortalezas cia Barra e Registo deste Porto , prohibindo a
sahida de quaesqner Embarcações Nacionaes cu Estrangei-
ras , de Guerra ou Mercantes , e recommendando que ns
Canoas de pescaria sejam registadas. Paço em 15 de Mar-
ÇO de 182?. — João Vieira de Carvalho,
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Manda S. M. o Imperador pela Secretaria tlè Estado
dos Negócios da Guerra, que o liiigadeiro Graduado Com-
mandante Militar das Villas de Campos dos Guilacazes e
Macahé não deixe- sair Embarcação alguma dos purtos da
sua ju.isdicção , salvo dando ellas fiança de virem paia o
Porto desta Corte. Paço em 15 de Março de 18*3. — João
Vieira de Carvalho.

Susta mesma conformid.de se escrevco ao Brigadeiro
Graduado Commandante Militar das Villas da Ilha Gran-
de e Parati; e ao Coronel Cotnmandante do Districto de
Cabo jrio.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Sendo presenre a S. M. I. o offerecimento que fez
José de Carvalho Ribeiro ,. de cem barriz gratuitos de car-
ne salgada para fornecimento dos Navios da Armada Na-
cional e Imperial; Houve por bem o Mesmo Augusto Se-
nhor Ordenar ao Vice Almirante Intendente da Marinha,
que recebesse os referidos cem baniz de carne salgada;
e Manda que pela Secretaria de Estado dos Negoios da
Marinha se agradeça ao sobredito José de Carvalho Ilibei-
ro aquelle offerecimento, digno de louvor, e com o qual
deo uma prova não equivoca do seo patriotismo e adlie-
são á cansa do Brasil. Palácio do Rio de Janeiro em íj de
Março de 1323.— Luiz da Cunha Moreira.

Pela Mesa do Desembargo do Paço.

D. Pedro, pela Graça de Deos , e unanime
Acclamação dos Povos Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Império do Brasil. Faço sa-
ber a vós Desembargador Conservador da Nação
Britânica; que sendo-Me presente em Consulta da
Mesa do Desembargo do Paço a Nota do Cônsul
Geral da mesma Nação, Henrique Chambcrlnin , e
o requerimento que lhe fizera Thomaz Russell, que>xando-se do Juiz dos Órfãos desta Corte pela vio-
laç.io dos Tractados, na denegação do cumprimen-
to de uma vossa Avocatoria, a tini de serem re-
mettidos daquelle ao voíso Juizo (como Privativo)
varias causas pendentes entre o dilo Thomaz Rua-
sell, e Cláudio Rodrigues, e sua mulher; e pelo
procedimento da prizao tido com o mesmo Russell,
por oecasião da falta de entrega dc uns escravos;
sobre cujos objectos Me infoimasfes com audiência'
do retérido Juiz dos Órfãos. E Tendo Considera-
ção ao que se Me ponderou na referida Consulta,
<-m qne rospo.Htetj-^-PesiMilmr'»^

fragantd, e no acto da mesma dellgencia sen,?depois solto por efléitos da Marinha'Especial fi"nevolencia , e Portaria expedida pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Império u Estrangeiros-
Houve por bem conformar-Me com o acima exper-í
dido Parecer da mencionada Consulta por Minha
iminediata Resolução nella tomada de dezenoze d«Oezembl-o do anno próximo passado. O que por-tanto se vos partecipa para vossa intelligencia- p
fureis registar esta Minha Imperial Resolução 

'nos

competentes Livros desse Juizo para a todo o tem-
po constar. O Imperador Constitucional e Defensor
Perpetuo do Império do Brasil o Mandou por Seo
Especial Mandado pelos Ministros abaixo assigna-
dos do Seo Conselho e Seos Desembargadores do
Paço. José Francisco Medella Pimenta a fez no Rio
de Janeiro aos vinte cinco de Fevereiro de mil oi-
tocentos e vinte tres, segundo da Independência e
do Império. — José Caetano de Andrade Pinto a fez
escrevei*. — Monsenhor Miranda — Antônio Luiz Pe-,
reira da Cunha. — Por immediata Resolução de Sua,
Magestade imperial de dezenove de Dezembro du
mil oitocentos e vinte dous, tomada em Consulta
da Mesa do Desembargo do Paço de vinte oito de
Novembro do mesmo anno, e Despacho da refe-
rida Mesa de treze de Janeiro de mil oitocentos
e vinte tres..

Na mesma data desta Provisão se expedio ou-
tra igual ao Juiz dos Órfãos desta Curte. — José
Caetano de Andrade Pinto.

qne respoiideo_4^0ijs<Mnhitf_*s*tdw-sProetn*ador-da—s#

ESPIRITO SANTO.

Villa da Nova Almeida.

Officio dirigido ao Excellentissimo Procurador Geral
da dita Provincia no Concelho d' Estado.

111.™» e Ex.™Senhor. — 0 nunca ouvido, novo,
e arrebatante gosto com que lemos o Diploma, queo ex-Presidente nos enviou , para a Solemne Accla-
moção do Senhor D. Pedro de Alcântara então Prin-
cipe, e agora Primeiro Imperador Constitucional
do Brasil, foi a causa de não vigiar-mos a clati-
zula que diz : prestando o mesmo Senhor previa-mente um juramento Solemne de jurar goardar,manter, e defender n Constituição, que fizer a As-
sembléa Geral Contituintc, e Legislativa do Bin-

porque, se este nos não precipitara , não seria
iílodida nossa boa fé , e desde então clamaríamos ,
que nunca foi de nossas intenções Sacrificar a Sa-
grada Pessoa de S. M. I. , e igualmente as nossas
c as de todos, que compõem este vasto, e dilatado
Império , quando por esta mesma clamada nos vi-
mos obrigados a sacudir o jugo da Europa, e gri-tarmos a nossa Independência. O Nosso Imperador'
he^ um Dinito vivo. A Constituição he obra de opí*
niões, que muitas vezes sam falliveis, e não enerva
a solida união : pôde ser útil, pôde ser ruinosa ;
pôde edíficar, e pôde destruir, e nós irnanimemen-
te hitencionamos seguir a sabedoria , a1 honra , a
fidelidade, a Constância, a Independência, a liber-
dade, e a boa- té e nunca a sociarmo-nos' a mali-
ciosos subterfúgios , que pertendem minar o nosso
novo Império, e destruil-o coto revoluções filho?
totalmente da industria', e irrizão da nossa in-no-
cente condueta ; pelo que V. Ex. já mais silbéscre-r
verá tal prévio juramento , offensivo , malicioso , <~
dettestavel , e tudo mais que julgar ser de um»
vez illusorio, fazendo pelas regras criticas appare-'

ri "-¦-. «»*.-.».. i luvuiauui uaCorna Soberania , e Fazenda Nacional, e Pareceu asobredita Mesa não ter havido naquelles procedi-meníos do Juiz dos Orfuos violação alguma dosTractados, nem quanto a tãlta do cumprimento daAvocatoria, por ter o próprio Russell reconhecido
c acqutescido ao mesmo Juízo dos Órfãos com-
potente na fôrma dos Accordãos, que se proferiramna Casa da Supplícação ; o que assim igualmente
entendestes na vossa informação; achando-se porisso o caso nas regras de Direito —- que deve aca-bar o Juízo aonde principiou— e que he sempre
Foro competente aquelle, em que as Partes concor-•jara*n ; nem quanto á prizão , de que se tracta •
por quanto, segundo a informação do Juiz dos
Orfaos este procedimento não foi facto seo masconseqüência , e resultado da rebeldia criminosa dei-le Russell, em não querer entregar os escravos querecebeo por aquelle Juizo dos Órfãos no qual con-v-iera, como competente, chegando ao ponto, nãoso de insultar os Officiaes da deligencia, mas ainda
de resistir-lhes, pelo que foi justamente' prezo in-
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* . o critério da Verdade dé nossas bem conforme.
¦!l„c5e. , é o espirito, com que deve ser te.ta a

Constituição Brasiliense sem dolo, sem enganos pa-

ra que em nenhum tempo, e em nenhrfma «remia-

.anda infelicite a Nação, desligue aquella corre-
'lírio 

de deveres sagrados a Deos, a Magestade,

ca cada um dos indivíduos em particular ; pois
nue neste espirito reclamamos contra a dita clati-

ila e-queremos que S. M. I. só jurei (sé l.cto

fe,) nSo matéria possível , ...as unicamente real, e

_ue abranja circunstancialmente as utilidades sobre

oue deve 
"estar 

firme este Império Brasi/teo e to-
Is seos indivíduos debaixo do Sceptro Imperial

empunhado pela dextra do Senhor D. Pedro 1. lm-

perador deste mesmo Brasil.
Deos Guarde a V. Ex. Villa da Nova Almet-

da o 1." de Fevereiro de 1823.
HI.™0 e Ex."10 Sr. José Vieira de Mattos. — Fran-

«isco Gouçalves dos Banhos , João Baptiita da
Costa, Antônio da Costa Morim, Faustino José
de Santa Anna, Manoel Pinto Caldas.

BRASIL.

RIO DE JANEIRO.

¦Cp-*- 17 de Março.

J Pela Portaria da Secretaria d'Estado dos Ne-

gocios da Marinha de 12 do mez passado , publt-
cada neste Diário, consta que S. M. I. comprara,
« presenteara a Nação com o excellente Brigue
Dcligente. Sferia o mais imperdoável descuido, se
acaso, logo que chegam ao nosso 'conhecimento,
deixássemos de memorar, como Escriptores Pu-
blicos , este e outros factos que mostram quanto o
Nosso Augusto Imperador e Defensor Se esmera
em elevar a nossa Marinha ao ponto, que exi-

ge a guerra que nos declararam os nossos pas-
sados irmãos. Asseveram-nos que poucos dias de-

pois se comprara também o Brigue Nightivgole ,
prompto de tudo para qi.alquer serviço -, e a 12
do corrente _e comprem mais uma boa Escuna. Se
a isto ajuntarmos às Fragatas qne o Estado mau-
dou comprar, e aqui estarám .provavelmente por
todo este mez ; a Corveta das Alagoas , cuja cons-
trucçãft se acha muita adiantada; a Não Pedro I.
que com incrivéi celeridade se renovou inteiramen-
te, e se acha prompta com a sua giiarniçao a bor-
do , a Fragata Nicteroy que em poucos dias lica-
rá em estado de sahir; e finalmente a nossa Es-
quadra que no dia 12 chegou das agoas da Bahia,
podemos afiançar esue (graças aos disvelos e ener-
gia de um Joven Principe, e ao zelo de tim Mi-
nisterio Patriota) a Marinha Brasileira tornou-se,
dentro de um anno, mui superior á do inimigo.
Se. o material da Marinha tanto avulta., não he
menos digna de sfttenção a diferença do seo pes-
soai. Em log-r. dè .Officiaes que se fingiam addi-
dos á nossa Causa , ao mesmo tempo que trama-
vam negros e refalsaftos projectos , tem S. M. I.
ao Serviço do-Império hábeis e illustres Estran-
geiros, qne querem participar da gloria de coad-
favarem o1.<- César do Novo Mundo . o de sustenta-
*em a Independência e Liberdade do brioso Povo
"Brasileiro . só tratado com desprezo . e insultado
'P0r aquelles, que maior interesse tinham em lou-
Var seo caracter, e respeitar seos Direitos. Este
objecto conduz-nos a participar aos no«*os Leito-
•ea a clíejgada do Lord Cochrane a esta Capital.

Se tão bravo e experimentado Guerreiro vem, co»
mo siippoino.., oílereceí a sua espada ao Grande
e Iminortal Pedro 1, , será c»te o momento de se
fazer uma acquisiçáo importaii.issima para a nossa
Independência, e para a mocidade Biasiltira , quo
industriada e modelada pelo bravo L_iüB.tador do
Pcrú e do Chile , se porá cedo em estado de aba-
ter de uma vez o orgulho dos Lusitanos. „.,.,
-. j ¦ -¦ ¦^t-*i-«rv-«»i''í-ír,..,»,-_, jjj}n conseqüência da reunião que se vai
fazendo i.:ste Porto de todas as nossas forças na-
vaes , min falta quem conjecture que S. M. I. in-
tenta ir visitar as Provincias do Norte , que tan-
to suspiram jpor ver em seo seio o Augusto De-
fensor dos direitos deste Império. A empreza he
própria do animo decidido de S. M. i., e do Pa-
terna! AíTecto aos Povos daquellas Províncias; po-
rém muito nos custa a idéa de que a Vida mais
preciosa para o Brasil se arrisque em um elemen-
to , onde ainda cruzam os nossos inimigos.

Temos notado na massa geral do Povo
serem escarnecidos os dissidentes , que pertendem
se iiear temores ameaçando-nos com a.expedição de
cin-o mil homens, que (dizem elles) vem acompa-
«liando a venerando Regência , que lá nomearam
para goi ernar este rico Império : e entre pessoal
graves já vemos ventilar-se a questão , se o Bra*
sil, logo que a Bahia esteja desocupada, deve dar
á guerra o caracter oífensivo , e ir bostilisar os
Lusitanos no seo próprio paiz. Sem ponderarmos
outras razões, limitar-nos-hemos a dizer que á
guerra da Bahia se deve a restauração da nossa
Marinha, e que conviria continua.- a guerra para
aiigmento da mesma Marinha , e escola dos Offi»
ciaes que se vam formando. A força da verdade
nos obriga a confessar francamente, que mais fatal
nos parece qualquer proposição de paz da parte
de Portugal, do que quantos Madeiras, Gaiolas,
e outros lobos fardados mandar contra nós. Não
nos allucinemos, como tantas vezes nos tem acon-
tecido; sejamos sizudos em nossas deliberações, e

jamais deixemos escapar da memória as bellas pa-
lavras, que o Épico Latino poz na bocea de um
Troiano para descrever o animo art i li cioso e enga-
nador dos Gregos — Tinteo Dunaos .et dona Jerentes.

Discurso qne no dia 10 do corrente fcciiou perante. S,
M. I. em nenie dos Povos dn Paraliiba o lliustns-
rimo e Excellentissimo MinLti-o e. 

'Secretario d' Es-
—indo'"dos~Ncgocios-do-Lmperio-e Elstrangeiros,

/

§-„',_,..-_ Pela segunda vez tenho a honra de
ser o órgão dos briosos Paraybtmos tio Norte. Em
1822 levei perante o Throno de V. M. L os vo-
tos de fidelidade, amor, e respeito do-Governo e
Câmara da sua Capital. Hoje levo os da honrada
Câmara e Povo da Villa Nova da Rainha ; os quaes
em Vereação de 28 de Dezembro próximo .passado
assinada por 114 Cidadãos das trez classes^ do
Clero, Nobreza, e Povo, me pedem (confiados,
como dizem, no meo elevado, mas pelo menos
tal qual patriotismo, segundo creio) que emi seo»

nome congratule em 'Deputação solemnc a ¥;.. -Mi

I pela Sua Feliz Aeclamação a Primeiro Imp-Hia.-
dor Constitucional do Brasil-; Acclamação esta, qué
acaba de pôr o ultimo cunho á felicidade deste
vasto Império. Elles a solenmisaram com pompó--
so apparato por 8 dias seguidos , distinguindo-se
não só o Senado ria Câmara, mas sobresahmdd
igualmente o patriotismo de alguns outros Cd»,
duos entre os quaes merece honrosa menção P

-IU.
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Sargento Mór de Ordenanças Paulo dc Araújo Soa-
res. Nem ns Virtudes, e Heroísmo de V. M. I. me-
reciam menos, nem os corações Brasileiros cratn
capazes de menos.

Senhor! Os meos Constituintes preferem amor-
te á escravidão , e estam prompto» a sellar com o
próprio sangue a carta de Alforria política que
V. M. I. deo ao Brasil no Paulistano campo da Pi-
ranga , e Jurou garantir contra o systema de per-
tida e solapada recolonisaçao dos nossos pseudo-Ir-
mãos de Portugal.

O Senado 
' 

e Povo de Villa Nova da Bainha
prometteni pois solemnemente , por mini seo Dele-
gado , que nunca se pouparam a sacniicio algum ,
que necessário for, para sustentar a Independeu-
cia do Império , e honra Nacional. Pôde V. M. I.
contar firmemente com a sua energia e patriotismo,
e com a obediência, e fidelidade devida á Sua Au-
Igusta e Sagrada Pessoa. Elles o juram á face do
Universo ; e este santo juramento durará inviola-
vel emquanto se ouvir no Muudo o honrado No-
me Brasileiro.

Que prazer, Augusto Senhor , não traz a meo
coração agradecido, e sensível a escolha que dc
mim tem feito, já por duas vezes, esta Provincia
generosa , e asisada ! A Parayba do Norte , desde
quo adherio á sagrada causa do Brasil até hoje ,
não se tem desviado um só ápice da verdadeira es-
trada do dever, e da ordem : quando pelo con-
trario outras, de quem talvez deveríamos esperar
a mesma marcha na carreira política da nossa Re-
generação, ainda estam sendo theatros de anar-
chia , e de ódios , e rivalidades de partidos e fa-
milias , jurando , e perjurando a cada passo ; ten-
tio muitos só na boca sentimentos , que não exis-
Éem em seos corações corrompidos, «vertiginosas
cabeças. Por outras partes'] além' dos partidistasdas Cortes de Lisboa, homens sediciosos que só
ambicionam glorias chymericas, ou mandos lucrati-
vos , não cessam de agitar o singelo, e ignoran-
te Povo com projectos demagógicos e loucos. En-
gtinam-se os malvados. — Assim o juram, commigo
todos os honrados Brasileiros , ftuc amam , e ido-
latram as Virtudes de V. M. I. , e que se con-
fiam na sabedoria da nossa Assembléa Geral Cons-
tituinte.

Deos ,
pe

Espero .' Senhor ! tia Si prema Bondade de,eos, que destinou este vasto, e grandioso 1,,,°rio, para theatro de gloria , e beneficência J"ral, que similhante» idéas e projectos certo desan
pareceram conto o fumo sacudido pelo tufão Mise"caveis ! Pretendiam , e talvez ainda intentem emsuas treslotíciidas imaginações enxovalhar o NomeBrasileiro que a Providencia destinara, torno adizer, para perpetua honra da humanidade! Pre.tendiam esses insensatos com mil machinações te-nebrosas, mas felizmente vãs, que o Brasil, q„éha de ser em breve o asylo universal de todos osdesgraçados da velha, e empobrecida Europa, setornasse por culpa sua , em terra de honor, emaldição.— Não por certo: a bondade natural' eo bom senso da Nação Brasileira ha de suffocai* íinascença tão itnpoliticos e luciferinos projectos.Já começamos, Senhor, a ser felizes: e a
quem o devemos se não ás Virtudes Heróicas , e
ao Civismo incomparavel de V. M. I.! Nós pois
que já temos recebido innumeraveis benefícios da
Augusta Mão de V. M. I., deixaremos nossa gra-tidão como herança sagrada a nossos netos ; e es-
tes por uma suecessão nunca interrompida de se-
culos aos seos.

A historia do Brasil pintará um dia enérgica
e veridicamente as insignes acções de V. M. I. e
esta historia attrahirá sempe a attenção da nossa
posteridade ; despertará seo agradecimento , e alcan-
cará sua admiração.

Quizera o Ceo prolongar mais um poucoa mi-
nha fraca existência , para que eu tambem podes-se então restolhar algumas espigas desvairadas, (jue
por accaso ficassem desprezadas no vasto campo
das Virtudes, e nobres qualidades de V. M. I. (vir-tudes que tanto honram a nossa, espeeie) para.dei-Ias poder tecer-Lhe tambem eu uma pequena gri-nilda própria minha, com que Lhe ornasse a Au-
gusta Fronte; mas vãos dezejos de um Brasileiro
agradecido ! A minha idade ja provecta e cansada
o aço natural do engenho , se o tive outr' hora,
já enferrujado e quasi gastado de todo não servem
para obras de primor e dignas da posteridade.Aeceite pois V. M. 1. somente os meos bons
dezejos , e os dezejos dos meos leaes Constituiu-
tes. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

NOTICIAS M A R I T I M A S.
E N T R A D A S.

Dia 14 do corrente. — Ilha Grande; 2 dias ; L.
Guia do Sul, M. Francisco de Souza , equipagem
fi, carga caffé, assucar e agoardente ao M. — San-
tos; 15 dias ; L. Conceição Ligeira, M. Manoel de¦Mariz Navarro , equipagem 7,' carga assucar a va-
rios : passageiros D. Anna Belleg/irc/e com 4 filhos
e 2 escravos, Joaquim Dia.s, e^Brigida Maria.—
Dito ; 11 dias; S. Boa União, M. Daniel Gomes
dos Santos, equipagem 5 , carga assucar a vários :
passageiros o Padre Manoel .Antônio , e Manoel Jo-sé da Silva. — Calcutá ; 82 dias ; B, Novo Destino ,M. João Pedro Serra , equipagem 28, carga diffe-rentes fazendas a Manoel Joaquim Ribeiro. — Lima ¦
Õ6 diasr B. Ing. Laura, M. Wm. Mellish , em las-tro a Le Brehm. — Monte Vidro ,- 43 dias; S. Gua-
(lelupe, M. Antônio Venancio da Roza, equipagem
10, carga couros ao M. :" passageiro José Francis-
co^ Ramos. — Parati ,- 4 dias ; L. Bom Jesus , M.Thomaz Rodrigues, equipagem 6, carga caffé, fu-

mo e agoardente a Antônio Marques Pereira : pai-sageiros -MãnoefrCãrdõzo', è "T 
prétlTorriaT—"Prõ7vidence ; 66 dias ; G. Amer. Peterson , M. Job Brotem ,

equipagem 21 , carga farinha , carne, tabaco e brim
no Sobrecarga. — Pernambuco ; 28 dias ; E. Concei-
ção Telégrafo , M. José Joaquim de Aíireo , equipa-
gem, 8, carga sal; veio arribada com agoa aberta ,
e segue para Santos. — Tagoaln ; 3 diasfL. Senho-
ra da Guia. , M. Felieiano Antônio , equipagem fi ,
carga assucar e arroz a Antônio Gomes Barrozo.

SAHIDA S.

Dia 14 do corrente. — Figo ; Ci. S. Joaquim ,
M. Joaquim José Saldanha , equipagem 10 , carga
arroz , couros e goma : passageiros Joaquim Ver-
nundes Coelho, Joaquim José,'Paulo , Simão Anto-
nio da Cunha, e José Francisco Pereira , João Jo-
sé Tavares, João Baptista da Costa, e Francisco de
Azevedo, estes remettidos prezo».
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DECRETO.

CJ Onvindo dar aos Soldados do Exercito uma

educação própria da nobreza e regularidade da sua
«profissão , fazendo-os adoptar uniformemente prin-
cipios taes , que em sua moral sejam o apoio dos

bons costumes , e em sua disciplina e valor o es-

cudo da Independência da Nação, e terror dos
oue ousarem contra ella: Hei por bem Mandar for-

niar um Deposito geral de Recrutas para a bor-
te e Provincia do Rio de Janeiro , aonde seram
educadas, e exercitadas segundo as Instrucçoes que
baixam com este, assignadas por João Vieira de
Carvalho do Meo Conselho de Estado , Ministro
e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra. U
mesmo Ministro e Secretario d'Estado o tenha as-
«sim entendido , e faça expedir os despachos e or-
dens necessárias. Paço em vinte dous de Fevereiro
de mil oitocentos e vinte trez, segundo da lnde-
nendeeia e do Império. — Com a Rubrica de SUA
MAGESTADE IMPERIAL.—João Vieira de Car-
valho.

Instrueções para a organisação de um Deposito geral
de Recrutas de Infantaria, na Provincia

do Rio de Jaueiro.

Este Deposito será ua Fortaleza da Praia Ver-
melha. . ,

Será Inspeetor delle o Coronel Ajudante de
Campo de S. M. I., Thomaz Joaquim Pereira Va-
lente.

Organisação e Disciplina.

1.
O Deposito geral de Recrutas terá fim Officiai

Superior Commandante, e um Ajudante , que se-
ránl da escolha do Coronel Inspeetor ; um Sargen-
to hábil para a Secretaria-, um Sargento Quartel
Mestre , um bom Tambor, e um Cometa -. e sen-
do considerável o numero de Recrutas, haverá um
segundo Official, que fará o serviço de Major do
Deposito.

go
Cada ura dos cinco Batalhões da Corte man-

dará para o Deposito um contingente, ao qual se
devem incorporar ns Recrutas, .que lhe pertencerem.
Será composto de um Official Subalterno -, de um
Sargento, dous Cabos, ou Anspeçadas, e quatro
Soldados , todos dos mais instruídos na parte que
lhes he relativa-, activos , e que tenham para o
ensino nm methodo claro , enérgico, e conciso ; e
«que além destas qualidades tenham uma condueta
àrreprehensivel, que sirva de exemplo aos Solda-
dos novos; boa presença militar, e boas maneiras,
fiara tratarem coin indulgência os Recrutas, que

evidentemente se conhecer terem brio , e boa von-
tade de aprender. Haverá também um Furriel, um-
camente encarregado da contabilidade, rancho, e
economia &c., debaixo da fiscalisaçao e responsa-
bilidade do Commandante respectivo.

3.°
Cada Contingente será reputado uma Compa-

nhia , não excedendo o numero de oitenta a no-
venta Praças; e sendo considerável o augmento
destas, se creará segunda companhia, pedindo-.se
ao Commandante do Corpo o Official competente,
Officiaes Inferiores e Soldados , na proporção de-
clarada no artigo antecedente.

4.*-
O Commandante do Deposito, e Instructores

seguiram os principies geraes de ensino do modo

que se acha aeterminado na parte 1/ e 2.» dc, ile-

gulamento e Instrucçoes dos Recrutas de 7 deAgus-
to de 18iO ; sendo-lhes expressamente prohibido o
laser a mais leve alteração -, e sujeitando-se a es-
te respeito ao que o Coronel Inspeetor observar
ser mais conforme e exacto, segundo o systema de
Tactica , que se tem geralmente adoptado, e *s

pequenas alterações, que a experiência tem exigido:
com particularidade no que he relativo ao serviço
de Caçadores, como por exemplo manejo de es-

pinsarda, e de relie, toque de cometa &c, o que
se dará por escripto, para literalmente ser obser-
vado.

5.0
Haverá todos os dias impreterivelmente enwiu*

per esparo de duas horas, tanto de manhã como
de tarde (não chovendo) -, mas no principio nao
devera os Recrutas ser demorados muito tempo em
aprender uma só parte do exercício, por os «tio
constranger e disgostar : descançarára portanto amiu-
dadasr-vézes; e só depois de kabituadaâ terâffl uma
ora sucoessiva de ensino , descauçand© um q«arto ,
e continuando depois até acabar a escola. Os Con-
tin "-entes estarám formados no campo da Instrucçao
ás cinco horas da manhã , e ás cinco da tarde, nos
mezes de calor rigoroso-, podendo o Commandante
alterar as horas , conforme o tempo, e estação exi-

girem.

O Coronel Inspeetor revistará com freqüência
o deposito : e o Commandante seguirá as instruo-
ções que elle lhe der relativamente ao ensino , e
bom'arranjo dos Recrutas; e não poderám estes

passar de uma para outra Escola sem prévia apro-
vação do dito Inspeetor, nem ser remettidos para
os Corpos sem que elle os dê par promptos , ou
suficientemente instruídos; conforme as circunstan-
cias exigirem, ou segundo as Ordens Superiores,

que receber a tal respeito-

O Commandante tio deposito remetterá ao re-
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ferido Inspector um niappa semanal todas an se-
ganidas feiras, em que designe, por corpos, não
so as Graduações, e numero de Praças que ali
se acham , mas também, as diferentes classes ou
escollas, a que pertencem, com as alterações, que
tiverem occorrido , e referencia ao niappa atítece-
dente ; a fim de se conhecer o progresso do eiísi-
no , e «. auguieiuo ou diminuição em o numero
de Recrutas.

8.°
O Commandante terá totia a vigilância que se

empreguem todos os meios de brandura, e clareza
no ensino dos Recrutas, e será responsável por
qualquer procedimento em contrario. Recommenda-
rá portanto aos Instructores toda a paciência no
modo de ensinar; não devendo exigir presteza, e
perfeição logo nas primeiras lições, pois isso hè
só o resultado de uma -cbntinutt pratica. Não con-
sentirá porém desmaselo, ou desleixo; nem per-
mittirá «jue os Recrutas por principio algum fal-
lem na fôrma , ou deixem de estar firmes depois
da voz—-Sentido — ; pois estes dous requisitos
muito caracterisam o bom Soldado , dam-lhe uma
apparencia respeitável, e sem elles não podem pies-
tar attenção ao que se lhes ordena.

9.°
Nenhum Recruta será dispensado , por pre-riexío algum , de comer no rancho militar; e deve

haver todo o cuidado que o rancho conste dc ali-
mentos sólidos, nutritivos , e saudáveis; e que a
porção correspondente a cada Praça seja em abun-
dancia regular. O jantar se distribuirá ao meio dia,
o a ceia logo que acabar o ensino da tarde. Os
doentes de quartel poderám ter um rancho sepa-
xado , se o Cirurgião assim o julgar necessário.

10;"
Emquanto os Reemitas não tiverem residido no

deposito ao menos dous mezes , não sairátn fora
delle, o que só lhes será permittido sendo paraobjecto de grande necessidade, accompanhando-os
un. Cabo ou Soldado velho , qne ficará responsa-
ve! pelos indivíduos, que se lhe ouverem confiado.

11.°
Lcr-sc-ham os Artigos de Guerra de cinco em

«nico (iias aos Recrutas, e os Conmiandantes res-
pei-íivos Hie farám uma clara explicação do queelles contém., muito principalmente os'Artigos 1 ,8, 14, 15, e 18; mostrândo-lhes com muita par-tirularidade quanto horroroso be o crime de de-
serção ; pois aquelle, que se anima a perpetral-o«tfende a Deos , ao Imperador, e á Nação; he
perjtiro, infiel, e um vil cobarde, que recusando
«ínipregar-se no serviço do seo Soberano, e da Pa-
tria , ha rie recebei' tarde ou cedo o merecido cas-
tigo, que inlkllivelmente o espera.

O Comniandante vigiará que os Recrutas não vi-vam licenciosamente, fazendo observar á risca o queos Regulamentos determinam a este respeito ; e os fa-i-á rezar ao toque de recolher, da maneira que se
pratica nos Corpos.

13."
Não consentirá que os Recrutas se vam ba-

iihtir ao Mar se não juntos, e debaixo da inspec-
ção de um Official ;'e isto a hora com moda, quenão implique com o ensino, nem seja perjudicial:'. =a ti rie ; havendo o maior cuidado no aceio e lim-
pesa dos mesmos Recrutas.

14."
Quando faltar algum Recruta no Deposito sefira sciente nem perda de tempo o Commandante,

qut- mandará -sahir logo uma escolta em sua pro'

cura ; dhnJo ao mesmo tempo parte ao Comum,
riante do, Corpo respectivo , paru so proceder ás il.'"ligeocias í necessárias.",i '' 

15.»
Recommenda-se nos Officiaes , Officiaes Inftrio-

res, e Soldados velhos encarregados da Instruccã"
dos 

'-.Recrutas 
, que ainda mesmo fora do ensino ent

preguem todo o disvelo e zelo, que he de espe-
rar de Veteranos, escolhidos, em animar os mesmos
Recrutas ; fazcndo-lhes ganhar amor ao serviço •
bem como trocando-lhes pouco a pouco por m-iò
das suas admot .ilações, o ár rústico e Camponez
pelo bom alinho e garbo Militar que devem ter

K).°
Todos os Domingos, e Quintas feiras vestiram

os Recrutas camisa lavada, para o que he indis*
pensavel, que tenham ao menos duas. O Comnian-
dante do Depos.<o fera o arranjo mais comiiiodo
para a lavagem da roupa , e se alguns Recrutas a
quizerem lavar fora do Deposito , serám accompa-
nhados de um Official Inferior, ou mais, confor*
me for o numero dos que sahirem.

17."
Haverá no Deposito uma casa.de arrecadarão

onde se guardaram com toda a regularidade as Ár*
mas dos Reci utas, logo que se apresentarem ao
Commandante do Contingente, pondo-se em um pa*
pel, que se unirá a cada arma, o nome do Re-
cruta a quem pertencer , e o mesmo se praticarácom o correanie : isto em quanto os Recrutas não
trabalharem com arma , pois que então se lhes eu-
tregará , ensinando-se-lhes, tanto o modo de alim-
par, como de engraxar patrona e corroas.

18 "r
O Commandante do Deposito passará revista

a miúdo á casa d' Arrecadação, fiscalisaudo que os
Commandantes dos Contingentes tenham tudo lim-
po, e em bom arranjo, conforme as Ordens.

Assentamento de Praça , e fornecimento aos Recrutas,

1.»
Todos os Recrutas, quer sejam da Corte, ou

venham de fora , se iram apresentar no Quartel Ge-
neral , onde estará um Facultativo para os exa<-
minar; depois do que o General rias Armas os
mandará -meter em o Estalão , e todos aquelles ^
que tiverem até sessenta e unia polegadas e meia
inclusive, se remeííerám para o Batalhão de Gra-
nadeiros. Todos os Cabouclos , ou geralmente ho-
mens de robustez e boa' configuração, que tenham
ao menos cínconenta e sete polegadas , serairt im-
parcialmente divididos pelos quatro Batalhões de
Caçadores, com a proporção relativa ás vagas que
cada-um tiver: de maneira que os Corpos insensi-
velmente cheguem ao estado de maior igualdade dè
força possivel ; do que resultaram grandes vanta.
gens , tanto para se fazer o justo detalhe do ser-
viço da Guarnição, como nas oceasiões em que os
Corpos houverem de manobrar juntos , por Briga-
das.

2. =¦
Não se deve assentar praça a indivíduo ai-

gum que não tenha os annos da Lei, e cincoen-
ta e sete polc^gadas, ao menos, de altura ; pois
que além de ser de extrema necessidade que os
Soldados tenham suffieiente robustez para o servi-
ço a que se propõem, torna-se inútil a despeza que
o E ría.ío faz com indivíduos, que lhe não podem pres*
tar serviço se não depois de muitos annos í e que
de ordinário se arruinam antes de chegarem ao ei-*
tarjo de.perfeição, por isco..mesmo.*<uè.. ííiíis..torça?
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se uno achavam ainda desenvolvidas quando ae de-

«licaram úquellu profissão.J. °
Os Commandantes dos Corpos, para onde sam

.•eiuetlidos os Recrutas, como acima vai declarado,

escolheram entre elles os de melhor estatura , e

mais bem constituídos, e lhes tai.im assentar pra-
_ça nas duas Companhias fios tiancos ; c os «jue

restarei)) serám repartidos indistinctamer.te pelas ou-

trás Companhias ; tendo sempre em vista que fi-
em igi.íies em força.

4. °qtien

Loo-o que os Recrutas tenham prestado jura-
mento de fidelidade a;. Bandeiras , seram remetti-
dos por um Official . ou Oflicial Inferior , confor-
jne for o numero, para o Deposito, accompanha-
«los de uma relação nominal, e por Companhias,
ria qual se declare naturalidades, filiações, e até

de pret, e rações , bem
roupa, que se lhes distribuio ;quando vain fornecidos de pret, e rações

como o armamento e ...
a fim de o Commandante do deposito lhes num-
«lar abrir assento cou. as competentes verbas no
livro de Registo , que para esse fim deve haver.

ô. °
Os Recrutas receberam nos Corpos barrete ,

jaqueta , e calça de Policia , uma camiza , uma
e um par de çapatos; manta,

I L°
Cada Contingente receberá por via do Com-

mandante do Corpo , a que pertencer, caldeira de
rancho, barris paia agou, candieiros &c. na pro-
porção da forca uue tiver.V 12."

O Commandante do Deposito fará comprar a
custa dos Recrutas uma tigella e prato de barro,
uma colher para cada Praça, e uma faca sem

ponta para três ; e mandará que aquelles de mais
confiança entre elles vam com o Sargento assistir
ú dita 

'compra 
, para conhecerem que he feita com

toda a economia, íhzendo-lhes ver que em todos
os Corpos taes utensílios sarn oomprados á custa
dos Soldados.

13. *
Não sendo possivel fazer-se o Rancho única-

mente com a Etape , se comprará por junto o ne-
cessario, de maneira que tudo fique o mais barato

possivel; e nisto o Conimandante do Deposito terá
a maior'vigilância , fazendo subsistir um Livro de
Contabilidade, e examinando todos os Domingos
se está a Receita è Despeza lançada em regra e
se os preços sam os correntes ; e no caso que en-
contre algum abuso, remetterá o culpado para o
seo Corpo acompanhado das provas , que depozerem
contra elle, a fim de ser punido como merece, poi*irravata do couro , c «m \>»s «^ t,ni«-..wo , »""*«*) w..*..«  —  _. - -

esteira embornal, e o seo armamento completo, de modo algum se deve consentir entre Soldados no-

do que passará clareza o Commandante do depo- vos um só indivíduo , que nao tenha uma eondueta

sito ao do Batalhão a que pertencerem, ficando exemplarissima.
estes gêneros á immediata responsabilidade, na par-
te, que lhe toca, do Commandante do Contingen- . - - „ ,.
te e depois desta entrega «le fardamento se pro- tiverem) no logar, e da maneira que os ..oculta-

1 -- " ' ¦ tivos 
julgarem mais conveniente; deixando-os toi-

14.° •

Os Recrutas seram vaccinados (se ja o não es-

hibirá aos Recrutas o uso de traje paisano.

Toda a roupa , calçado , armamento, e equipa-
mento será infalivelmente marcado com o numero do
Batalhão, Companhia , e Recruta , a que pertence.7.°

O Pret dos Recrutas será abonado pelo Ba-
tnlhão respectivo , » remettido ao Commandante
do Deposito com as declarações necessárias, e ei-
le o fará distribuir com a formalidade, que se

pratica nos Corpos. As rações de etape , lenha,
&c. seram fornecidas pelo Commissariado , á vis-
ta de um Vale assignado por cada Commandante
de Contingente , e rubricado pelo Commandante do
Deposito, o qual será encontrado pelo Commissa-
rio na livrança mensal do Corpo , indo nella abo-
nados os Recrutas como Praças destacadas no De-
posito, cujo numero combinará com os referidos
Vales.

8.0
Os transportes de viveres , de doentes &c. se-

rum feitos por mar , para o que se darám as pro-
videncias necessárias.

No deposito só poilerám conservar-se os doen-
tes de pequenas enfermidades , chamados doentes
«le quartel ; mas logo que tenham symptoma de mo-
lestia grave, seram remettidos ao Corpo , a que
pertencerem, onde se lhes passaram as competen-
t*es baixas para o hospital.

10. 3
O Commandante do deposito dará parte por

escripto ao respectivo Commandante do Corpo , de
qualquer alteração , que haja de vencimento de ai-

§um dos seos Recrutas; rcmetendo-lhe uma Rela-
¦Çao circunstanciada dos artigos de armamento, tar-
«lamento , que tiverem levado , no cas.i de deserção ,
a fim de se lhes formai- Conselho de disciplina con-
forme a Lei.

sar os dias necessários para a convalescença.15.°

Hum dos Officiaes da Thesouraria Geral das
Tropas, que servem de Commissarios de Mostra,
irá todos os mezes ao Deposito no dia immediato
ao da Revista dos Corpos , a fim de verificar a exis-
tencia das Praças , que nas Relações de Mostra
das Companhias vam notadas como destacadas no
Deposito. .

Paço em vinte dous de Fevereiro de mil oito-
centos e vinte três. — João Vieira de Carvalho.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Nao tendo sido bastante a impressão de uma foflja
do Diário do Governo para satisfazer ft grande afluência.
ele papeis Ministeriaes , cuja publicação he da mais ur-

gente necessidade ; e Havendo S. M. o Imperador de-
terminado , que se acerescente mais meia folha por dia
ao mencionado Diário, a fim de que o Publico não soffra
demora no conhecimento das providencias , e actos do
Governo, em que tem particular interesse: Manda o Mes-
mo Augusto Se-ibor, pela Secretaria de Estado dos Ne-

gocios 
"do 

Império, que a Junta Directoria da Typcgra-
fia Nacional . considerando , como deve, a publicação
desta folha Ministerial como um objecto do serviço Pu-
blico; não só concorra sem perda de tempo com os Offi-
ciaes percisos para a sua prompta , e indefectível execu-
cio, mas para que ella s£ publique com a devida cor-
recça*o e acerto , empregando a maior vigitaqcia neste
objecto importante , debaixo ela sua restricta responsabiii-
dade. Palácio do Rio de Janeiro em 15 de Março de
1823. — José Bonifácio de Andrade, e. Silva.

-m
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Tenda S. M. o Imperador determinado a suspençao
dè sahida das Embarcações surtas neste porto , emquanto
nao se fizer de vela a Esquadra Nacional próxima a se-

g-iiir o seo destino; a fim de que se nio possa transmit-
tir esta importante noticia aos inimigos do Império : Man-
da pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império,

que o Desembargador do Pago , Juiz da Alfândega, não
dê Despachos de sahida a Embarcações algumas , que
lhe filiem requeridos, até receber ordem em contrario do
Mesmo Augusto Senhor. Palácio do Rio de Janeiro cm
15 de Março de 1823. — José Bonifácio de Andrad.i e
Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador , o requerimen-
tç> de José Gomes de Oliveira natural do'Hras.7, e Ne-
goc.iaiite desta Praça , relativo á isenção dos direitos de
24 por -| de 120 barris dé Baealháo Inglez transportado
por sua couta tle Lisboa: Manda, pela Secretaria de Es-
tado dós Negocie* da Fazenda, participar ao Juiz da Al-
íànrlega, que Ha por bem, que o gênero Estrangeiro, e
Inglez de piopriedade Brasileira, trazido de Z..s6ou em
embarcações pertencentes á S ibditos deste Império , só

paguem quinze por cento; e que outro sim paguem estes
mesmos direitos interinamente , e emquanto r.ào mandar o
contrario os gêneros de producção Portugueza embarcado*
em Navios da mesma Nação , sendo de propriedade Bra-
sileira. Paço 4 de Março de 1823. — Martim Francisco
Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M o Imperador , pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Justiça , remetter ao Ouvidor da Com-
marca- do Rio de Janeiro a Portaria inclusa, expedida
pela Repartição dos Negócios Estrangeiros , com a quei-
x'a tle Maximiliano Muller, Subdito" Austríaco: e Ha por
bem, que o mesmo Ministro informe sobre os factos ,
que oceasionaram a dita queixa, e no caso de serem ver-
dadeiros , dé logo todas as providencia», que forem jus-
tks", para o Supplicante ser promptamente indemnisado
dos perjuisos , que lhe causaram , castigando também os
Officiaes pelos excessos commettidos no acto da penhora.
Palácio do Bio de Janeiro em 11 de Março de 1823.—
Caetano Pinto do Miranda Montenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Em conseqüência da Representação , que fez subir â
Presença de S. M. I. o Governador da Villa de Paraná-
goá ; Manda o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Guerra , que o Governo Pro-
visorio da Provincia de S. Paulo mande construir na di-
ta Villa um Quartel para a Tropa da sua Guarnição , e
uma casa para arrecada«;ão de palvora; visto que nem•um nem outro edifício ali existem , sendo aliás de pri-
Hieira necessidade. PaliScio do Ato de Janeiro em 3 de
Março de 1823. — João Vieira de Carvalho.

F.m resposta á representação do Thesoureiro Geral
das Tropas, de 27 de Fevereiro do anno próximo passa-
sado sobre as duvidas , que se lhe offerecem para o pa-
jjamento dos respectivos soldos aos Officiaes de Milicias
dos diversos Districtos desta Provincia , que se acham na
Corte,- Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Guerra declarar ao referido The.
soureiro Geral das Tropas, para sua intelligencia e exe-
cução, que Ha porbem Determinar, que os pagamentosde soldos a taes Olficiaes de Milícias k iájam sem dei

pendência de Certiclãa de vida , quando elles se appre-'
sentarem ua Thesouraria , devendo-se poiém exigir uniu
Attestnção do Ajudante General em que declare qual o
legitimo titulo porque estani fora dos seos Districtos, e
Couimaiidoa. Paço cm oi," de Março de 1823. ~-j'oâa
Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Relação das Pessoas do Districto de Macahé , que tem
üado gratuitamente Taboado de construcção para o

Arsenal da Marinha Nacional, e Imperial.

Francisco Vicente de Souza Dúzias.
João Antônio Rodrigues Vieira ditas.
Narciso José da Costa «3 ditas,
Francisco José dus Santos ditas.
Joíé Luiz da Costa ditas,
Marianna Ignacia ditas.
Antônio da Silva Pereira 11 ditas,
João Marques Fontainhas Leite 11 ditas,

Sam 48 ditas.
Continuat-se-ha.

Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha eia
13 de Março de 1823.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre

Senhor. — He com os mais puros sentimentos
de regosijo, que este Governo sè lizongeia da oc-
casião , que lhe proporcionaram os Officiaes Gene-
raes , e mais OHiciaes subscriptos tia Protestaçâo
junta de levar respeitosamente á Presença Angus-
ta de V. M. I. a declaração da firme vontade de
alguns valentes Guerreiros já experimentados, e de
outros, que no campo da honra não deixaram de
merecer igual renome, que elles vam unir estrei-
ta , e publicamente á Solemne Promessa de V. M. I..
defender o seo vastíssimo Império, e a liberal Cons-
tituição digna do Brasil, e digna do Seo Augusto
Imperador.

Aquella vontade Senhor, aquelles fieis senti-
mentos ficaram para sempre gravados no coração de
todo o bom Brasileiro , desde o momento , em que
V. M. Foi Acclamado Primeiro Imperador Cons-
titucional do Brasil. E somente um tleslumbramen-
to ocasionado do lizongeiro clarão deste tão feliz
acontecimento , seria capaz de náo deixar entrever
a nuvem, que conduzio o venenoso raio de uma
clauzula absurda , e exterminadora da Independen-
cia do Brasil.

O Governo se compraz de unir os seos votos
aos daquelles Guerreiros ; os quaes felizmemte se
antecipam a reclamar a clauzula do prévio Jura-
mento de V. M. I., atraiçoadamente insinuada, por
José Clemente, Presidente do Senado da Câmara
do Rio de Janeiro aos Povos desta Província, que
já se reúnem á protestar contra ella, segundo ge-
ralmente consta.

Deos Guarde á Pessoa Augusta de V. M. I.,

por muitos annos, como o Brasil ha mister. Pa-
lacio do Governo em Porto Alegre 18 de Janeiro
ile 1823.— João de Deos Menn Barreto , Presideu-,
te. Manoel MariaJUcalde Marques, Secretario. José
Ignacio da Silva, Secretario. Felix José de Mat-
tos Pereira de Castro. Francisco Xavier Ferreira.
Fernando Josç Mascarenjias Castello Branco.

Protesto a que se refere o Officio supra. .,
Tenda os Generaes j e «ais Qfficiaeâ abaixo
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acionados, visto com ornais cT.TranhE.velGentimciy-,
f„ demonstrada pelo Illustre Procurador Geral des-

a Provincia a maiihojá., e vil traição com que o
abominável ex-Juiz de Fora da Corte do Rio de

Janeiro, José Clemente, associado com outros trai-

dores e imfan.es inimigos de V. M. 1. e de todo

o honrado Bfasileiro, illudio com suas publicas,
mas fingidas expreções de adhesão á Sagrada Pes-

soa de V M. L a algumas Câmaras das col ligadas

Províncias do rico; è grande Império do Brasil,
«ara que no glorioso, e sempre Memorave 1 dia U
de Outubro de 1822 fosse - V. M. I. acclártiado,
pelos povos, Imperador Constitucional do Brasil,
com alamentavel , e absurda clauzula de jurar lo-

feo abraçar, e defender a Constituição que houver
de ser feita pela Assembléa geral Brasilicnse Cons-
tituinte, e Legislativa, clauzula esta, que a ser
Confirmada, traria com sigo talvez., a total ruína
de todo o Império , e o que mais he, Imperial »e-
idior ! encheria de ludibrio, de opprobr.o, e da ma-
is vergonhosa deshonra aos generosos , e valentes
Brasileiros, pois que a Íem de poderem ser con-
-vencidos pelo Congresso Lisbonence da supposta
má fé, e da nenhuma razão, com que teriam pro-
clamado a sua independência política, obrando a

gora estes messos no acto do seo Juramento a
«uillo que tanto criminaram nos Portuguezes Lu-
ropeos, dariam tambem justos motivos a V. M. 1.

para suppor que elles se poderiam esquecer¦; do

quanto sam devedores aV.M.I.que para realizar.
3e todo o grande amor, que consagra aos Brasi-
leiros acceitou gostoso-, e ufano o Magestow, e

pezado titulo de Seo Defensor Perpetuo. Os Offi.
íiaes abaixo assigflados que conservam bem radica.
da em seos Corações a lembrança dos funestos ma-

les, que rezultaram a Portugal de exigir um tal
Juramento de EIRei o Senhor D. João VI. e doí
>Póvos ào Brasil, e que estam inteitamente persu-
adidos de que se por uma parte elles como Ci-
dadâos se devem unir aos justos votos dos seoa
Concidadãos para defender os seos direitos, por
-outra parte estam obrigados pelos mais Sagrados
deveres da homa, fidelidade, e gratidão defender
o Augusto Throno, e os direitos de V. M. L a
Viuem, por estar já revestido por todos os I ovos
do Brasil, no Supremo Poder Executivo , elles
como Militares unicamente devem de obedecer, se
apressam quanto antes, pelo Conduçto do Üx
Governo desta Provincia, a hirem cheios do ma-
ier respeito, e submissão á. Augusta Presença de
V Jí. I. declarar nulla, e de. nenhum vigor a ci-
tada clauzula, protestando a V. M. 1. que so a

'grande satisfação, e «nthuziasmo, que entre elles
reinou no veuturoso referido d.a 12 de Outubro
foi unicamente o motivo de nâo repararem que por
certo sem advertência, sè acclamásse V. M. J. com
tão odiosa condição, que elles protestam a V. M.
1. de baixo de sua honra, e dos mais sagrados

.Juramentos, abraçarem, Jurarem, e defenderem a
Constituição Brasileira, quando V..-M, 1- a acne
digna de Si, c do seo Povo Brasileiro, e. «na£
mente só quando V. M. 1. a Mande observar. Os

abaixo assignados, que por tantas vezes no Campo
da honra tem á custa do seo Sangue, defendido a
sua Pátria, merecendo por festa gloria o honroso

.titulo de defensores dellá, saberam sustentar com
•ornais- valeroso esforço,até b ulttnro momento^de

Sua existência, os fieis protestos livres,» gostosos
juramentos / que acabam de íaaeraV. M. 1- por
si, e por todos os seos companheiros de A. mas

-anzentes, cujos Sentimentos estam intimamente con-
vencidos não-podem-Uei- ^diubrantes ;...ultimamente

A i 5

os Ofliciaes abaixo assignados rogam n V. M. I.
lhe f.isça a honrosa Mercê de Mandar lazer publi-
ro pela Imprensa este mesmo protesto, ¦ejuramen-
to. Purto Alegre 17 de Janeiro de 1823. — João"
de Deos Menna Barreto, Marechal de Campo ;
Felix José de Mattos Pereira de Castro, Bri-'
gadeiro ; Francisco Vicente Brusco, Ajudante das
Ordens do Governo ; José dos Santos Viegas, Ma-
jor Inspector do Trem de Guerra ; João de Cas-<
tro do Canto e Mello , Ajudante de Ordens do
Governo; José Luiz Menna Barreto, Ajudante
das Ordens do Governo; Damião Damasceno Ro^'
zado , Tenente ás Ordens do Governo ; João An-
tonio Mendes Tota, Tenente do Estado Maior ás
Ordens do Governo ; Manoel Godinho Leitão d»
Aboim , Coronel Chefe do Regimento de Cavalaria
Miliciana da Capital ; Joaquim Daniel Ribeiro,-
Sargento Mór Commandantb do Regimento de Ca-*
vaiaria Miliciana Guaranés : Francisco de Paula
Soares, Tenente Coronel de Artilharia Miliciana
José Ignacio da Silveira, Brigadeiro; João Bap-
tista Alves Portos, Coronel Engenheiro, Vicente
Ferrer da Silva Freire, Coronel addido ao Esta-
do Maior do Exercito ; Joaquim José dá Silva,
Coronel aggregado; Manoel Dias Chaves , Coro--
nel de Linha; Demetrio José Ribeiro de Moraes,
Capitão de Milícias de pé; Francisco Soares ds*
Costa Leiria, Sargento Mór dc Cavallaria Milícia-
na; Marcai José da Fonseca , Major do Reguneni
to de Cavallaria Miliciana N. ° 3 ; José Cezano
de Abreo, Tenente do Estado Maior ás ordens-
do Governo; Manoel Joaquim Ferreira, Ajudante
do Regimento de Goaraniz; João de Santa Anna
Leitão , Alferes de Infantaria ; Francisco Xavier
do Amaral Sarmento Menna, Capitão as Ordens
do Governo; João Bélim , Capitão de Milícias-; Pe-
dro Guairumbá, Alferes de Milícias ; João de Deos,
Alfêreide Milícias; Teodoro José Chuy, Alferes
de Milícias ; Manoel José dé Abreo , Alferes de Mi-
licias ; Silvano José Monteiro de Araújo e Paula, A1-.
feres de Infantaria Miliciana; José Joaquim Leite
e Castro, Tenente Secretario de Milícias ; Antomo
de Azevedo Barboza , Sargento Mór de Milícias
Reformado; José Joaquim Alves de Moraes, Sar-

gento Mór Graduado de Milícias; Doutor Júlio
César Muzzi, Phisico Mór das Tropas ; Joaquim
Rodrigues de Carvalho, Sargento Mór de Linha ;
Joaquim Anacleto de Azevedo , Capitão; Costan.
tino Pinto de Azevedo, Alferes de Milícias,

RIO DE JANEIRO.

Discurso que perante S. M. I., recitou no dia 10 do
corrente o Representante da Câmara da Capital

da Provincia das Alagoas.

Senhor. — Sendo incontestável, que o livre < *c
unanime consentimento, c vontade dos povos he »
única legitiipa origem do poder, e auetoridade dos
Monarcas , 

"e 
que não ba hum titulo mais lionçsto e

glorioso 7 dé que aquelle, que he fundado na livre
uiíanimidade. da vontade dos mesmos,povos, ne V. M. I.
sem coiítradicção alguma o mais legitimo e glorioso'dos 

Monarcas, porque foi elevado a esse grão pei»
geral, e espontânea acciamação dos Brasileiros, e cm
«tajos cpraçõesritem V. M. I. assentado as bases do
iseo vasta Império. . . ?

Se a Capital'-, desta Província teve primeiro a
gloria de levantar a _vqz , e de elevar.. a ..Augusta
Pessoa de T& M, X . ao. íUíons acclamando-0 Primei-
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ro Imperador Constitucional do Brasil, a das Alagoas

penetrada certamente dos mesmos principios de reco-
nliecimento , e de gratidão , e que a nenhuma outra
cede em sentimentos de amor, e rie adhesão á justa
Causa ria Independência , e á Pessoa de V. M. I. ,
que tao heróica, e dignamente a tem sustentado,
nem hum só momento hesitou em dar o mesmo passo.

Os Alagoanos, Senhor, amantes cm extremo rie
uma bem entendida liberdade , inimigos implacáveis
do despotismo , e da tyrannia debaixo de qualquer
forma , que elle se apprcsente , desejando unicamente
o pleno exercício de seos direitos, que lhes competem
como homens livres, e convencidos intiirisfnénte de
que V. M. I. desempenhará exactamente o divino
epitheto de Constitucional. com que Se dignou appellidar-
Se , agradecem continuamente a Providencia o desti-
jiar-lhes ura tão digno Chefe ; incessantemente lhe
dirigem ardentes, e fervorosas supplicas pela conser-
vaçáo da preciosa vida de V. M. I., e no fundo dos
seos corações , e externamente protestam a Augusta
Pessoa de V. M. I. o mais puro amor , o mais pra-
fundo respeito, e a mais iuviolavel fidelidade.

Estes os votos, Senhor , estes os sentimentos dos
meos Píitrieios , e que eu hoje encarregado de os
exprimir pela Câmara da Villa das Alagoas, que le-
gitimamente represento, tenho a honra , e a fortuna
de os depositar perante o Magestoso Throno de V. M. I.

Digne-Se pois V. M. I. attendel-os , c accredital-os ,
porque sam sinceros.

Os Ceos conservem por dilatados séculos a pre-
ciosa existência de V. M. I. — João Rabcllo de Al-
meida.

Subscripção voluntária, e mensal para augmento da
Marinha de Guerra do Império do Brasil.

AçcÕes mensaes.
Sua Magestade o Imperador. 250
( Declarou que dava adiantados os trez annos. )
O Ex.'m Visconde Porteiro Mór. ]00
( declarou , e pagou 1 anno adiantado )
Padre Antônio Manuel de Moraes. g
José dos Santos Lopes. 2
Cândido Martins rios Santos Vianna. 4
João Bernurditio Gonzaga. g
João José ef Araújo Gomes.
Manoel Joaquim ei' Almeida.
Domingos Gonçalves d' Azevedo.
Henrique José d'Araújo.
Manoel Moreira Lírio."

Transporte
Francisao Pereira dos Santos Crasto.
Antônio José da Rocha.
João Manoel Soares da Rocha.
José Rodrigues Gonçalves Valle.
José Coelho Pinto.
João Rodrigues Pereira d1 Almeida, pqr seo Pro-

curador.
Veríssimo Mendes Viauna.
Antônio Manoel Leite.
Constantino José Ferreira.
José Ferreira di Amorim.
Bernardo José Borges.
Joaquim José d' Oliveira Braga.
José Antônio de Freitas Amaral,
José Antônio Moreira.
Manoel Coelho da Rocha.
Antônio Gomes Barrozo.
Antônio Gomes Barrozo , filho.
Padre Pedro Nolasco Marinho.
José Rafael de Souza Pereira.
D. Anna Maria do Sacramento.
Francisco José Grimarães.
João Alves de Souza Guimarães.
Francisco José Fernandes Salasar,
Fernando Carneiro Leão.
Theotonio Ribeiro de Paiva.
Antônio Machado de Carvalho.
Estanisláo Francisco Lopes.
João Pereira d' Andrade.
José da Silva Guimarães.
João Francisco Pereira da Fonceca.
Antônio José da Rocha Pereira.
Antônio Manoel Teixeira da Rocha,
Manoel Gonçalves de Carvalho.
João Baptista Bastos.
Geraldo Carneiro Belém.
José Alexandre Carneiro Leão.
Fructuoso Luiz da Motta.
Joaquim José de Sequeira.
José Pinheiro d' Almeida.
Custodio Manoel d' Azevedo.
João Antônio Pereira
Manoel Dias de lima.
Cândido Manoel de Miranda.
Manoel Cândido de Miranda.
João Gomes Barrozo.
Antônio Simões Barrozo.
José Joaquim dlAlmrida, R^adas.
Joaquim Antônio Alves.
João Teixeira Bastos.

427

NOTICIAS
E N T R A D A S.

Dia 15 do corrente. —(Nenhuma Entrada.)
,, DmJ,6 d^>.—Jersey; 67 dias; B. Ing. Tom.Mury, M. Jourdem Blampiere, equipagem 9, car-
Sa bacalhao , azeite, batatas , e eabos a Le Bre-tem. — Rio de S. Francisco do Sul,- 46 dias • S Es-mnto Santo, M. João Antônio Soares, equipagem
7, carga farinha, arroz e madeira a vários- nas-sageiros\ Joio Jacinto da Silva , Henrique José Fer-reira, MatUnho de Olheira, Jacinto José de Souza,o Sargento Mor de Milícias João Guilherme de Al-meida com sua mulher e 2 filhos, o Tenente deMilícias Manoel Joaquim de Souza, dito Manoel Pe-
T% 

d?:,mlal d,\t0 Frm^eo de Paula Reis, todosrio Batalhão de Caçadores do Rio de S. Francisco

( Conl innar-se-ha.)
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marítimas.
s a h 1 d a s.

Dia 15 do corrente. — Buenos Ayres ; B. Ing.
Wm. e Henry , M. Wm.Jaukin , equipagem 7, car-
ga assucar, tabaco, e madeira: passageiro Apoli-
nario Borracho de Nação Galego. — Laguna ; S. S.
Francisco de Paula, M. Pedro Francisco da Silva,
equipagem II, carga 8 escravos. —Rio de S.João;
L. Feliz Suecesso, M. Antônio Luiz da Silva, eciAi-
pagem 7, ero lastro. — Guaparim ,- L. Santa Roza,
M. Diogo da Rocha Paiva, equipagem 5, carga vi-
nagre, carne seca e vinho.

Dia 16 dito. — (Nenhuma Sahida.)

1UO De JANEIRO ka IMPRENSA NACIONAL 1823.
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DECRETO. j

TI Egulando o Decreto de quatro de Dezembro

Kino próximo passado, que os Majores e Am-

dantes de Milicias sejam tirados da primeira Linha ,

Sovando a sua antigüidade , e sendo contem-

piados na Promoção geral da sua arma; Hei ora

«or bem Determinar que, paru os Postos de Aju

cantes de segunda Linha, sejam adinitt.dos somen-

fe os CadeteSs e Sargentos da primeira L.nha em

quem concorram os requisitos necessários, os quaes
terám a Patente de Alteres : e para obviar os m-

convenientes, que se podem segu.r e™^™,8 
J^

vincias, para o provimento dos Postos dc'Majores

e Ajudantes, quando acconteça nao haver Corpo de

Jrirneira Linha da mesma arma , em que hai • vaga

nas Milicias: Hei outro sim por bem Ordenar que
os Governos respectivos dom disto conta pela com-

petenT Secretaria distado/«s Negócios da Guer-

ra nara lhes serem enviados da Corte taes um-

ciaes O Conselho Supremo Militar o tenho a.s,m

entendido, e expessa o. despachos necessários, fa-

çô em cinco de^larço de mil oitocentos e vinte

tre/ secundo da Independência e do Império —

Com a°Rubríca de A MAGESTADE IMPE-

RIAL.—João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

S M o Imperador Desejando remover todos os obs-

taculos , que até' o presente tem retardado o prompto ex-

Pient.,qe. laboratório da Casa da Moeda. como sao.

a falta de subordin^çío devida aos Superiores , a ue as-

siduidade no serviço , e a estudada negligencia, com quei o

empregado temisso, e vadio »it,Slaz as suas mais e«ne,aoa.

obrigações, valendo-se para dourar as duas ulüma, doa

frivolos pretextos de moléstia, roborado. por Cerudo»<te
Professores que facilmente se conseguem: Ha por Dem

SSque' o Provedor da Casa da Moeda proceda.
d'ora em diante da maneira seguinte; 1.» De|P^npf".
serviço a todo o trabalhador , q..e for vadio : 2. Saspen

da os vencimentos a todo o empregado, que ou for ne-

gligente, ou não comparecer sob pretexto de doença, ex-

ceptuando o caso de verificar-se esta por meio de uma

con.missa~o nomeada para este fim : 3.» Participe . Mow

do Thesouro toda , e qualquer desobediência, ou insubo

dinação , que commetterem os empregados da saaJ^™_

çáo, para se darem em tempo as ««e—pí*»
cias*.4." Mande apontar a todos os empregados que se

nio acharem presentes, desde as 9 até ás 2 horasi da

tarde a todos os trabalhadores , e Mestres de Olficina.

desde*.. 7 até ás mesma, horas: ficando responsavel o

referido Provedor por qualquer o-an.».., q«« 
^f

cumprimento de todas estas ordens. Paço om 4 do Mor»,

de 1823. — Martim Francisco RUietro de Andrada. j_/_

Artigos b^fficio.

Repartição dos Negócios do Império. ,

^tada S.M.-^^^
dos Negocio» do Império, que o Ministro, e «W**»

tfEstado dos Negocio, da Guerra faça apromptar e en-

leTl Official da Secretaria de Estado dos Negócios

Estrangeiros Luiz MoutMo de Lima Atiras e Sdva

Secretario da Guarda Cívica desta Capital, «™ L'vro

Mestre, e o» competentes Livros do Compaofaias. Paço

,6 de Março de 1823. - José Bonifácio de Andrada e

Silva. __

Manda S. M. o Imperador, pela .Secretaria 
de Es-

tado dos Negócios do Impeno , participar / 
J«"la »,re

' 
ctoria da Typografia Nacional , que Ha por bem, que na.

«esma TvDoerlfia se imprima a memória mclusa intitula-
~ 

À^5Sf do Bri* - madeiras de «*£¦*£

. carpinteria-doConselhe.ro Balthasar da Silvo i>

«oa, com a Dedicatória dirig.da ao Mesmo Augsto Se

„ho ; sendo feita a impressão i custa da 
/^»- ? T

splieado o produeto da venda a beneficio do S™»»™' «

l Joa_ui£: e nesta conformidade o hç.i a refe^da Jun-

ta executar. Palaoo do Rio de Janeiro em 24 de teve
'«irá. 

de 1823; -José Bonifácio de Andrada e òttva,

Mk>

V

ILeparúçào dos Negócios da Guerra.

Conhecendo-se formalmente que hduve um malvado^

taS de Caçadores Francisco Martins: Maada o Me -

S m-m*JTm TsTS^-p- Tfí
°o 

aos nteresses da Naçío, Houve por bem 
^ceder-lljeXu,-. rl. Fnrriel com que será fora em diante abo-

UotattíSoPret do leo respectivoCorpoja.0 ea_

§ de Março de 1823.-João Vieira de Carvalho, y

A .tendendo S. M, o Imperador ao que lhe '"¦?«*«-

tou Manoet da Costa Porto , Mestre de Lanchas de Caio
"ara 

esta Corte, o qual pede ser dosado do

.erviço do Regimento de lufantana de Milieiaa N." 10.

de que he Soldado,- Manda o Mesmo Augusto Senhor

peb? decretaria de Estado dos Negocio» da Guerra que

o Tenente General Governador das Arma» da Corte ,•

ProvUéia expeça as necessárias ordens ao Coronel Com-

mandante daqueíle Regimento, a fim de que tenha tqda

rcontemplaçio na dispensa do SeiT.So Regimental, com o
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referido Soldado, e com os mais, qne tiverem o empre-
go de Mestre rie Lanchas , pelo muito que convdii. o seo
trafego ao abastecimento desta Corte. Paço em 3 de Mar-
4q de 1823. — João Vifira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Tendo-se comprado o Bergantim Inglez Niçthtingale
parla a Armada Nacional e Imperial , Manda S. M. I.
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha pai-
ticipar ao Inspector do Arsenal da Marinha , qiie o referi-
do Bergantim passa a denominar-se Guarani. Palácio do
Mio de Janeiro em 11 de Março de 1823.—Luiz da
Cunha Moreira.

A. mesma participação se fez ao Vice-Almirante In-
tendente da Marinha,

Tendo-se comprado a Brown Watson. o Bergantim
Nightingale pelo preço de treze contos de réis , e o car-
vão de pedra , que tem a seo bordo a doze mil réis a
Tonelada, devendo ser o seo pagamento a seis mezes em
Bilhetes da Alfândega ; Manda S. M. I. pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha, que o Intendente da
Marinha faça lavrar os Termos do costume, e abrir os
¦competentes assentamentos onde convier. Palácio do Rio
de Janeiro era 8 de Março de 1823. — Luiz da Cunha
Moreira.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL,

Cidade de Porto Alegre.

Senhor. — Tendo a Câmara desta Cidade de
Porto Alegre , na Província do Rio Grande do Sul,
recebido em Vereação extraordinária de 10 do cor-
rente um Officio dirigido pelo Ex.mo Procurador
Geral da mesma Província em data de 17 de De-*embro do anno passado de 1832, a que unio oProtesto Reelamatorio impresso da cláusula jura-mental, que nas Circulares do Senado da Câmarada Metrópole de 7, e 17 de Setembro do dito an-no havia sido inserida para direcção desta Câmarano faustissimo acto da gloriosa Acclamação de V.M. 1., e inteirada de seo importantíssimo conteúdo,e possuída de sentimentos em tudo conformes, pas-sou immednitamente de commum accordo com oGoverno Provisório desta Provincia a dar as pro-v.dencias mais efficazes, para conseguir a justa re-clamaçao de sirmlhante cláusula, como inconsequen-te, e alheia de sua vontade, para cujo Sintam.bem se dinçio as mais Câmaras da Provincia, ás

quaes participou suas deliberações, para marcha-l-em todas de conformidade, e seguras na direcção«le tao importante objecto; e com effeito no dia
f ?F ^re-te, faustissimo pelo sagrado motivoda feliz anniversario da Nossa AugustUmperatrizem Câmara conmnçta do mesmo Governo Proviso-'rio, Auetoridades Empregados Públicos , e Cida-daos de todas as classes teve a gloria de ver odesejado fim de sua reunião, e riscada da opiniãode todos os referidos Cidadãos, e anniquilada pa°ra sempre uma similhante odiosa cláusula , comohe evidente da Acta de sua bem merecida recla?«nação «,ue esta Câmara tem o maior prazer de alevar a Augusta Presença de V. M. í. • maniLtando assim'os sinceros desejos, qUe a'anima,n!seos puros sentimentos de adhesãoá santa ca„"àdeste copioso Império, e o amor , fidelidade, erespeito , que consagra & Satxrada Pessoa de VI.U., que o Oco' prospere por dilatados armo», n-

ra esplendor , e gloria do mesmo Império ™.hani lijusfcer os seos mais reverentes , o amante» obditos. "-, nteb *"•
Porto Alegre em Vereação de 25 de Jau,/de 1,883, segundo anno da nossa* Independência °

O, Juiz de Fora Presidente Caetano Xavier 
'F~

reira de Brito, João Thomaz de Menezes C 
'

todio de Almeida Castro, Martinho José Affons«Pereira, José Antônio de Souza Leal.

Certifico que revendo o livro, em que na Camara desta Cidade foi exarada a Acta da gloriosaAcclamação do Primeiro Imperador Constitucional
e Defensor Perpetuo do Império do Brasil, nellèa folhas vinte e trez verso se acha lavrada a dareclamação, que indica a Portaria supra, cuiotheor he o seguinte. J

Acta de reclamação da cláusula do prévio juramento.de S. M. o Imperador Constitucional do Brasil
no glorioso acto de sua Acclamação.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor JesusChristo de mil oitocentos vinte etrez, segundo daIndependência e do Império do Brasil, aos vintee dous do mez de Janeiro , dia faustissimo pelosagrado motivo da celebraçiío do Anniversario Na-tahcio da Augusta, Imperatriz do mesmo Império,
nesta Cidade de Porto Alegre, nos Paços da Ca-mara delia, se reuniram em Vereação conjuneta oEx.mo Governo Provisório desta Provincia , o Dou-
tor Juiz de Fora Presidente Caetano Xavier Pc-
reira de Brito, Vereadores , e Procurador da Ca-
mara, comigo Escrivão delia ao diante nomeado,
Auetoridades, e Cidadãos de todas as classes, queconcorreram , em virtude do Edital da mesma Ca.
mara, publicado a dezeseis do corrente, para o Sm ,e preciso effeito de ser visto, e examinado um Of-
ficio, que a esta mesma Câmara havia dirigido o
Ex.mo Procurador Geral desta Provincia Antônio
Vieira da Soledade em data de dezesete de Dezem-
bro do mesmo anno , que accomponhou o seo Pio-
testo reelamatorio, respeito a virolenta cláusula do
prévio juramento de S. M. o Imperador á Consti-
tuição, qualquer que fosse , que houvesse de ser
feita pela Assembléa Geral Brasilien.se Constituinte,
e Legislativa , que se vè exarada em algumas Actas
de sua gloriosa Acclamação, praticadas pelas Ca-
maras das Províncias deste Império, em conseqiien-
cia das Circulares do Senado da Câmara da Me-
tropole do mesmo; o que 

"tudo 
neste acto foi pormim lido ; c o que deo motivo a dirigir a Cama-

ra desta mesma Cidade ás outras da Provincia em
Vereação extraordinária tle treze do corrente sua
opinião relativa ao sobredito Protesto, a fim de
cooperarem de conformidade , e na boa fé de queesta Câmara he possuída, sobre tão importante
objecto : e tomando o Presidente a falia, expoz
que a Câmara desta mesma Cidade estava unifor-
me em parecer coni a mencionada reclamação fei-
ta, com a qual em tudo se conformava em toda
sua plenitude, e substancia, nunca consentindo na
cláusula inserida naquellas Circulares, pela boa
fe com que a tinha, transçripto , e por estar inti-
muinente convencida, que tal cláusula não devia
existir , assim como nâo foi exarada na Acta fei-
ta pelo Senado da Câmara da Metrópole do Im-
peno; e sendo estes os votos desta mesma Cama-
ra, com os mesmos se. conformou o Ex.ra0 Gover-
no Provisório presente, Auetoridades, e mais Ci-
(ferinos de todas as classe,, , qne 

' uma voz os de-
claiaram como nascidos tle sua,-; livres vontades,
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«em reserva alguma; o que. protestaram sempre
sustentar com n inteireza, e dignidade, que se de-

ve a S. M. o Imperador do Brasil, e Seo Imiiior-
fil Defensor. E pam constar da reclamação feita,
se mandou lavrar esta Acta, e se accordou , que
«e declarasse, e ficasse aberta esta Vereaçuo em
-Sessão permanente, enquanto durarem as assignatu-
ras por se não poderem neste acto concluir ; e
assisTieni a mesma Câmara com o Ex.™ Governo ,
e mais Cidadãos perante mim Libauio Partirei, da
¦Silva qne o escrevi. Declaro que a mesma Cama-
ra o Ex.""1 Governo Provisório, e todos os Ci-
dadãos presentes reclamaram, que em tudo se con-
formavam com as expressões deS. M. I., emquan-
to á formula do juramento solemne que prestou no
acto da Sua Gloriosa Coroação , e promessa que
fez de observar , e fazer observar a liberal Cems-
tituição digna do Brasil , como seo Immortal De-
fensor, e de Sua Augusta Pessoa. E feita esta de-
claracão assignaram perante mim Libm.io Pereira
da Silva que o escrevi. — João de Deos Menna
Barreto, Marechal de Campo Presidente do Go-
verno ; Manoel Maria Ricalde Marques , Deputa-
do do Governo e Secretario dos Negócios Politi-
«os ; José Isrnacio da Silva , Deputado do Gover-
no e Secretario Militar ; Felix José de Mattos Pe-
reira "de Castro , Membro do Governo; Francisco
Xavier Ferreira , Membro do Governo ; Fernando
José Míscnranhas Castel-branco , Deputado do Go-
yerno; Caetano Xavier Pereira de Brito, Presi-
dente da Gamara ; João Thomaz de Menezes, Ve-
reador ; Custodio de Almeida Castro , Vereador ;
Martinho José Affonso Pereira, Vereador ; José
Antônio de Souza Leal, Procurador; Libanio Pe-
reira da Silva , Escrivão da Câmara.

( Se«-uiram-se muitas assignaturas. )' 
Passa o referido na verdade, segundo assim

consta da Acta exarada no mencionado livro, a
folhas , a que me reporto , em fé do que por ob-
servancia da Portaria retro fiz passar a presente
Certidão , que conferi , subscrevi , e assignei nes-
ta Cidade de Porto Alegre aos vinte cinco de Ja-
neiro de mil oitocentos vinte e trez, segunoV-fla
Independência, e do Império do Brasil. Libamo
Pereira da Silva, Escrivão da Câmara a conferi ,
subscrevi, e assignei. — Libanio Pereira da Silva.

-MONTE-^ÍDEO.

princir

Temos noticias de Monte Video até 8 de Fe-
vereiro, que nos apressamos a communicar ao Pu-
blico, afiançando a sua veracidade, por nos serem
trnnsmittidas por pessoas da maior confiança. A
Praça de Monte. Video estava bloqueada por ter-
ra A vanguarda do Exercito do Gommando do
Barão da Laguna achava-se a duas léguas de d. _-
tancia , e as mais Tropas commandadas pelos Bn-

«adeiroa Manoel Marques de Souza, e Barreto, acha-
Va-se em movimento sobre a Praça de Monte Vídeo.
• O intitulado Conselho Mililur de Monte Vuko
tinha em vistas levar o 9.» Batalhão de Libertos

(que não tinha podido sair da Praça com o Da-
Vão) para a Bahia ou Portugal-

Sabe-se igualmente que havendo saído da Co-
tonia-m Escunas Maria Thereza e Reino Unido,
«omfaoyando o Transporte; que conduz.o a esta Cor-
te o 1> Batalhão de Caçadores, a d.ta Escunv
Maria Thereza entrou perfida.nente em Monte Vi-
deo , e entregou-se aos Lusitanos , que a receberam
eom grande algazarra de. alegia. -Consta quo o

A i 1

ur.,.»»». motor desta traição fora o Official de Ma-
rinha Procopio, queseduzío, e sublevou a tnpU-
lação contra o seo Commandante Francisco de As-
siz Cabral, que foi logo prezo para terra, assim
como o Official de Mariuh. Almeida , e ficaram ex-

postos aos insultos da Soldadesca. Consta igual-
mente que se auxiliara a linha cio Uruguay , e que
na fronteira elo Rio Grande se ia reunindo mais
.-¦ente , com a qual se conservará era respeito a
dita linha na ausência elo Brigadeiro Barreto so-
bre a Praça. A esta hora jâ lá terá chegado a
Carta Imperial publicada em o N.» o3 do nosso
Diário , por isso , o pelas forças, que sabemos so
acham sobro a Praça, esperamos breve a noticia
das hosiilidades, a que os nossos inimigos ao»
obrigam por força.

RIO DE JANEIRO.

Cobre spondenç ia.

Srs. Redacteres.
Tanto maior reflexão faço na falia do Excel-

lentíssimo Marquez de Lculé ás. bestas das cavai-
laricas de Queluz, quanto mais penetrado tico das
sublimes verdades nella contidas : e nao sei qual
devo mais admirar, se a exactidão, dasi suas ideas,
ou se a feliz escolha, que elle fez de hum audito-
rio que devia reprensentar aquelle ditoso, livre, pa-
ciente, e regenerado Povo de Portugal. He preciso
confessar, Srs. Radactores , que nós o Povo sem-

pre fomos, somos, e seremos a parte mais favore-
cida da creação em todas as nações do mundo: nao
ha revolução , que se faça desde a China ate Por-
tugal, ou desde hum ao outro Polo, que nao seja

piíramente pelo amor de nós Povo. Que o Povo
seja livre! Que o Povo seja feliz! Que se faça jus-
líça ao desgraçado Povo! he a hmguagem sempre
dos noisos Campeões e Protetores.< E haverá am-
da quem duvide que o seo amor para com nosco

^teja sincero; se tal incrédulo existe, que lance se-
os olhos sobre o feliz estado de Portugal Regene-
rado. O Quadro não he mais do que huma numa-
tura , he verdahe , porem he um fiel retrato de
todas as revoluções populares passadas, presentes,
ou futuras. Que repare, digo, com que generoso
ardor os Candidatos para Deputados procuram por
todos os meios lícitos e illicitos, a honra de servir
a quelle pobre e faminto Povo , e sim pelo preço
módico de cinco õu seis i..il cruzados winraes para
cada Dedutado; uma bagatella, Srs. Radatores, para
um Paiz tão rico como he agora Portugal, tr rinen-
te agora que não tem mais que mandar tantos mi-
Ihões para o Brasil como dantes se fazia , dizem
elles , todos os annos ! — Que admire o desinteresse*
e a lizura nas nomeações aos empregos públicos ,
para os nuaes, por besta que seja o indivíduo , ou
mesmo da relê do Povo, comtanto que tenha paren-
tesco com qualquer Deputado, he huma qualifica-
Cão sobejadamante suffieiente. — Que contemple a
Realeza insultada , aviltada, despojada de todas a-.
suas prerogativíis; uma Rainha desterrada: e tu-
do isto porque ? pelo amor (lo povo : tudo se tem
feito pelo amor do Pcvo. E também i para que
e^á Madeira e os seos, neste momento devastar.-
do s antigamente rica e Horecente cidadã da Bahia J*
i Não disse Borges Carneiro mil vezes, que era

para defender o 
"povo 

das insultos dos facciosos ?¦
Oh, PovoLuzol descendente dos Albuquerques o
Caslros fortes, se não pagaides cedo, e com kn-
ra aos vossos Regeneradores por tantas felicidade»

• »
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juntas, servirei, á todo o mundo de um exemplo
execrável ria ni-iis negra ingratidão , porem, Sr. Re-
dator, o Marqne.í disse ao Povo tle Lisboa, que-
ro dizer aos seos representantes, isto he, ás bestas
qne os representavam, que não haviam rie trabalhar
menos agora, rio que ames ria Constituição l que
lem ganhado então o povo pela sua feliz negeni-

Tem ganhado a sua liberdade : .Escravos lioutao ,  _..
ir mi , heiie sam Romanos. He verdade que não tiaba-
Iham menos, e não ganham tanto por seo trabalho co-
cio dantes, e tleste pouco que ganham he preciso pa-
gar os seos Deputados eu, Cortes, porém, Srs.
iledactores o que he tudo isso quando comparado
om o privilegiai rie poder insultar iiiiui Fidalgo
«om impunidade ? de poder plissar pelo Rei sem ti-
rar o ciiapeo? de poder insultar ate aos seos pro-
prios Diput-ados mesmo em sessão; Ha sacrifícios,
Srs. Redactores, que possam pagar tao grandes pri-vüegiosj nem sám estas regalias exclusivamente pa-ra o Povo miúdo Srs. Redactores até se respira a
Santa Liberdade nos paços Reaes. Antigamente
nos beija-mãos fazia-se com respeito uma genufle-
xão paia beijar a" Real Mão; agora basta fazer
somente uma pequena inclinação com a cabeça a
Sua Magestade, cu:no quem dissesse a. hum seu
igual-, como estás João? Grande cousa he ser hu-
lua Nação livre 1 I_ fim Srs. Redactores, Portugal
Regenerado pode se chamar uma Nação de Reis,
porque não ha mais um Rei da Nação.

E o Exercito , Srs. Redactores, eu ia me esque-
eendo inteiramente do presunto da panella regene-
radora; que honras! Que gloria! Que felicidade não
tem aquelle Corpo procurado p.ra si por ter de-
«amparado a Realeza; que devia sempre ser a es-
Irella Polar tle todo o brioso Militar! Que hon-
ra para os Srs. Militares de serem commandados
por meia-tluzia de - páizanos , que ,. para se verem
livres delles , agora que não sam mais percisos, e
que sam um pouco perigosos , mandam uns paramorrer de fome ua Bahia; outros para serem es-
quartejados pelo exercito da Fé na Hespanha I !Adeos Medalhas, Cruzes, e Carachás, antigamente
honrosos penhores do sangue derramado so servi-
ço rio: Rei e ria Pátria! Quem vol-a dará agora,
Srs.-?; El-Rei í Elle não ousa fazel-o sem pedir li-cença aos paisanos, ajue mandam , pela vossa cul-
pa, «elle e avós. Porém, Srs. Redactores , se eucontasse todas as felicidades deste calibre , de quePortugal regenerado está agora gozando, nem osoo Compositor., nem o leitor teria paciência deas ler aíc ao fim. Que similhante felicidade nuncaloque a nós Povo do Brasil, rogamos a Deos eao no* > Imperador: e, emquanto aos briosos Mi-litares Brasileiros , não he rie temer que elles quei-ram trocar o seo Imperial Commandante por Ge-isentes, negociantes rie secos e molhados. — Sousrs. Redactores , um do Povo '

Variedades,

Nunca tomamos a penna com tanta satisfação , co-_> quando temos rie apresentar ao Publico o resulta.do dos nossos juízos , pelo quaes procuramos desço-_r o meu» rie elevar não só o Império do Brasil
porem lodo o Hesmisfeiio Americano, ao gráo de fe-beldade, cm que ardentemente desejamos ve rio. Foi emconseqüência deste desejo que em N" _ do nosso Di-ano tomamos a tarefa , sem duvida mui superior ásnossas forças, de considerai- a marcha do Brasil e da
Amema. ihspanlwk, durante « «gtual _v__9

destes dous Paizes ; e que agora nos propomos a i„..«ir, e a dar muito mais ampla applicaeão \ mPcipalidca, que ali appresa.tam.is pugnando' pelo estabe"lecimento alo systema Monárquico cm todos Estad"deste Novo Munalo. Sabemos que esta só proposirfiobasta para arrepiar e indispor contra nós os espíritos
Republicanos; porem como a nenhum partirio vendemus as nossos opiniões, e gozamos ao mesmo tempo*rio bem inapreciavel de as emitir com liberdade, ise.tos dc temor e de cuntenaplações , oecupar-nos-hemo. somente com o que nos parecer do bem geral da «rau"
de , e generosa Família Americana , ambicionando"^
ardor que os mesmo. Democráticos nos conduzam «.melhor caminho , se por ventura vamos desviados delle

Discorrendo pelo vastíssimo continente que babi-tainos, vemos uni extenso Império limitado pelos doismaiores rios d' America, o Amazonas e o Prata. Ou.tro Império vai desde o i.thmo dt2 Panamá e tem osseus limites septemtrionacs em a Nova Atbion. Todoo espaço qne continua desde o Prata até a,. Cabo deHorn., a costa que pelo outro lado he banhada peloOceano Paciíico, e os Paizes que desde o Golfo doMéxico se dilatam até aos gelos do Polo, sam habi-tados em não pequena parte por Nações incultas ; eos Povos civiheados, que os-possuem , tem adoptado
todos pela força invencível de circunstancias, o systema
Republicano; donde se segue que este lem sitio atéagora predominante na maior parte d'1 America; veia-mos porem se elle pode continuar a se-lo.

As Nações não sam corpos independentes, quègirem sobre si, e sem relação de umas com as outras;
pelo contrario ellas se acham na precisão de fortalecer
estreitar os laços que as unem , e formam um syste»ma harmônico, sem o qual mutuamente se destruiriam;
A mesma Gram-Berianha isolda fysica e politicamen-te, como parece .,,. tem communicações que a fazem par-ticipar do bom ou máo estado da Europa. Ora comoa America se tinha conservado até agora de baixi»do jugo das Metrópoles Europeas , os seos «Povos se.
guiam automaticamente o impulso que estas lhes que-riam dar, e pouco importava ser uma ou outra a for-mo de Governo adoptado por aquelles que se iam li.bertando ; mas hoje que todos elles tem proclamado

jt 
sua independência , he da primeira necessidade o esta-nelecimenlo de um systema Continental que estabeleci,sauccione, c prometia manter os direitos aos difíerenlêsestados , e realizar por este meio a filantrópica visãodc uma paz perpetua, a cuja sombra unicamente po-dem florecer.n» Nações. Nós não temos exemplo d.um tal systema composto de Governos Republicanos,se a America o abraçasse privar-se-hia das grandes lu-

Z V - H'St0r,a offe,ece á Politlca» e '& 
«empl»aas Nações contemporâneas e mais cultas, o que foramais estupendo atrevimento neste estado; e apenas

pecleria ser comparada com o Piloto, que caísse dasnuvens a um ponto do Oceano, sem bússola que odi gisse a qualquer porto. Sabe-se o que seja um sys-tema Continental composto de Governos Monárquicos;sam conhecidas as suas enfermidades e remédios; aosofia nao cessa dc o melhorar porem todos ignora-mos o que seja um systema Ct ntinental Democrático ,
L _que post lr parar "m di" ¦ r,llt,,-llie a sai .iT°fl tempo, c he este ja um defeito mui grave paraque os Povos «leste Hemisfério lhe neguem a sua re-ncctida attenção.

Se a generalidade do systema Democrático setor-na perigosa para o America, como acabamos de ver,outras razoens ha não menos poderosas para que osPovos cuidem em fundilo em o a tro , se a caso __.ramente desejam chegar á prospriedade a que aspirara.as pess.as que nestes Estados. »m .tomadas ao Go,,
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vcrno, conhecendo quão pouco tem .le «Jurar a sua
jurisdição , não tomam o maior interesse no bem «los
negócios Publicas ? e muitas dellas chegando aquellas
eminentes Funcções pelo surdo manejo da intriga, só
cuidam cm amontuar cabedaes á sombra do da ilíusão,
e do soflrimento dos Povos. Alem disto sendo ne-,
¦cessado mudar suecessivamente as Auctoridades, se-
ia qual for a denominação que as distingui,, faz esta
mudança com que o Estado' não tenha uma Politica
permanente, um alvo, a que caminhem todas as suas
operações em linha recta, e que tudo seja por con-
sgquencia inconstante nelle; o que sobre modo ha de
atrazar, e talvez tornar impossível a marcha do mesmo
Estado ao gráo mais alto da sua prosperidade.

Outro e gravíssimo inconveniente tem contra si
o" Governo Democrático , e vem a ser a desconfiança
dos Povos, umas vezes espontânea, outras vezes esti-
mulada por invejosos e inimigos contra aquelles varões,
que por suas virtudes sobresaiem ao resto da Nação.
Quantas vezes os salvadores da Pátria não tem sido
recompensados de seos trabalhos com a ingratidão dos
Povos, a quem serviram, com o desterro, e com a
morte? Theseo banido para a ilha de Sciro, Solem,
para o Egypto, Aristides, Miltiadès , e Cimon,
aquelle celebre pela batalha de Marathon , e este pela'
cie Salamina ; aquelle Marco Junio Bruto, que. tanto
concorreo para a morte de César seo bemfeitor, a
quem porem reputava tyrannò da sua Pátria, e mui-
tòs outros que por brevidade omittimos, nos offerecem
sobejos exemplos do que acabamos de referir; exem-
pios, cuja repetição necessariamente desanima os melho-
res talentos , faz com que elles se neguem ao serviço
da Pátria , c esta muitas vezes se veja em risco de
perder-se. Nós julgamos entrever um o,u talvez dous
dnquelies exemplos , posto que disfarçados , na Histo-
ria dos actuaes acontecimentos d' America Hespanliola.

Temos visto como seria perigosa para a America
a. geral adopção do Systema Democrático em toda ella,"tomo este systema embaraça o progresso rias Nações,
e por conseguinte do Hemisfério de que sam parteintegrante, «Mnsicferemol-o agora debaixo de outro pon-te de vista, vejamos se he capaz de contrabalançar a
força, que resulta do Systema Continental da Europa
na série, em que principia agora a desenvolver-se.

He huma verdade a mais vulgar que os indivi-
duos nascem, chegam á sua virilidade ou perfeição, e
começam depois a decair ; porém esta Lei da Natu-
reza m-9 se limita aos indivíduos; ella se extende ás
Nações (li, e destas ás differentes partes do Mundo,
A Ásia foi outfhora a Parte mais considerável do
iiosso Globo em riquezas, população, artes, e Scien-
cias: e .teve em seo seio Potências formidáveis, de
que apenas existe hoje a memoiia nos escriptos, e

(1) Crevel nega este principio que tem passado in-
concusso atravez doa Séculos: mas que he a verdade
que não: tenha achado contrariedades ? O Author FrcNU-
cez quer sustentar na sua Medicina Fblitica, qua a$
Nações podem durar eternamente , e para isso traz o
exemplo da China. Este Império he com effeito o mais
antigo que se conhece: quem sabe porém os limites .
que estam marcados pela natureza para a sua futura
¦existência f Crevel devia ponderar primeiramente todas
as circunstancias, que tem concorrido para a tão lon-
ga duração da Monarquia Chineza, c só depois disto
poderia dizer. es Quando hum Estado qualquer reunir
Iodas as referidas circunstancias, poderá contar com
uma existência igual á do Império da China, a Se
acaso a China se tem conservado , mais se deve isto á
Politica do NttncM; dn que á suas circunstancias.

em alguns restos da soa grandeza melancolicamente*'
dispersos pela superfície, do seo teíritorio ,: e contem-
piados com espanto pelos illustrados viajantes, que oa
observam. Pela decadência das Potências tfAéia, e
cor.seguiiilemente desta Parte do Mundo, começou a
florecer a Europa, para onde se passaram da primei-
ra as Artes, c as Sciencias. A Europa vai tãobem
agora a cadusar, como. manifestamente prova á sua;
emigração suecessiva, e a America para onde esta'
emigração se encaminha, vai-se erguendo do berço da
sua infância, para offerecer um dia um quadro muito'
mais brilhante , do que nenhuma das outras partes do
Mundo. Estabelecido pois o progresso, em que vai a
America, progresso só invisivel aos olhos aíFectado» d» -
scepticismo dos nossos inimigos , lançamos a vista so-
bre a Ásia decaída, e a África ainda em embrião, e nota-
mos que estes dous Continentes cuidam pouco do que
se passa dentro delles , e muito menos ainda ou abso-
lutamente nada , do que accontece no resto do Mun-
do: porém não nos ofFercce a Europa a mesma, pers-:
pectiva. Poderosa , e guerreira, esta Parte do Mundo
luetará muito tempo antes de succnmbir , e as suas1
convulsões , de que talvez sejam symptomas as que
observamos em Portugal e Hespanha, farám por certo
terrível impressão n America, se esta por desgraça»
senão tiver acautelado.

Com effeito, quando Mr. De Pradl disse que a
separação àl America deve ter grande influencia sobre
os destinos do Universo, annunciou á Europa uma
terrível verdade. Todas as relações existentes vam na-
tural e forçosamente inverter-se.. Elevada a industria.
Americana ao ponto de perfeição, em que se acha, a
da Europa, nada careceremos desta, aqual todavia,
não pode dispensar muitos dos nossos gênero» , que
sam para ella da primeira necessidade. Esta época ae-
rá a da sua inevitável e total decadência: i e devemos;
crer de boamente que a Europa a espere immosel g
de sangue frio, e que deixe de antepor todos os tro-,
pecos , para embaraçar o adiantamento, d1'America?

Fora isto fazer mui rasteira idéa da previdenci*
e Politica das Altas Personagens, a quem estam con-í
fiados os destinos daquelles Povos. Ora, uma. «BI- «}MÍ
as Potências da Europa reconheçam toda a importim*»
cia «lesta alteração que vai produzir em tudo o pro-
gresso e civilisação d' America : qual será a sua re-
solução ? Não vemos outra que possa parecer-lhe tão
efficaz, como huma liga dos Soberanos para nos do-
brarem aos seos interesses, e conservarem em nosso
manifesto perjuiso as mesmas relações , ou á força de
armas , ou de intriga. Sendo pois mui provável a
futura existência desta Liga , o seo bom resultado, para
a Europa nos parece tanto mais infallivel , quanto
menos capaz de repellil-a um Systema Continental De-
mocratico. Nenhum homem dotado de ordinários talen-
tos deixará de concordar com nosco que só a força
de uma Liga Americana a poderá resistir á força de uma
Liga Europea: porém onde encontraremos nós ama
base para aquella Liga entre as Democracias AmerL
canas, ? Nesta qualidade de Governos o Soberano he
um ente moral; os indivíduos que exercem a Soberã-
nia, a consideram transitória , ou melhor coma empres-
tada, e não como propriedade sua, a jurisdicção quelhes compete; e daqui nasce não. só a impossibilidade
absoluta de enlaçar os interesses das Nações por meio
dos enlaces das Famílias dos Soberanos, como tãobem
o pouco zelo em os Representantes de defenderem a
Nação: objectos estes, que constituem as bases essen-
ciaes de qualquer Liga e «Jefeza. Além disso ainda queos Representantes reunidos constituam o Soberano*,
cada um em sua casa não passa de um homem par-titular ççm o nome ile Deputado, on qualquer outro,
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e col» certas honras que inMivelmente ha de outra
vez depor ; de um homem, que vê acima de si in-
numeraveis outros, que possuem maiores riquezas;, que
•vê Condes , Marqueses , Duques , Príncipes , Reis»
Imperadores; e que sendo ^ como ninguém he, isento
da ambição de se enobrecer, podem ceder facilmente
ás vistas das Potsncias Europeus.

Parece-nos sobejamente demonstrada a necessidade
que tem a America de fundir em outro o Systema
Democrático, que por ora se acha em vigor em gran-
de parte deste Continente; e discorrendo pelos incon-
¦venientes, que notamos uaquelle Systema, não descobri-
mos outro que os remedeie, senão o Monárquico tem-
petado ou Constitucional. Para evitarmos repetição das
mesmas idéas, remei lemos os nossos Laitores ás que
no precítado N.° 28 deste Diário expendemos sobre a
matéria, acerescentando com tudo que só por este mo-
do veremos uma respeitável Dieta de Monarcas Ameri-
canos, zelando os Direitos deste Hemisfério , vigiando
sobre a felicidade de seos subditos, e tractando por.
meio tâobem de parentesco com as Dynastias Europeus,
de preservar e mauter a harmonia dos dous Mundos.

Continuação dei Suhscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
AçcÕes mensaes.

Transporte
José Antônio Paulino.
Luiz Gomes Anjo.
José Joaquim d' Oliveira
Joaquim José da Rocha, e Sobrinho.
Manoel José Bernardes.
Manoel Antônio de Magalhães.
Francisco Ferreira Tavares.
Antônio da Costa Guimarães.
Jordão Reinaldo.
Bernardo Luiz d1 Almeida.
Manoel de Souza Ribeiro Guimarães e Companhia.
Antônio da Cunha.
Francisco José dos Santos

im
is
í
5
1

12
3
3
l
5
3

20
3

82*

José Ferreira dos Santos.
José Ramos da Fonceca Júnior.
Joaquim Moreira da Costa.
Filippe Luiz de Oliveira.
João de Santiago Barros.
Manoel de Faria Pinto.
Joaquim d' Oliveira Campos.
Antônio da Costa Pinto Silva.
Gabriel Alves Carneiro.
Joaquim da Costa Quint.
José Bernardes da Cunha.
João Leite de Souza Bastos.
João de Miranda Ribeiro.
Lourenço Antônio Ferreira.
José da Costa e Araújo.
Miauricio José' de Carvalho.
Francisco Gomes da Silva.
José Ferreira de Faria Pertence.
João Pedro Carvalho de Moraes.
João Xavier d1 A breu Gama.
Domingos José Pereira Maitez.
João Teixeira Guimarães
Custodio Moreira Maia.
José d'Almeida Vasconcellos e Companhia.
José Luiz Mendes.
João Francisco de Pinho.
Joaquim Antônio Pinheiro
Leonardo Antônio Pereira.
Manoel Luiz de Castro.

Transporte 824
5
1
â
a
4,
a
4
5
2
1
2
1
1
2
2
2
9

I
1.
2
2
2
1
5
5
1
1

890
( Continuar-se-ha.)

Dia 13 de Março de 1823.

Prestaram fiança-na Alfândega as seguintes Embarca,
çoes Estrangeiras.

Bergantim Amer. Gustavo, que segue para S.
Andara , Consignatario Clapp, Comp.

Galera Ingleza Emerald, que Segue para Lon-
dres, Consignatario Pedro Alexandre Keelcheu.

Bergantim Inglês Caroline, que Segue paraGamezey, Consignatario Henrique Meller, Comp.

Miguel João Meyer.

NO T I C I A S
ENTRADAS.

Dia 17 do corrente. — Bahia ,- 13 dias ; B. Ing.
Warior , M. Brown, equipagem 10, carga sal e

vinho a Diogo Hartheley : passageiros 5 Inglezes ,1 Hespanhol, e 6 escravos. Referem que na Ba-
hia continua a haver alguns choques , e muita fo-
me na Cidade. — Monte Video; 18 dias; B. de
guerra Ing. Beaver, Com. D. Thomaz Bourkeir.
Diz o Commandante que o Barão da Laguna sitiou
Monte Video na distancia de duas laguas. — RioGrande; 22 dias ; G. Franc. União desejada . M.
José Agostinho Arnaud , equipagem 13, carga'cou-
ros e carne seca a Midosu e Comp. : passageiroso Major do Estado Maior João Pedro da Silva Fer-
reira com sua mulher, 1 tia, e 4 escravos, e Jo-

MARÍTIMAS.
sé Luiz da Silveira. — Guernescy ; 83 dias ; C. Ing.
Rozé, M. James, equipagem li, carga manteiga,
trigo , cabos e outros gêneros a Miller. — Santa Ca-
tharina,- 8 dias ; S. Gratidão , M. Joaquim Anasta.
cio da Natividade , equipagem 15, carga farinha e
caffé a Joaquim Ferreira dos Santos : passageirosD. Josefa Tort Duarte e Silva com 7 filhos e 3
escravos , Manoel Antônio Pereira , e 1 Soldado de
Voluntários Reaes. — Rh de S. João,- 5 dias - L*
Conceição, M. Ignacio Antônio da Andrade , equi-
pagem 8 , 

'carga madeira a José Bernardo: passa-
geira Anna Maria de Jesus.

8 A H I D A S.

Dia 17 do corrente. — Nenhuma Sahida.

AVISO
basta DarrTrJnSm\^Píep,Íí!,irStrad0 T Uma 8Ó/olha' de <lne até »S<™ <"<*™«*"-va este Diário , na»
osReSactore oar Lm í,í' J fn' ^^ de- 

^™ assi,n offici*es > c™° *» <l™ » »*• "ms
Publico ÍrmPo exX dq. felh J9m°-Dlar,° 

const.ará d»<I'ri «n ««ante, e emquanto o'bem do serviço.Publico assim o ex.g.r, de folha e meia, sem por isso se aiigmentar o preço estabelecido da suhscripção.
RIO t>E JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

V*^ Endo presente a S. M. o Imperador o Officio de 4
do corrente mez , em que o «Juiz Ordinário da Villa da
Campanha da Princeza, Joaquim Ignacio Villas Boas da
Gama,.pede. determinação sohre as duvidas , que occor-
rem para poder tomar .posse do logar de Procurador da
«Çamara da mesma Villá, bem como para se guardar a
nomeação dos Vereadores do presente anno: Manda pela
Secretária de, Estado dos Negocios do Império, participar
á sobredita «Câmara , para sua intelligencia e execução,
que Tomando eiu consideração ás razões expostas no dito
Officio, Ha por bem resolver," que continuim a servir o»
Vereadores , e mais Officiaes transados, não havendo in-
eonveniente , porque, havendo-o, dever-se-ha proceder a
«ova nomeação na fórmá das Leis. Palácio do Rio de Ja-
neiro íein 26 defl Fevereiro de 1823. — José Bonifácio de
Andrada e Woa.

S. M. o Imperador, Tendo consideração às razões
expendidae pelo Ouvidor-da Commarca de 5. Paulo, João
de Medeiros Gomes, em Officio de 10 de Fevereiro pro-
ximo passado, sobre os graves infconvenientes , «jue se se-
guiriam de te dar posse.aos novos Olliciaes nomeados pa-
ra servirem ^a Câmara daquella Capital; referindo-se a
outro, que pela Mesa do Desembargo do Paço dirigira,
pedindo, que, ficando de nenhum effeito a Pauta, que
naquelle Tribunal fora approvada , se confirmassem os
que o mesiíno Ouvidor havia apurado , e constavam da
lista por elle reméttida á mesma Mesa: Manda, pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Império , participar
ao referido Ouvidor, para sua intelligencia e execução ,
que sendo exclusos da posse os sobreditos Officiaes -ei-
tos , proceda-se a nova nomeação, não oceorrendo incon-
veniente , porque ent&o devem servir os transados. Pala-
cio do Rio de Janeiro em o 1." de Março de 1823.—
Josí Bonifácio ile Andrada e Silva,

Repartição dos Negocios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador a representação
do Desembargador José Bemardes de Figueiredo , encar-
legado de toda a divida da Décima sobre a cobrança
da que pertence ao anno passado; Manda pela Secretaria
de Estado dos Negocios da Fazenda , que o dito De-
sénibargador exija dós Superintendentes os respectivos Li-
vros do lançamento da mesma Décima, para ser por elle
arrecadada, visto não haverem até aqui entrado para o
Thesonro Publico com o seo pioducto: e outro .siiri que
se proceda nesta conformidade no fim de cada semestre
depois de passados 30. dias. Paço I." de Fevereiro de
18-23. -— Martitn Franeisco Ribeiro de Andrada,

/ni

,.., Repartição dos Negocios da Justiça.

Tendo a Câmara da Villa de S. João de El-Rei di-
rigido á Augusta Presença dc S. M. o Imperador uma
Representação de algumas Pessoas do Clero , Nobreza, e
Povo, em que pediam a nomeação do Juiz de Eóra An- i
fcraio Paulino limpo de Abreu , para Ouvidor daquella
Commarca: Manda o Mesmo Senhor, pela Secretaria, de ,
Estado dos Negócios da Justiça, participar â dita Cama-
ra, que o referido Ministro fora escolhido, pelo bom
conceito, que merece, para Ouvidor de uma provincia,
cujas actuaes circunstancias exigem um Magistrado de
confiança; e portanto nào podendo sçr attendida , com
perjuizo do serviço publico, uma Representação particu-
lar, confia S. M. I., que o desgosto , e inquietação do*
Supplicantes cessará bem depressa com a chegada do no-
vo Juiz de Fora, do qual devem esperar tamlxem unia
exacta administração da Justiça. Palácio do Rio de Ja-
neiro em 14 de Março de 1823. — Caetano Pinto dé Mi-
randa Mentenegro.

, Repartição dos Negocios da Gutrtaf «...*:-

Havendo o Coronel do Corpo de Eng«enheiiít* F#«i-í
cisco José de Souza Soares de Andréa dado parte de qne
o Ajudante de Infantaria de Pernambuco Joié Luiz Pe-
reira de Souza , que se achava empregafíto ás suas ordens
nos trabalhos de Fortificação, desaparecera, s«n que se
saiba o seo finí; e tornando-seeatt falta suspeitos»: .BtfW"-
da S. M..o Imperador pela ãé<aretãria de Eatado dos Ne-
gocios da Guerra, que o Ministro e Secretario de. Est*-;
do dos Negocios da Justiça expéfca M ordens percisas a
fim de se proceder a uma Devassa sobre este accontèci-
mento. Paço em 20 de Fevereir.} de 1823. — João Viei-
ra de Carvalho.

Repartição dos Negocios da Marinha.

S.M. I. não, obstante o «que expõe a Junta Proviso-
ria do Governo de Pernambuco no seo Officio N.° 3 da-
tado de 8 de Fevereiro «leste anno , sobre as difficulda-
des, que se offerecem para se proceder ao recrutamento
de Soldados para o Batalhão de Artilharia dá Marinha
do Rio de Janeiro, como se lhe ordenou por Portaria
de 27 de tíovembro do anno próximo passado; Manda
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, que
a referida Junta, procurando remover aquellas difficulda-
des , quanto for possível, fazendo conhecer a necessidade
desta medida, proceda ao dito recrutamento, a fim de sé
poder aproftiptar uma Esquadra respeitável, e capaz de
defender não só os Portos daquella Provincia , mas os
das outras, que igualmente ham de concorrer para isso.
Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1823. —
Luiz da Cunha Moreira.

Pelo Conselho Supremo Militar^

D. Pedro pela Graça de Deos, e unanime Ac*
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claraaçâo dos Povos, Impçratjor Constitucional, e
Delensrar Perpetuo do, Império do Brasil. .Faço sa-
ber aos que esta Minha Provisão virem, ou delia'tiyere.n 

conhecimento: Que se|ldo-Me jireseiite uma
Consulta do Conselho Supremo Militar,, a que Man-
dei proceder, sobre requerimento de 'José Roírião
da Costa Souza, que fura Capitão de Milícias, de
Beja , e havia passado em Tenente para a primei-
ra Linha , no qual pede sa lhe conte como tempo
de serviço nesta, o que'fizera naquella;'e Çontbr-
mando-Me inteiramente com o parecer do, Conse-
lho: Hei por bem firmando regra, Determinar o
seguinte. Primeiro : Os que passarem para a pri-
ineira Linha na mesma 'Patente, 

qiie tinham na
segunda contaram a antigüidade ua classe em que
vam server , pela data da Mercê com declaração
porém , que sendo Despachados com a mesma d.i-
ta. e na mesma Patente Officiaes, Officiaes Infe-
riores , ou Cadetes da primeira Linha, e que dati-

. tes lhe fossem subordinados , continuaram entre si
as mesmas relações de superioridade : assim oa Al-
feres que passarem em concorrência na mesma data
com os Cadetes , ou Inferiores da primeira Linha,
ficaram mais antigos ; por isso que dantes tinham

... direito a commanda-los : os Tenentes , que passarem
..ém Tenentes^ ficaram mais antigos, que os Alfe-
res da primeira Linha , que na mesma data passa-
rem a Pen >utes: e successiva , e semelhantemente
nas outras Patentes: não entrando nestas Desposi-
ções nem nas que seguem nesta Provisão os Majo-
res, e Ajudantes da. Segunda Linha, por haverá
seo respeito Legislação particular ; a qual se acha
fixada . pelo Decreto, e Instr.icçÕes annexas de qua*tro de Dezembro de mil oitocentos e vinte dous,
primeiro da Independência, je do Império. Segun-
do: os que passarem;, tendo nas Miiicias Patente

¦ maior á da nova Mercê coutaram nesta a sua an-
tigiiidade, pela daíà da Patente immediatamente su-
perior , que tivessem na segunda Linha, visto quecom ella tinham direito de Couimandar aos Offi-
ciaes da classe, em que vam servir na primeira :
desta fôrma os Alferes ¦ contaram as antigüidades
nestas Patea'es , pelas datas das de Tenentes, quetivessem nas Milícias : os Tenentes pelas de Capi-
taes .; e successivamente da mesma maneira. Tercei-
ro : 'nas 

passagens^ e Promoções da segunda Li-
nha para a primeira, rão se contará como tem-
po dc serviço nesta , ô que se' tiver feito naquel-
ia ; a excessão de haver sido em Campanha eftec-
tiva , e o decorrido desde a mesma Patente confir-
mada. S. M: I.t o Mandou pelos Conselheiros de Guer-
ra abaixo assignados ambos do Seo Conselho. José
Rebelló de Souza Centra a fez rio Rio de Janeiroaos vinte e. um do mez de Fevereiro de mil oito-centos e vinte tres-; segundo da Independência,, edo Império. ¦-*- João Vatenlim de Faria Sousa Lo-bai to, a fiz escrever, e sobscrevi, — Rodrigo PintoGueaes. — José de Oliveira Barboza. Por immediataResolução de S. M. I. de vinte oito de Janeiroem Consulta do Conselho Supremo Militar de de*zeseis de Dezembro próximo passado. — Está con-forme. — Antônio Rafael da Cunha Cabral.

B A II I A.

Villa de Santarém.

A- Câmara da Villa de Santarém, órgão dos habi*

Acclamarem no sempre memorável dia doze de Quibro passado a Vossa Magestade Imperador Consti!!"cional do ilm.il/; resolução esta, que se nos forLeito, certamente tomaríamos no difoso dia e
que, se Acclarnou neírta Villa a Protecção, « pèr!(?tua Defeza do mesmo; porém não repassaram lnn"
gos tpmpçjs, que não fizessem manifestos os sVSètitimefitos , quando a sua noticia chegou o ultimoápice da nossa total emancipação , resultado felizda Acclainação de V. M. I". , e Constitucional titu*Io tão digno do Brasil, quanto merecedor' deile V*M. pelo muito que jã Reinava nos corações dosFieis^ Brasileiros ; que não cessaram de ror>ar áProvidencia que dillafe os annos devida a V.°M.'l
e Constitucional por ter acceitado os títulos, qíj_
gratos dedicam os Brasileiros a V. M. I., e Cons.
titucional. Digne-se portanto V. M. I. ac.ceitar oí
sentimentos..patheticos.de amor, obediência e res.
peito, quo consagram a Imperial Pessoa de V. M.
os Habitantes da Villa de Santarém por intermédio
desta Càrtiara.. ' ".•-.•

Deos Guarde a V. M. 1. e Constitucional co*
mo nos he mister para felicidade da Grande Na*
çno Imperial Brasileira. — O Juiz Presidente Mi-
guel Arcanjo Ferreira da Costa, o Vereador Ma-
noel Ramo* Flores, o Vereador Francisco José de
Aguiar, o Procurador Caetano Ferreira Borges, o
Escrivão da Câmara João Damasceno e Souza.

O Commandante do Batalhão novamente crea»,
do para guarnecer as praias e fortificaçoes da Po-,
voação de Jiquiricá e Estiva , districto da Villa de.
Valença', em officio de 9 de Dezembro passado fè*
licita a S. M. I. em seo nome, e da sua Tropa,
pela f eliü. Elçvação da Mesmo Augusto ¦ Sen,hor,.ao
Throno do Brasil. -.-'.<'.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.

Senhor. *-+ Esta Junta da Fazenda Nacional da
Provincia das Alagoas, transportada do maior jubi-Io, e satisfação pela Feliz, e sempre Gloriosa Ac-
claraaçâo, e Coração de V. M., Imperador Cons-
titucional, e Perpetuo Defensor, e Protector dés-
te Vastíssimo Império do Brasil; vai congratular,
e fazer os mais sinceros, e firmes protestos de obe*
diencia, e respeito a V. M. I., e depura, e deci-
dida adherencia á Sagrada Causa do Brasil, de
cujos illimitados progressos somos devedores, ao mais
alto , e Virtuoso Monarcha-, certificando outrosim
a V. M. I. , que seremos incançaveis em persuadir,e promover ( quanto estiver a nosso alcance) os
úteis tius a que todos, seguindo o Exemplo de
V. M. I. , nos propomos. À' Muito Alta, e Po-
derosa Pessoa de V. M. I. Guarde Deos muitos
annos, como havemos mister. Villa daa Alagoas.
em 7 de Fevereiro de 18S3. — De V. M. 1. os
mais humildes, e reverentes subditos. *— Laurentiiio
Antônio Pereira de Carvalho, Presidente. ManoelRodrigues Machado Port ei lf , Miguel Alvares Tei*
xeira de Mendonça, Francisco de Serqüeira -Silva,
Júnior. .

Villa de S. Sebastião do Marahu.

tantes deste Destricto sobremaneira exulta npln ,«,, „ «™..y,,- _ — M„v,.,_,_s , R.,„rr ,-,
luçao do, habitantes da Corte Vi^SS yZ^T 

"-*"**» a0S *™> ^^
Senhor.—-O amor, fidelidade, e respeito que'iram os Brasileiros aos seos Soberano*

não tem fraquejado, antes cada vez mais
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»e electriza, quando se lembram que por justa mas por ter risto com indifferença a tomada de tu-

lcitima Successão pertencia a V. ÍU. 1. e Coristi- do, e não ter dado parte da maicba de Miraillés.
titucional, não digno de uni só Throno, mas da Mina nâo póiie einpieliender eoiitra St o cotisa que

a incutas virtudes, que ornam o Pater- lhe seja var.taiosa. Como lhe fiittani Tropas assimmuitos pela , „ _
uai- Coração de V. M. I. e Constitucional. Firmes para o cerco, como para o assalto, taz correi vo-
nestes princípios com justiça reclamam á custa de zes que espera assenhorear-se de Sio por meio de
seo próprio sangue e vida, os seos direitos, que corrupção, para o que diz ter relações e corres-
uma parte da Monarquia Poriugueza injustamente pendências : mas he de esperar que o bravo Poma-
lhes (luizeram e querem roubar; porém debalde gosa, e a fidelidade dos Chefes, qne defendem a
consenuiráni uma vez que o liberal Coração de V. Cidadella niailogiem as intrigas de Mina. He este
M. 1." e Constitucional he quem Patrouêa a Causa o momento da Regência redobrar os seos esforços
Santa da liberdade de um Povo, <jue ha mnito para que a França se interesse pela sua Causa , e
suspirava fazer resoar em altas vozes a sua lnde- de se dar pressa em socorrer Mu/avil/as, os Misas,

pendência, acrisolada pela energia do Povo do Rio os Fleyrcs , os Pocaslobas , os Caregots, os Mirael-
de Janeiro mais feliz, que nós , em serem os pri- les, os Valtros , os Mosen Anton , que com tanta
riieiros que levantaram o grito da Acclamação Im- vigilância defendem uma Causa tão justa,
perial de V M. Constitucional , porém identifica- Escrevem das visinhanças de Puyctrda com da-
dos com o Povo desta Villa nos sentimentos pa- ta de 19 de Dezembro : " As Authoridades locaes
trioticos : não cessou um momento o Povo desta, de Seo tem seqüestrado os bens de todos os indi-
Villa por intermédio da Câmara seo órgão, de fe- viduos, que fugiram quando os Constitucionaes se
licitar a V. M. I., e Constitucional pela feliz re- aproximavam, e que não tem regressado para suas
solução de acceitar tal Titulo, garante da grande casas,.
Nação Brasileira, a que temos a honra de perten- BUENOS AYRES.
cer. Queira portanto V. M. 1. a Constitucional ac-
ceitar benigno os nossos votos de fidelidade, adhe- O Argos <ie 17 de Janeiro deste anno copia
são, e respeito á Soberana Pessoa de V. M. I. do Espectador de Hespanha o seguinte artigo: " Es-
e Constitucional, consentaneos todos nós aos senti- crevem de Florencia que em uma carta dirigida ao
mentos, e vontade do Povo da Capital da Monarquia Mathematico M. Pedro Ferroni, dá conta M. Sen-
hrasilica. ramueci das suas continuadas meditações, e dos dif-

Deos Guarde a Pessoa de V. M. I., e Cons- ferentes ensaies, que tem feito á cerca, do modo de
titucional por muitos annos como havemos de mis- dar direcção aos globos. Buscou primeiramente, e
ter. Villa de S Sebastião do Marahú em Câmara tomou por modelo os passuros e os peixes; porém
de 14 de Dezembro de 1822. — O Juiz Ordinário nada conseguio : dirigio depois a sua attenção psm
Presidente Pedro do Espirito Santo Aragão, o Ve- objectos artiliciaes, como Navios e maquinas aeros-
reador Theodoro Rodrigues Lemos, o Vereador táticas; nada adiantou : por ultimo, depois de
Bernardino José de Lemos, o Vereador Antônio fazer e repetir cálculos por espaço de sete an*
Caijloa Pedroso, o Procurador João JBorges de nos, manifesta que resolve»* o problema; e ex-
Fin-ueredo. citado pelo prêmio de 500:000 francos que a So-° i» ciedade Real de Londres offereceo a quem dês-

cobrisse o modo de dirigir horisontalmente os
HE SP A fí HA. globos, resolveo-se a manifestar os seos trabalhos

ao Ministro de Inglaterra junto da Corte de Tos~
Mddrid 16 de Dezembro. cana. A sua maquina, a que impoz o nome de

aerodromo, ó aereo-naviglio (navio aéreo), pôde, se-
Os Constitucionaes tem demittido do serviço gundo diz, accelerar, retardar, ou deter a sua

16 Coronéis, 22 Tenentes Coronéis e Chefes de ascenção á vontade dos aeronautas; caminhar hot
Batalhões , 3 Majores, e 7 Capitães. risontalmente em todos os sentidos, seja qual for

a direcção do vento ; e descrever differentes cur-
Das Fronteiras de Hespanha 22 de Dezembro. vas ; permanecer immovel já em terra, já em qual-

quer dos gráos de elevação , e finalmente descer
Chesa neste momento a noticia de que uma com a mesma facilidade coai que sobe &c. &c. O

«onsideravel remessa de fardamento, armas , muni- inventor manifesta todas as vantagens da sua ma-
.cções , e dinheiro , destinada para o Exercito de Mi- quina, porém nâo falia dos inconvenientes ou pe-
va, fora tomada em 15 do corrente na ponte de rigos a que está sujeita. A construção desta roa-
Ouiiana, pela Divisão de Miraillés, que depois foi (juina andará por 100:000 francos , e poderáiu via-
sobre Sloura. Os Constitucionaes atacados e aper- jar nella com as provisões necessárias cinco ou seis
iadõs por todas as partes tocaram a rebate , e pro- aeronautas por espaço de um mei, sam descerem
vocaram a marchas forçadas em seo soccorro a guar- a terra. Um globo desta espécie poderá levar atá
niçãò das Tropas Constitucionaes de Calaf. Quan- vinte pessoas , porém não mais. „
do estas se aproximaram , Miraillés evacuou a Ci- •
dade, julgando não poder resistir a um numero de
forças, na apparencia superior. Os animaes de car- RIO DE JANEIRO.
ga que compunham aquella remessa . sam cento e
vinte. Mina , que se acha em Beker , ficou mui Havendo S. M. o Imperador assignadò com du-
sentido quando soube da perda daquella remessa, zentas e cincoenta acções mensaes para o augmen-
que elle esperava com a mais viva impaciência , to da Marinha de Guerra, com a expressa dechi-
se lhe tornava de absoluta necessidade por causa ração de que pagava adiantada a importância total
do terrível tempo que faz napositão, que oecupa. de trez annos, que he a quantia de sete contos e du-
Desesperado por ver a sua Tropa sem capotes , zentos mil réis ; faz publico o Thesoureiro Geral
sem fardas , destacou para Ouiiana a Tropa que ter já recebido aquella somma. — Framisco José da
formava o cerco de Seo, e mandou expressamente Rocha.
«entregar aquella pequena e boa Cidade as cljain« .

'14 o
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C O 11 ít E S V O JJ B K N C I A.

Senhores Redactores.

Ne, Espelho de Sexta feirei 14 «le Março , vem
buma Caria assignwk lium Liuiiivio Brasileiro. Eu

quizera sal,jr se aquella curta fora jocosamente esoripta ,
como siij.ipoiiho: espero que nao vamos ver renovados
«im equívocos , e meias -palavra-, da gazeta republicana
o Correio. O auctor da dita carta se escandaliza dc
que se dá o titulo de Coiulàiiiciouiú ao Nosso Impe-
i--t'ii»i- , e dis que eile lhe acha malicia: neste c;iso ,
que deve eile pensar dos Decretos , Editaes, Proclama-
ções, 5cc. oedo sempre se lê o dito titulo ? Demais,
pergunta ( iunocenleincntc sem duvida ; qual hc a Cons-
titiiiçeio em. virtude da qual é>. M. lie o Soberano do
lli-unitf Nenhuma, Sr. Redactor; e anles nenhuma,
do que a ele Portugal.- S. M. I. aceeitou a Coroa Im-
peri.it do Brasil , com a única condicção que muito
preza, dc nos governar CoMtitiwioneüineiite: foram os
Republicanos, qne queriam que eile remasse em viria-
de e/e imitia ceiaxti-tui^ãu futura , que elles o queriam
obrigar a accckár , mas o povo Brasileiro , sempre
brioso vendo hum amável Príncipe , que se tinha ar-
riscado ia ser desherdado pelos dominadores dc Lisboa,
e. que tinha, soffrido mil insultos por amor delles ,
lhe quizeram oíiereccr huma Coroa digna de seos
grandes sacrifícios , c que fosse em todo o sentido da
palavra huma Coroa Imperial, sem lhe impar coudic-
çáó ai guma , excepto a que o mesmo Senhor esponta-
neamente abraçou de governar constitucionalmente: o
S. jVI, I. não só quiz, como diz o auctor da dita
carta, mas ainda qitsr,¦ não só declarou, mas ainda
declara que o seo Povo terá uma Constituição : po-
rem náo declarou, como affirma o mesmo auctor, de
que modo e por quem ella seria feita; e pouco nos
interessa a nós povo , quem he que a faça, com tan-
*o que seja boa e bem observada. Quando eu digo
l»a , Sr. Redactor eu não entendo por isso, que se
deve tirar os Privilégios ou Regalias á ciasse alguma
de Cidadãos ; mas sim, que proteja igualmente ao
•Clero ooiiio á Nobreza; e ao Povo, como ao Clero,
« á Nobreza, que haja leis,, que todas as classes de•Cidadãos estejam obrigados á observar ; e que ninguém,
seja qual for a sua jerarquia , possa violar com impu--mdarle; e isto pede o interesse do Monarca igualmen-
te co.no o do Povo. Ao Monarca Constitucional só
se pôde c,amar verdadeiramente Poderoso e Feliz; as
mesmas leis que protegem os direitos do Povo, pro-tegsm tachem os do Monarca; ao contrario o Monar-
ea absoluto não hc mais, do que o instrumento de
enriquecer aos seos validos, fazendo forçosamente a
vonude delles, e _ não a sua, em tudo; «,u antes a
air aquelle , que tiver bastante dinheiro pura as com-
pr.ir : c quanto^ mais bom homem for o luiperante
tanto mais será exposto á fazer mal ao seo povo ,
porque os bons náo suspeitam facilmente aos outros
«te maldade, e muito menos aquelles, que julgamserenos amidos, e subditos honrados;¦ por tauto, Sr.
Redactor, não larguemos a doce esperança deter unia

então o Bra-)} pela união política cora Portiiaril •* IU
líeilríeior, incalculáveis. Todas

Lei pe possamos regular a nossa condueta, e
que in». proteja-contra a tyrannia da Prepotência.

Em qiii.itito ás idéas do Lusitano Brasileiro so-
bre o Brás:,' ser a cabeça da, sua nação, he percisolemontr, que dc nenhum modo faz conta ao Brasil,
ter cabeça mm, pumas na Europa , que sempre havia
tle lindar metti io ^em. toda c qualquer guerra, que lá
houvesse-.' E. de mais que vantagens tem Porlugal á nos
oflcrcccr : 1 ,Kfe. elle defender-nos contra qualquer int-
migo i Pode elle íiirneci.-r-nos dinheiro para nós pagar-mos os nossos defensores > Aiuda menos. Que ganharia

is ve;;e8 quet-ile entra-.sc cm guerra, as partes contrarias, tomariam
os nossos navios, e insultariam as nossas costas, v
elle quizesse ficar neiitral , seria necessário paaar 

°a

sua neutralidade; c com que ? Sr. Redactor com 0
ouro do Brasil, Nada, Nadei cem Portugal: de Por,
tugá não quel anos nada, foiam as palavras pronun-ciadas, e não levemente, pelo nosso amado Imperador
Os cuidados, que alguns ariéctam sobre a emigração
não tem fundamento; antes pelo contrario, a separa!
ção dc Portugal do Brasil, e a conseqüente decaden-
cia delle , aügmcntarám o numero dos emigrados par»,estas ricas o felizes praias; e com outras vantagens do
que não tiraram os Eslados Unidos da sua enií«H-ai'ào
Europeu: porque, como nós felizmente temos aqui
estabelecido hum Governo Monárquico , os emio-rados
Se compor;'™, não do refugo da Europa, e de sim.
pies aventureiros; mas sim de famílias honradas, a
de capitalistas, que cm breve verám , que sa quizerera
empregar bem os seos fundos, será perciso transpor-
tal-os ao Brasil.

Portugal agora tem só duas .cousas entre as quaes
possa escolher; ou unir-se em sujeição a Hespanha,
como lá se trabalha , ou de conservar huma indepen-
dencia imaginaria, debaixo da protecção de alguma,
das grandes Potências da Europa.

Eu não duvido , Srs. Redactores," de que o au-
ctor não pensava fazer mal, quando escreveo a sua
carta; porém he preciso confessar, que se pôde dar
duas significações a mais de uma eXpressãà. nella" con-
tida; e estamos tão escaldados com as palavra eqüivo-
cas do Republicano Correio, que adorava o Nosso
Imperador em uma linha, e o insultava na 'se-

guifite, que não pude deixar de valer-me da liberdade
da Imprensa, para com o favor dos Srs. Redactores,
assitn eexpiii- os iticos sentimentos ao; Publico. —¦' E soit
Srs. Redactores seo criado — Franco e Leal.

Srs. Radactores.

Tenho lido c relido uma carta que no Espelho de
14 do corrente appareceo com o nome de — Lusitano
Brasileiro. — He debalde que qualquer faz tenção dc
«aliar-se, e fugir de questões Políticas : logo que se
não he indifferi-nte á Causa Publica, e aguilhão do
Patriotismo estimula faz sair a gente a campo. Não
tratemos por ura da lal assigaatura de — Lusitano
Brasileiro — que de certo involve sentido contradiclo-
no; toquemos somente nas seguintes expressões domes-
mo Lusitano, a quem vamos responder com a mesma
liberdade e denodo com que elle falia: = Ha quem
quer que todas as vezes que se nomea o Imperador,
se ajuutc sempre o epitheto Constitucional; o que me
parece conter alguma malicia &c. &c. &c. == i P»ra
que procura o Lusitano ( em quem todavia considero
boa fé ) com similhante dialectica mulquistar aindu-
bitavcl Constitucionalidade do Governo , e alvoroçar os
Constitucionaes sábios, e moderados, isto he os ho-
mens mais probos e patriotas do Império? S. M. o
Imperador dignou se prometter nos Povos que nos go-vemaria constitucionalmente, e disto estamos tudo» cer-
tiíicados: o Meerno Augusto Senhor assinou-se na A et»
da Câmara , no Eaustissimo Dia IS de Outubro pas-
sado s3 Imperador Constitucional ss ,1 logo que malicia
pode haver cm o appellidar como tal ? Malícia só ha-
veria no contrario , e a razão he bem clara.

Quando o Sr. Lusitano escreveo talvez, tivesse só
cm visla dirigir se aos Demagogos , que na verdade
querem usar daquelle epitheto a tarto e « direita;; »»*
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rtimurc advertir que a palavra a Constitucional = . não
L só usada por Demagogos , e he mister não contun-

dir uns e outros. Os legítimos Constitucionaes, pur
Ho q«e sam sabios è moderados, aborrecem os Go-
vemos demagogos, em que o Povo he tudo, eo Mo-
narca he nada 'í elles ( sabem que o Brasil esta mui
longe dc ter a moralidade das an igas Republicas; ei-
les sabem que , quando não ba virtudes , he perciso
pára as boas acções um estimulo, que só pode ser da-
do por um Monarca poderoso; elles conhecem perírVi-
tamente que um Império maior , do que toda a En-
ropa; mio pode deixar de ter um Chefe assaz autuo-
risado para dar um impulso vigoroso a todo elle — os
leo-itimos Constitucionaes eam e.n fim os que nao doe-
iam figurar á custa do Povo , e só querem que haja
Leis fixas , e que estas se executem e para isto alta-
mente clamam que o Monarca seja respeitado, e te.
nha toda a auetoridade para se fazer obedeceav O epr-
theto S3 Constitucional .3 náo sendo tomado na accep-
ção dos Carbonarios , he, como se tem visto, o ma-
is honroso possível: per tanto não pode haver mali-
cia, íiem desdou.o em o dar aò Nosso Augusto Im-
perador; antes he preciso dal-o, e repetil-o todos os
dias: o contra,io séria incutir nos Povos a idea de
que este epitheto he odioso; e ertáo ^o que seria de
lios? Perderíamos todas essas esperanças, que no* fa-
_em passar com gosto por lautos sacrifícios sò para
vermos a Paria feliz e respeitada; e ell.t não o po-
dè ser sém Conitituição, isto he sem Leis fuudamen-
taes, que, garantindo ao Cidadão os seos direitos , co-
mo homem livre , marque e respeite igual nen te as st-
tribuições do Supremo Chefe da Nação. Nada de ex-
cè.sos Srs. Redactores ; se com uma Constituição
monstruosa; e ideal, como a Luso Hespanlwla, nos
veríamos abysmados nas vorageris da anarquia, tatu-
bem sem Constituição alguma nos veríamos expostos
aos "horrores dé qualquer -futuro despotismo. In ¦médio
tutisvimus ibts .- 'esta máxima he de grande conceito è
de universal applicação. A idea de que o homem de
bem p'de estar sujeito aos caprichos, e ao mais leve
aceno de uma Auetoridade qualquer se não houver
uma Lei, em que confie affbito, he sem duvida uma
idea horrivel, que faz gelar o sangue; mas não he
também menos horrível para esse mesmo homem ver
que de tal maneira se atam as mãos á Auetoridade,
que Os mal intencionados ousem desenvolver-se , e crês-
çam os malefícios. Estou certo, Srs. Redactores , que
so não quer Constituição o malvado, porque a teme:
e se só o nome de Constituição obra milagres a favor
do homem justo e patriota, a quem se espezinha e ve-
xa ' que fará a realidade delia ? Estes sam , se me
não engano, os sentimentos dos amantes do nosso In-

Manoel José Mendes Guimarães.
Antônio Pinto Serqueira.
Joaquim José Canipiao.
Manoel José de Souza Bastos.
João Ricardo Farjado.
Cypriano José Tinoco da Silva.
José Manoel da Silva Basto.
Luiz Antonio da Costa.
Antônio Teixeira da Cunha.
Zeíérino Vieira Rodrigues.
Joaquim José Teixeira.
Pe.iro Nolasco da Silva Campello.
Luiz Francisco Cardozo de Meneses.
Padre José Dias Coelho Nelo.
Luiz Francisco Braga.
Cyro Cândido Marlins.
J. F. Brandão.
Francisco Pereira Monteiro.
José Manoel Machado de Sou^ã.
Joaquim Luís da Silva Souto.
José Marques de Gouvêa.
Joaquim Bonifácio de Carvalho.
D. Maria Roza Telies de Menezes.
João Alves Pinto Ribeiro.
José Dias de Souza.
Antonio Ferreira d'Amorim.
João José Ferreira.
Joaquim José Lopes da Silva.
Tristão da Cunha Feijó.
1). Isabel Teresa da Encarnação.
Antônio José Ramos.
Sulustiano José de Souza.
Paulo José Leal.
Alexandre José Pereira da Fonceca.
Antonio José Pereira da Fonceca.
„José Pereira da Fonceca.
João Bernardo de Carvalho
Antônio José Airoza.
João Antônio Airoza.
Antônio Leite Pereira da Gama.
Cândido Marcondes Ribas.
Antônio Francisco de Oliveira.
Rafael José de Oliveira.
Manoel Luiz Martins.
Antonio Tertuliano dos Santos.
Domingos José da Silva.
José Carvalho Leme.
Francisco Manoel Pereira.
João Ribeiro da Fonceca.
Antonio José de Magalhães Freitas.
Sebastião José de Oliveira.
José Fernandes Pinto Guimarães.

Transporte

comparável Monarca e Pae, e estes os desejos de to-
dos os filhos do rico e grandioso Império do Brasil.— Bernardo José da Costs.
O Observador Constitucional. Antonio José Barboza Lousada,

João Antonio da Silva Campos

Coniinnaçãfí da Subacripção voluntária,, e mensal pa-ru, augmento da Marinha de Guerra do Império
eio Brasil.

Acções mensaes.

José Constantino Lobo Botelho.
Transporte 890

1

891

Manoel Antônio da Silva Campos.
Domingo José Teixeira.
José Luiz Coelho Bastos.
Joaquim José Mendes Sampaio.
Antonio José da Costa Ferreira.
Manoel Lopes Pereira Bahia.
Fernando José de Souza.
José Antônio de Jesus Araújo.

891.
I
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
I
1
1
?
2
i
3
1
2
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
8
5
l
1

7j
5
2
2
2
3

2
4
2
1
2
2
1
2
5
I
1
1

10
l
1

25
5
1
1

1038
( Continuar-se-ha.)

NOTICIAS MARÍTIMAS. "7.
E N T R A D A S. Venus, M. Pedro Gackatt, equiparem 14, cm las-

Dia 18 do corrrente. — Lima; 68 dias; B. Fr. tro: passageiros 3 Ilespanlwes inclusa 1 mulher.—

-i 'i t
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Bahia ; 9 dias; G. Hol. CatuÜlui _ M. C<w«; -t#W-

e«., equipagem 10, carga 238 escravos pertenceu-
tes aos passageiros João Ricardo da Costa , e ./<>«-
Birtra Éermmegildo da Fonceea, mais passageiros
ííjf.o«tf Correta e 1 /.átomo. Referem os ditos que
no dia 5 do corrente mez entrou na Bahia 1 Ber-
gantim vindo de Lisboa que noticiou, que de Ia
vinha uma expedição de mil e tantos homens com-
boyada pelas Fragatas Pérola e Amazona , que nao
vinha a Regência por terem pedido demissão ai-

guns dos seos Membros delia, que no dia 7 saio
da Bahia a Náo D. João VI. com 1 Fragata e
2 Corvetas a esperar a dita expedição. — Londres,-
45 dias; B. Ing. Lapwiny , M. James Stoha, eciui-

pagem 43, carga cobre,' vidros, e fazendas a Da-
tid Stevmson. — Quilimane,- 9« dias ; B. Senhora do
Baluarte , M. Manoel Vieira , equipagem 24 , car-

ga 335 escravos , destes morreram 48 a João Me-
filão Henriques : passageiro Feliz de Souza. — Santa
Catharinet ,- 21 dias; S. Me.lindre, M. João Antônio
de Freitas, equipagem 10, carga farinha e louça a
Viuva Travassos : passageiros José Ignacio Baplis-
ia, Antônio da Silva Neves com sua mulher, e Je-
ronimo José de, Olkeira com sua mulher. — Dito ;
12 dias ; E. íris, M. Antônio Jacinto da Silva ,
equipagem 9 , carga farinha , arroz e madeira ao
M.: passageiros Francisca Maria com 5 filhos , e 1
Prussiano. — Rio Grande; 22 dias: S. Graciosa, M.
Joaquim José. Machado-, equipagem 14 , carga car-
_ie , couros, sebo e graixa a Vários: passageiro o
Tenente do Estado Maior Domingos Velho da Sil-
ra. — Camjxis ; 3 dias; S. S. João Baptista, M. Ma-
noel Antônio Dias , equipagem 9 , carga assucar e
•affoardente a Jeronimo Francisco de Freitas Caldas. —
Oito; dito , S. Senhora da Penha, M. Antônio Fer-

mandes _ Oliveira, equipagem 7 , carga assucar e
agoardente a Vários. — Dito *, dito, S. Feliz Cons-
tituição , M. Miguel Francisco Pereira , equipagem
7 , carga assucar e agoardente a Diogo Gomes Bar-
rozo. — Dito ; dito , S. Nova Alüança , M. João
Eanncs Vianna, equipagei» 9, carga dito a Vários. -
Dito ; dito, S. Boa Vnião, M. Antônio José Tei-
.veira , equipagem 8, carga dito a Vários. — Dito;
dito, S. Estrella, M. Thomé Luiz de Gaia, equi-
pagem 13, carga dito ao M. — Dito; dito , S. San-
to Antônio , IVI. Antônio Pinto Neto , equipagem 9 ,
carga dito a Joaquim Antônio Ferreira. — Dito; di-
to , S. Nova Aleluia, M. José Caetano da Silva,
equipagem J l, carga dito a Paulo José Alves. — Di-
to, dito, L. Sacra Familia, M. Manoel Francisco
Lopes , equipagem 8 , carga dito ao M. — Dito ;
dito, L. Conceição Flora, M. Antônio José do Can-
to , equipagem 8 , carga assucar a Vários.

Dia 19 dito. — Sailon ,- 61 dias ; E. Amer. Cy-
rus , M. Smatk , equipagem 6 , carga bacalháo , sa-
bão, e vellas a Samuel Clapc.— Homfieur; 77 dias;
B. Franc. VAmable. ElisabeUe, M. 

'Ciarei 
, equipa-

gieru 11, carga fazendas , vinhos , cabos , e mantei-
ga; vem arribado , segue para o Rio da Prata :
passageiros 3 Franceses. — Bahia; 10 dias ; B. Prus.
Luiza Balarmenia, M. Frederick Tretien , equipa-
gem 9, carga sal e vinho a Carlos Westim : passa-
geiros 1 Ilnmhurgucz e 8 escravos. — Ballimor,- 79
dias ; B. Amer. Levanl, M. Slanuosd, equiparem
10,. carga farinha e bolacha a Bricklsoad. — Capi-

Janítt ; 4 dias , L. Imperador do Brasil, M. Anio-
nío Francisco, equipagem 4, carga, caffé , couros,
cacáo e fio ao M. : passageiros Bernardino da Sil-
vi, r-,3. Franceses.—Cabo frio ,- 3 dias ; L. S. João
Baplistu, M. José de Oliveira Marques, equipagem

4, carga feijão, milho e arroz ao i\f. — Santos ¦ 7
dias; S. S, Caetano , IVI. Manoel, Ala nndre de: V„s.
conceitos, equipagem 7 , carga assucar ,11 Manoel Mo.
reira Lirio : passageiros o Tenente da Legião de S
Paulo Vicente Ferreira da Silva Lisboa, e 10 mm".
nheiros pressas remettidos á Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha. — Rio de S. João ,- 4 dias •
L. Santa Anna , M. José Maria de Almeida, eq„;'.
pagem 4, carga madeira e arroz a Domingos da
Silva Ribeiro. — Campos ; 3 dias ; S. Protcciora dos
Anjos , M. Man, ei José Monteiro , equipagem 9, car-
ga assucar e ca Té a vários. — Dito ; 3 dias ; L,
5. Sebastião , M José Rodrigues , equipagem l>, car-
ga assucar, agoardente e mel a vários. — Dito; 3
dias; L, S. João da Barra , M. José Manoel, Coim-
bra, equipagem 8, carga assucar e agoardente ao
M. — Dito ; dito , L. Boa fé , M. Isidoro Correia ,
equipagem 6, carga assucar e agoardente a vários,

Dito; dito, L. Conceiçtlo, M. Antônio Rodrigues,
equipagem 5, carga assucar e mel a Antônio da
Costa Souza. — Dito ; dito , S. Estrella , M. Antônio
Lopes da Costa , equipagem 7, carga assucar e agoar-
dente a vários. — Dito ; dito, S. S. Joaquim Nave-
gante , M. João Domingues , equipagem 7, carga
dito a Thomé José Ferreira Tinoco. — Dito; dito,
L. Trindade , M. Manoel Gomes Rangel, equipagem
6, carga dito e mel ao M. — Dito ; dito, L. Senho-
ra da Penha , M. Ignacio José, equipagem 6, car-
ga assucar e agoardente ao M. — D.to ; dito , L.
Espirito Santo, M. Joaquim Antônio Vieira, equipa-
gem 6, carga dito a Bernardo José Borges. —• Di*
to; dito, L. Santo Antônio Ligeiro, M. Fiancisco
Antônio Rodrigues, equipagem 7, carga dito a va-
rios. — Dito ; dito, L. S. 

^Salvador, 
M. Antônio dos

Santos de Oliveira , equipagem 5, carga dito a Tho-
má José Ferreira Tinoco: passageiro Antônio Pinto.
—¦ Dito 5 dito , L., S. Francisco de Paula , M. An-
tonio Gomes Rodrigues, equipagem 7, carga assucar
a José Rodrigues. — Dito; dito, S. S. Luiz Goma-
ga, M. Antônio Ferreira dos Santos, equipagem 7,
carga assueer e agoardente a D. Rosa Firmina de
Lima.— Dito; dito, S. Penha , M. Pedro Antonb
de Aguiar , equipagem 6 , carga assucar a 77io_!t;
José Ferreira Tinoco. — Dito; dito , L. Felicidade,
M. João da Silva, equipagem 7, carga dito ao di-
to.— Dito; dito, L. Despique, M. Manoel Anjo-
nío , equipagem 5, carga dito e agoardente a vários.

Dito; dito, L. Santa Anna, M. José Francisco
da Costa, equipagem 6, carga dito a vários. — Di-
to; dito, S. Senhora da Guia, M. Antônio Joaquim
de Faria , equipagem 7, carga dito a Fernando Car-
neiro Leão, — Dito : dito , L. Santo Antônio , M.
Manoel da Costa Ribeiro, equipagem 6, carga dito
a José Ferreira da Rocha. — Dito ; dito , L. Bom

fim, M. Manoel Gonçalves, epripagem 6, carga di-"to 
a vários. — Dito ; dito , L. Gaivota , M._J>««*

noel Francisco Torres, equipagem 6, carga dito a
José Antônio dos Santos Xavier. — Dito ; dito, L.
Golfinho, M. José Alves, equipagem 8, carga dito
a vários. — Dito ; dito , L. Santa Rita ; M. José
Joaquim Teixeira, equipagem 6 , carga d.to a va-
rios •. passageiros 3 prezos , 1 remettido á Secretaria
d'Estado da Marinha , outro ao Arcenal . e outro
á Polícia.—Dito; <!ito, L. S. João Baptista._ . M.
J,-.7o Vieira da Silva, equipagem 7, carga dito a.
vnni,:;. —Dito; dito, L. Vera Cruz, M. Francisco
Maneei, equipagem S, carga dito a Manoel Domin-
gues da Crus.

SAHIDA S.
Dia 18 e 19 do corrente. — Nenhuma Sah.c-a.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

J^übindo A Presença de*S. M. o Imperador o Officio
de 1.1 do mer próximo passado, em que a Commissão Mi-
litar da Commarca da Villa de Porto Seguro participa o
«eto da feliz Acclamação do Mesmo Augusto Senhor no
dia .85 de Novembro antecedente; pedindo a Sua Im-

perial Approvaqão a todas as providencias , que dera pa-
ra tranquillidade, e defeza do paiz, Manda pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Império, communicar
á referida CpnimissSo , para sua intelligencia , que, Ten-
do jí. dado as Or lens necessárias para aproinptar a remes-
sa dos soocorros, por ella requeridos, Ha por bem Ap-
provar o seo procedimento; esperando , que continuará a
desempenhar çom o mesmo zelo , honra , e intelligencia
os Officios devidos á Pátria , e á sua Imperial Pessoa. Pa-
lacio do Rio dé Janeiro em 26 de Fevereiro de 1823.—
José Bonifácio de Andrada e Silva,

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
<lòs Negócios do Império, participar ao Director da Aca-
Cernia Medieo-Cirurgica desta Corte , que sendo-lhe pre-
sente o Requerimento dos Alumnos do seguudo anno da
mesma Academia, ein que pediram ser despensados da fre-
quencia da Aala de Fisiologia recentemente instaurada:
Ha por liemy-monformando-Se com o que expoz sobre es-
te objecto nó seo Officio de .29 de Janeiro deste anno,
que os ditos Alumnos sejam obrigados a freqüência da
Aula de Fisiologia : e porque os Supplicauteüt nos termos,
e frazès de que se serviram faltaram não só ao respeito ,
quê devem ao sei» Director, mas também á decência coni
que cumpre requerer, Ordenou o Mesma Augusto Senhor
na data desta, que o Intendente Geral da Policia os cha-
masse , e asperamente os reprehendesse por tudo o que
eontétò o referido Requerimento de descomedido , e cavil-
iosOi Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Feversiro de
.«823. — José Bonifácio de Andrada e Silva,

Repartição dos Negócios da Faicnda,

O Juiz do Crime do Bairro da Candellaria proceda
tininediatameute a Seqüestro nos bens de Caetano José de
Almeida e Silva , pela quantia de quatrocentos cessenta
e seis rail oitocentos e quinze réis, importância dos Bilhe-
tes juntos , provenientes de direitos d'Alfândega, que dei-
xou de pagar nos dias do seo vencimento, e que sendo
uppresentados no Thesouro Publico foram inimediatamen.
te pagos; e porque o mesmo Thesouro não pode estar no
-desembolço de semelhaute quantia , que devia ser paga
pelo sobredito Almeida, farsl arrematar os beijs¦ siiífioiên-
*es. para paganieeto desta divida. Rio de Jaifej.ro 22 de
Feverçiro de 1823. -i- J&artioi Francisco Ribeiro de A*-.
*6*afa*.

•f-i l

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta"-1
do dos Negócios da Fazenda, participar a Junta Directtr
ria da Impressão Nacional, que havendo-se em consequen"'
cia da lepresentaçào da mesma ordenado ao Conselho da
Fazenda em Portaria de 29 de Janeiro ultimo , que pio-
cedesse sem perda de tempo a encorporação das Casas ,
que foram do Conde da Barca nos próprios Nacionaes ,
fazendo as averiguações necessárias sobre o estado de de-
terioração, em que se achavam, quando para ellas se trans-.
feriram as Otficinas ; se procederá , logo que for cumpri-
da aquella ordem, ás providencias exigidas no seo Offi-
cio do 1." do corrente mez. Paço 6 tle Fevereiro tle 1323.
— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Nío sendo por agora possivel , attenlas' as circ.ins-
tancias do Thesouro Publico, satisfazer totalmente, e de.
uma só vez, a importância do qne se deve de jornaes
aos Operários empregados nas Olficinas do Arsenal do
Exercito; mas merecendo elles toda a consideração e pro
tecção , por isso que os seos serviços sam tão necessários;
Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado dos
Negócios da Guerra, que a Junta da Fazenda dos Arsc-
naes do Exercito , Fabricas e Fundições expeça as ordens
percisas, « fim de que em logar da pratica até agora se-
guida na oceasião do pagamento «Ias Ferias, que se sa-
tisfaziam por conta dt)6 mezes atrazailos , araimulando-se
os modernas, se pague a Feria do mez findo , dando-se.
nessa oceasião mais a importância de meia Feria por con-
ta do mez mais antigo; amortizando-se deste modo adi-
vida antiga coiu suavidade, e contentando-se quanto he
possivel os Operários. Paço em 4 de Março de 1823.—
João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M, I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marialii. , que ao Conselho Supremo Militar
revertam os Processos e mais papeis juntos , relativos aos
Bergantins Santa, Rita, e Recupiráàor , aprezüdos na Cos-
ta A'África, para que á vista da Resolução de Consulta
de ti do corrente mez , que ora baixa ao mesmo Conse-
lho , prosiga este negocio como lhe cumpre. Palácio do
Rio de Janeiro em 11 de Março de 1823. — Luiz da Cu-
nha Moreira.

Tendo chegado a este Porto a Galera Dimmarqne-
za , Carolina , Capitío Ryeiekon , trazendo entre outros
gêneros uma porção de madeh-as , e estopas, para o Ar-
smud _4a Marinha, vindo da Bahia : Manda S. M. I.,

pela'Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, que
o Cfeté. de Esquadra lnspector do referido Arsenal , faça
qniijjíV) antes descarregar de bordo daqueHa Galera a so-
bioUxa portão de madeiras, « estopas, entregando-as por
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ntendt-tite da Marinha , qtie na conformUh- Deos, Guarde a Sagrada. Pessoa e.vida de V
, que cm data dc boje se lhe cxpeiító*, as M. I., ei da Augusta Familia Imperial, como reber para proceder depois á sua avaliação «jutsr a felicidade deste Grande império. Em Ca"rio Paiz. Pnlatvio do Rio de JàMtsire,. jaarti ao. 16 de Dezembro de 1822.—-

inventario ao I
de da Portaria
deve assim recei
pelo estado presente — ...
tia' 12 de Março dc 1823. -..luta tia Çulnha Morethu. '

BAHI A.

SVaiíçtistsò;. Pereira da Costa. Vereador Venceslat.
Vieita & Sacramento. Vereador Bento José Go«dÍBÍO. Vereador Pedro José de Miranda. Procu
t-tidoí ¦- Bernardo Rodrigues de Souza e Oliveira
Escrivão José Xavier da Costa.

Villa da Itapicjurú-

Senhor. — A Câmara da Villa de Ilapkurú da
Commarca da Bahia comparece ante o Throno Im-
perial de V. M. para manifestar a V. M. I., e ao
Mundo, inteiro, que o dia Memorável, doze de Ou-
tubro dest.e%nno, era appetecido pelo fiel Povo des-
te Destricto, quanto lie hoje applatidido por este
mesmo Povo. Senhor se a Acclamação de V. M. I.
não corresponde â imensurável gratidão , e amor
dos Brasileiros á Sagrada Pessoa de Seo Defensor,

, Perpetuo, c«srt» que lhe corresponde o Throno já
erguido_para V. M. I. no coração de eada um Bra-
sikçrc, Tal, he Senhor a expressão do fiel, e agra-
decido Povo de Itapemrií, que esta Câmara ;re-
pimenta. Deos Guarde -a Preciosa vida de V. M. I-
como he mister a Nai^ío Brasileira, Villa de ilo*
picurú de cima em Câmara de 16 de Dezenfbro
de 1822. — José Antônio de Souza , Juiz Ordina-
rio. Ignucio dos Reis Peixoto, Vereador. Pedro
JNolasco de Sousa, Vereador. Manoel Moreira da
Assumpção, Vereador. João Pereira dos Fiaes,
Procurador.

Vill/i de S. José da Barra.

Senhor. — A Câmara da Villa de S. José da
Barra do Rio das Contas da Commarca dos Ilheos,
Provineia da Bahia, poi- parte do Povo do seo
Termo, e por si vai agradecida felicitar a V. M. I.
pela Augusta Acclamação de V. M. em o dia 12
de Outiife-o deste anno. O voto, Senhor dos habi-
tantes da Villa de S. José da Barra do Rio das
Contas , he perfeitamente igual ao do Povo da di-
tosa Cidade, que primeiro teve a honra de erguer
a V. M. I. o Throno já erguido no coração dos
Brasileiros. Digne-se pois V. M. de acceitar o sin-
cerò testemunho de Fidelidade , obediência, e amor
que consagra a V. M. o Povo da Villa de S. Jo-
sé da Barra do Rio das Contas , e esta Câmara. Deos
Guarde a Preciosa vida de V. M. como liemos de
mister. Villa de S. José da. Barra do Rio das Con-
tas em Câmara de 04 de Dezembro de 1822. — Aii-
tonio Marques da Costa, Juiz Presidente. José Joa-
quim da .Silva, Vereador. João Martins de Lima,
Vereador. Francisco Ignacio Pereira , Vereador.
José Pacifico de Jesus, Procurador. Duarte José
da Silva, Escrivão.

Filia Nova de Boipeba.

Senhor. •— A Câmara da Villa Nova de Boi-
peba da Commarca dos Ilheos Província da Bahia
órgão dos habitantes do seo Termo, tem a honra
de Felicitar a V. M. I. pela desejada Acclamação
de V. M. em o fausto dia doze de Outubro deste
anno, declarando que a sua vontade he a mesma
do Illustre Povo da Capital do Império, por quan-to, como elle , he o Povo desta Villa agradecido
y tantas provas de amor, que V. M. 1. ha dado ao
Brasil todo.

Villa da Estância.

Illmo e E*."*° Sr. — O Deos dos Exércitos, quevigia sobre os destinos , já tinha preparado á gran-deza do Brasil a Augusta Pessoa do Senhor i)
Pedro I. Imperador Constitucional, e Seo Perpe-
tuo Defensor ; fazendo descer sobre seo áureo
Throno a estrelada Coroa do brilhantismo; quefez renasce» oo Brasil: uma nova alma; garanti,,.do-lhe assim a sua Independência Política: e ao
grito de trez magnânimas Provincias do Sul, Q
Brasil inteiro açode; e animados os bons Bresiiei-
ros de um verdadeiro Patriotismo, qual primeirocerre a Acclamar o Seo Augusto Imperador, e
Perpetuo Defensor: a Estância, que íhãò míagoa
em patriotismo , e que já havia quebrado a? grbs-sas e tèrrnjosiw caòmas, qne agnolhavam os pül-
ços de seos lionrados habitantes, impedindo-lhes o
declararem suas vontades, na Acclamação do Se-
rihor D. Pedro de Alcântara, Príncipe Regente
Protector, e Perpetuo Defensor dó Brasil, iipje
Imperador; não perdeo um só momento em pubii-car sua adhesão ao systema político, e regenera-,
dor do Brasil, pelo órgão desta Câmara ; Accla-
mando com a maior soiemnidade, que coube nos
esforços da mesma , e do Povo desta Villa em o
memorável dia 2 do prezente mez, e corrente an-
no , a S. M. I. o Senhor D. Pedro I. Imperador
Constitncional, e Perpetuo Defensor do Brasil ;
que foi applaudido com geral contentamento, e
vivas demonstrações do amor e regostjo pelo Cie»
ro , Tropa , e todo o Povo desta Villa com re*
petidos vivas de prazer e alegria, por tão felis
sucesso : mas faltando a esta Câmara aquella for-
ça de eloqüência , para bem exprimir a voz de
seos sentimentos , ella roga a V. Ex. se digne de
a desculpar, levando ao Augusto Conhecimento de
S. M. I. as suas felicitações, puros sentimentos, e
o profundo respeito, com que a actual Cajnara
desta Villa beija a Augusta Mão de S. M.. í-, p-
quem Deos Guarde , desejandq-lhe as maiores *.• mais
firmes prosperidades , e a toda Sua Aiigiísüa 0y-
nastia por muitos e dilatados annos.

Deos Guarde a V. Ex. Estância em Vereação
de 31 de Dezembro de 1822.

Ill.mo, e Ex.">° Sr. Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Reino José Bonifácio de Andrada e Silva-
— O Juiz Ordinário Domingos Dias Coelho o Mel-
lo, o Vereador José da Silva Pimentel, o Verea-
dor Antônio Marianno Freire, o Vereador João
Gonçalves da Cruz Lima, o Procurador Francisco
de Almeida Branco.

Villa do Lagarto-

l]\.mo e Ex.™ Sr. — O Ceo , que vigia sabre
agrandeza deste abençoado Bailo , soube' illuminnr
os' Povos das férteis, e ricas 'Provin*ias' m ^'-
Paulo, Minas , e mesmo dessa Corte a apressarem



é siia época Gloriosa pela Felis! Acclamação do
Senhor D. Pedro de Alcântara, Augusto Imperador
Constitucional, e Defensor Perpetuo do Vasto, e
rico Império Brusiliense por intremedio das justas
representações de suas Câmaras, fundadas no subli-
me principio da salvação dos Povos, que só cita
podia garantir das vexnções , partidos , e sinistras
intenções de Portugal, contra este Império , que o
mesmo Real Senhor havia jurado defender , e pro-
te<*er. Cosi a rapidez do raio chegou ao conheci-
mento dos Povos desta Villa a noticia da sua lo-
liz Acclamaçáo em 12 do pretérito Outubro, e api-
nhados em grupos cada qual nos instava , que inde-
pendente de participações OHiciaes houvéssemos de
Soleinnisar quanto antes tão venturosa scena , e ir-
fesistiveis a tão cordeaes impulsos de accôrdo com
a Nobreza , Clero, Tropa, e Povo assim o pra-
ticamos Accíainanrio o mesmo Real Senhor com todos
átiuelles foros, e preeminencias com que ahi o tinha
úao no sobremencionado dia , e a instigações das
Èompetentes Estações e Povos levamos ao conhe-
cimento de V. Ex., para fazer subir a Augusta Pre-
sença de S. M. I. Constitucional, nossas sinceras ,
é cordeaes felicitações, unidas aos mais eflicazes
protestos de amor, e gratidão pela Sua Real Pes*
soa , e Dynastia , a quem juramos firme adhesão ,
submissão \ 6 respeito , diminuto tributo a seos exi-
mios sacrifícios a bem do Brasil, nossa Pátria,
esperando que S. R. e I. Magestade Se Dignará
acolher seos sentimentos por nós inenite-tados, como
órgão legal de suas vontades , e opiniões políticas.
Deos Guarde a V. Ex., Salla da Câmara da Vil.
Ia do Lagarto em SO de Dezembro de 1822. — Ma-
noel de Seabra Lemos, Juiz ordinário. João da
Cruz do Nasci atento , Vereador. Manoel Francisco
de Almeida , Vereador. Antônio Corrêa Pereira,
Vereador. Gonçalo André de Campos, Procurador.

Villa de Itabaianot

111.™° e Ex.™* Sr, — Depois de havermos ra-
tificado o justo proceder das Câmaras dessa
Corte , S, Paulo , Minas , e outras mais Provin •
cias para com S. M. 1. e Constitucional, Accla-
inando-o Imperador e Defensor Perpetuo do Bra-
¦sil em presença de todo o Clero , Nobreza e Po?
vo, que imperiosamente requereo deliberada, e es-
ponttineamente , segundo as fórmulas em que ellas
a fizeram em 12 de Outubro; nos encarregaram tam-
bem de não só manifestar sua vontade em tão omt-
tada , quão necessária medida , como de levarmos
n Augu9ta Presença do mesmo Imperial Senhor as
devidas felicitações pela bem merecida elevação e
Bupramaaia, de que justamente se acha revestido a
-pedido, approvação, e unanime accôrdo do todos os
Povos do Brasil, que nelle tem fundadas todas as
suas esperanças.

Digne-se V. Ex. pôr na Augusta Presença do
mesmo Senhor o authentico-testemunho, que lhe
consagram .estes habitantes, qu? havendo jurado In-
dependência ou morte, juram também morrer mil ve-
zes, se mil vidas tivessem em defeza do pacto so-
ciai em que se acham compromettielos para com
S. M. I. Deos Guarde a V. Ex. Salla da Câmara
tia Villa da Itabaiána em 27 de Dezembro de 1822.—
Thomaz Gonçalves de Andrade , Juiz Ordinário;
Manoel Carvalho Carregoza, Vereador ; T.ieodoro
Faguni.es Pereira , Vereador ; Francisco Antônio
de Carvalho , Vereador emprestado ; José Francis-
co Dias, Procurador.

a '-.' !•

Villa Nova Real do Rio de S. Francisco.

111.'°° e Ex."10 Sr. — A gratidão, ingênua quali-
dade dos corações Brasileiros apenas ouvio reíoar
a feliz noticia du gloriosa Acclamação de S. M. L
em o dia 12 de Outubro do presente anno , fez
tal impulso em todos os Povos desta Villa , de
quem somos o órgão político, que uniformes em
sentimentos, e adhesão ao mesmo Senhor, todos a
uma voz nos clamaram , levasse-mos quanto antes
a Sua Real e Augusta Presença as suas tão jus-
tas, quão sinceras felicitações ; e cheios do maior
respeito nos congratulamos pela ventura de ter-
mos entre nós, e gravado em nossos corações um
Imperador , que pela Sua Constituciona^idade , e>
amor para com os Povos Brasileiros deste vasto
Império, se torna o mais excelso garante da nos*
sa futura grandeza , e felicidade : tal foi, Senhor ,
o enthusiasmo nestes Povos , que não admitiram
delonga a Sua Real e Imperial Acclamação , qua.
foi festejada nesta Villa aos 17 do corrente me?
de Dezembro , e todos á porfia procuraram sobre»
sahir no júbilo em que sobrepujavam seos cora»
ções.

Queira V. Ex. por honrar-nos levar a Sua
Real, e Imperial Presença nossos puros votü9 dç
respeito, amor, e gratidão; e que á face do Ceó
juramos perante o Altar da Pátria , que por El-
le , e por Ella como Seo Perpetuo Defensor sabe-
remos dar a vida , pequeno sacrifício a quem tan-
to soube sacrificar por honra, gloria, e prepon?
derancia do rico Império do Brasil.

Deos Guarde at V. Ex. Salla da Câmara em
Vereação de 30 de Dezembro de 1822. ~y- Leandro
Pereira da Silva, Fortunato Antônio Ribeiro Pe*
reira da Cunha, Luiz Ferreira Leite, José GuU
Iherme da Silva Martins, João de Deos do Asa»
paro. 

'

MINAS GERAES.

Villa de Pitangut.

Tendo esta Câmara recebido (bem que retar»
dado) o Officio de V. Ex. de 20 de Dezembro pas-
sado, e com elle o Protesto do Ex.mo Procurador
Geral da Provincia de S. Pedro do Sul, siibscripto
pelos mais Srs. Procuradores ; e , tendo reflectido
seriamente nos sólidos princípios , em que se fun-
da aquelle Protesto contra a cláusula do prévio
juramento, que algumas Câmaras illudidas exigi-
ram no acto de Acclamarem a S. M. I. fazendo
como dependente esta Acclamação daquella clausu-
Ia , não antevendo as funestas consequencias , que
dahi podiam resultar , nem a incoherencia , em que
caiam segundo a marcha politica , que o Brasil tem
seguido para a sua Independência ; suposto não se
considere no numero daquellas, por isso que não

íSÓ não usou de similhante cláusula na sua Acta,
como delia consta , mas nem teve formulário ex-
traiiho para isso : com tudo para não ser consi-
deraela renitente, e mostrar , que só a boa fé he.
quem a dirige em suas operações, não hesitou em
fazer congregar em grande Câmara as principaes
Auctoridades , homens bons da Governança , e pes-¦soas de todas as classes Ecclesiasticas, Civis, e
Militares, na qual por unanima consentimento ,
depriis de ser lido" o Officio «ie V. Ex., e o Pro-
testo , se assentou no qne consta da Acta inclusa ,
que por copia r,en.ettemo8 a V. Ex.' como de nós
exige. -**
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Deos Guarde a V. Ex. Villa de Piiangtií em mes Duarte", Ignacio Joaquim da Cunha, Jo3o
Câmara de 19 de Fevereiro de 1823.

ili."'0 e Es."'0 Sr. Estevão Ribeiro de Rezende.-
João Clirysostomo Pinto da Fonceca , Miguel Go-
mes Duarte, Ignacio Joaquim da Cunha, João
Cordeiro Vatiadares, Manoel da Silva Guimarães.

Auto de Vereação extraordinária de 16 de Feverçi-
ro dc. 1823.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e vinte trez annos , aos
dezeseis dias do mez de Fevereiro do dito anuo
nesta Viila de V. S. da Piedade de Pilangni, Com-
marca do Rio dus Velhas em as cazas da Câmara,
e Paços do Concelho delia, onde se achava o Dou-
tor João Chrysostomo Pinto da Fonceca , trez Verea-
dores, e o Procurador actual, Cidadãos de todas
as classes Ecckrsijsticas, Civis , e Militares, e ho-
mens bons, que tem servido na Governança, com-
migo Escrivão abaixo assignado -, e sendo ahi na
presença de todos foi lido o Olficio do Procurador
Geral desta Província o Ex.'"u Estevão Ribeiro de
Rezende , cou, data de vinte de Dezembro de mil
oitocentos e vinte dous, e o Protesto impresso do
Ex." Procurador Geral da Provincia de S.Pedro
do Sul , subscripto pelos mais Procuradores desta
e outras Prov.ncias coiiigadas , no qual Officio , e
Protesto, se ponderam os justos motivos deste con-
tra a cláusula juramental , que algumas Câmaras
inseriram em suas Actas da Acclamação de S. M.
I. , exigindo do Mesmo Senhor o prévio juramen-
to a Constituição futura , tal qual a fizesse a As-
sembiéa Geral Constituinte e Legislativa; recla-
mando os ditos Procuradores" Geraes similhante
cláusula em nome tle seos Constituintes , que para
a fazerem assim houvesse sido illudtdos pejos prift-
cipios declarados no mesmo Protesto; e revendo-se
a Acta , que se lavrou por-oceasião da Acclama-
ção do Senhor D. Pedro de Alcântara, no dia do-
ze de Outubro próximo passado neste livro de"V 

ereuções décimo terceiro , qus actualmente serve
em numero treze a folhas cem verso se achou não
cantei- íal cláusula do prévio jurainciit.-, corno lie
expresso nas palavra? da Acta", que disso se la-
W3ii no mesmo — Accordão. — Acclainar m, dia
ds linje aiiüversario do mesmo Sereníssimo Senhor
D. PrJ.ro th-Alcântara Imperador Primeiro do Bra-¦sü, o que até aqui reconheciam cumo Príncipe Re-
gente, e Defensor Perpetuo do mesmo Brasil. , cer-
tos, que o mesmo '.jenlior não duvidará prestar ju-raniunio de guardar, garantir, e defender a Cons-
rituieáo Politica , que fizer a Assembléa Geral Cons-
tiluiiite. e Legislativa do Brasil. — Nas quaes pa-•lavras adiaram não conter a condição protestada;
porem n pezar disso, sendo que ellas possam ser
entendidas como cláusula cie juramento prévio, una-¦liiinem;:nte, accordantin em 

'declarar 
, que tal não¦foi sua vontade; mas sim, que S. 
'M. 

I. no acto
,áe sanr.cionar a Constituição Politica , que fíeer a
Assembiéa. Gern! Constituinte, e Legislativa do-Império rio Brasil, sendo julgada própria para fa-
Ee;- a ii-lir.idade dos Povos.

Est,. Im a pura declaração dn vontade da Ca-
mata, e Privo, como declara, que para a Accla-
maçã'.), e escripturação da Acta referida não liou-
ve indnzmumto extraníio, nem formulário para a
sobredita e.iaus.ila reclamada.

E para constar mandaram lavrar esta Acta em
que se_ assignaram commigo Clementina José Correm

¦e Melio, Escrivão, da Câmara que o escrevi. —
João Chrysostomo Pinto da Fonceca, Miguel Go-

Cordeiro Vailadares, Manoel da Silva Guimarães,
Clementino José Correia e Mello.

( Seguiram-se muitas assignaturas.)
Esta. conforme.—Clementino José Correia e Mello.

Correspondência.

Srs. Redactores.

O zelo que tenho pela prosperidade do Império,
cbriga-me tãobem atirar a publico as minhas ideas:
se não merecer attenção o que eu passo a expor, per-
ca-se em o numero de muitas cousas inúteis, que se
tem publicado, e esta ao menos náo pode conter ma-
licia. Estou persuadido, Srs. Redactores , que sem Ma-
rinha o Brasil não pode ser respeitado ; e para ter
Marinha mio só sani precisos Vasos, mas tiíobem n.a-
rinheiros , c estes Nacionaes. Quanto aos Vasos julgo
que só os dissidentes poderám negar que, desde que
S. M. I. governa o Brasil, onde apenas achou ocas-
co de uma Cotveta , a Liberal, dentro de pouco tempo
apprensentou urna Esquadra superior á dos Estados-
Unidos, quando começou a gloriosa guerra da Inde.
pendência: porem quanto a marinheiros, temos falta
delles; os Nacionaes sam poucos, pois niguem aqui
se dava a esta vida , e não sei que em um Paia ri
co , como este , onde facilmente se ganha a subsisteu.
cia , possa haver quem se dedique por gosto ou ne-
cessidade aos rudes trabalhos do mar; Estrangeiros do
Meio Dia da Europa não nos convém , e de outras
parles só com o tempo podem vir chegando , e para
isso consta-me que o nosso activo Ministério tem to-
mado ja todas as medidas: por tanto lembra-me que
neste meio tempo se aproveitem os pretos,. a quem
não falta capacidade , pois neste Paiz se oecupani em
outros misteres da vida não menos industriosos. A ex-
periencia tãobem nos mostra que em todas as embar-
cações de cabotagem se acham pretas marinheiros as-
saz hábeis; e se vemos no Exercito Batalhões de homens
desta cor, ,<porque os não veríamos tãobem a bordo dós
navios ? Publique o Governo que comprará para a Na-
ção tados os escravos marinheiros , e estou corto que
seos senhores, sendo bem pagos, não deixaram de os
ofíerecer, lucrando nisto muito o Estado , por quanto
poupa os 8U000 reis mensaes que dá a cada marinhei-
ro , e dentro de dois annos salvará o importe do es-
cravo que, depois de certo e determinado prazo pode
ficar liberto. Nós vemos o parlido que o Estado tem
ja tirado dos escravos de S. Thomé que , ha annos ,
vieram para o Arsenal; assim este expediente náo ho
novo , nem sem fundamento.

ü amor da Pátria suggerio-me estas reflexões; o
boas ou más, rogo-lhe, Srs. Redactores que as publi-
que na sua Folha, ao menos para desafiar melhores
neste objecto tão importante. — O. C.

\,: 
Srs. 

Redactores.

Li nm N.° extraordinário do Correio de Ias Fro-
•vindas, de 9 de Janeiro, o qual referindo-se ao Pam-
.pêro, noticia a feliz Coroaçãô dc S. M. I., e se ex-
prime clesta so,te a respeito da creação da Ordem d»
Cruzeiro: " Rara propensão cie estabelecer ja a Le-
gião-do Mérito , ja a Ordem do Sol, e ja tãobem »¦
Ordem Imperial do Cru::eiro\ Náo venham cilas ater
a sorte da antiga Nobreza de França; ao menos parais-
so proponde, o século ( he falso , Srs, Reãaetore-s ¦ q«»m
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, ríC 0 Correio, e oa oulros dos mesmos senti.
p/openae^ , __ q Correio não quer prognostical-o. „

K» fcnoro, Srs. Rcdactores os motivos pelos quaes
«formo olha com tão mãos olhos para a Ordem Im»
"Juão-Cruzeiro, 

que lha figuram «o estado da No.

£„« àe França, quando abatida, e proscnpta pelos Re,

£ acionários.. Esta aversão á Ordem do Cruzeiro, o

£ outras- nasce,, segundo conjectura, de que o Cor.
• e os que professam a mesma doutrina d ello, tem em

2'auanto saro distinções , porque estas destroem (di-
«m elles) s igualdade: mas ainda nos nao constou.que
nenhum daquelle» Democráticos por essência rejeitasse

o üsetamento de Excellencia, quando por suas ciau-
destinas intrigas se elevam aos Empregos, a que ei.
le he inherente; pelo contrario nos Governos Monar-
«micos solicitam Gram-Cruzes-, Baronias &c.

¦ Não pôde Sr. Redactor, haver opinião mais ab-
surda-, nem mais opposta ao bem da Sociedade, do
«lue a do Correio, e de outros Reformadores de hoje,

que para certo» fins simulam desejar o estabelecimeu-
íb de uma absoluta igualdade. ( Digo simulam, por-
que os não supponho tã»néscios, que estajain pene-
trados daquillo, qae querem persuadir aos outros.)
Negará O Correio, que os homens ni» sam iguaes
em talentos, e em virtudes?- i Cora que justiça então

quer elle privar os mais virtuosos ( tome-se esta pala-
vr* em todas as accepções) de um signal sensível
das suas boas qualidades, tanto para gloria dos que
o trasem, como para estimulo dos outros ? ___0 que
eram as coroas, qué noa bons tempos da Grécia e de
Roma se conferiam aos Gucneiros e aos Oradores ?
i Ignora o Correio, que tal-igualdade abate e degra-
da os sentimentos nobres, e põe a sociedade cm
perigo ? i Que interesse tomará qualquer de nós em
practicar uma acção extraorçlinari.-i, se no fim das
privações e sacrifícios, que ella nos custar, havemos
«le ser iguaes ao dissolutp, tjue dissipou todo aquelle
tempo em deboches, ou a qualquer outro da Ínfima
classe na escala da Socieiiade? Eu protesto já, Sr.
Redactor, que para mim nãò quero tal igualdade, e
neste sentimento me accompanham por certo todos
aquelles, que põem uma distineção entre a virtude e
6 vicio.

O agouro do Correio, que receia á Ordem do
Cruzeiro, e ás outras o mesmo que aconteceo á No.
breza de França, he certamente um estupendo enco-
mio ás luzes dos Povos Americanos, he prognosticarum grande bem á humanidade! Em França os Povos
( não digo bem ) os Revolucionários destruiram a No-
breza e o Clero: _t que proveito resultou disso aos
Povos ? Degolarem-se infinitos milhares de homens,
uns na guerra, e outros arrancados do seio de sua»
famílias, onde viviam pacificamente, e levados dali
para a aguilhotina; arderem povoações inteiras; pro-fanar-sesem mais pejo o sanetuario da moral publi-ca e privada ; passarem-se os mais nefandos crimes a
acções naturaes e communs; e ser por ultimo neces-
sario, no meio da geral dcslocação dos Membros do
Estado , que os próprios Reformadores, causa de
taiitqs males, curvassem a cerviz ao tyrannico jugode um soldado , que estabeleceo na França essa tal,
ou qual orrlem e harmonia, que nella reinou durante
o seo Consulado e íroipefio. ( E sam estes os bens
que o Correio .nos agoura ? i SuppÕe-nos elle tão
lunosos, que nos arrisquemos a experimental-os ? Es-
creveo o Correio com verdade e candura sobre os
verdadeiros interesses dos Povos, porque nisso lhes
-as serviço; porém Jisqugear e estimular paixões, ho
dar-lhes mel envenenado, lie atraiçoal-os, e perdel-os.sou — Snr. Redactor. — O Inimigo' dos Tqrtafvs.

V

Gontinuacüo dl Sufocripçeh voluntária, e mensal pa-
ra augmento. da Marinha de. Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

-, ." v /.-. ¦ Transporte 103*
i rancisco José Martins de .Araújo I
Coriolano José Pires I
Francisco Antônio Leite de Castro ft.
Marianno. José. Pereira da Poiiceca... ...... 5
João Ribeiro do Vale g;
Antônio de Castro Vianna.........\ 1
Semião Estelita Gomes da Fonceca 1.
José de. Souza Santos _. g_
Antônio Alves, de Araújo Ledo ............ %
André da Silva Lisboa. 1
João Jaques da Silva Lisboa í
José Victoriano. de. Vilhena. ','. %
Vasco- Henriques d' Amorim \
Joaquim José Soares Valadares 1
João Baptista» Huben. S
Antônio de Jesus Silva 1,
Francisco-Manoel da Silva í.
Manoel Rodrigues Silva 1
Manoel Luiz Soares. I
Sebastião Luiz Viana $
Thomaz Soares d1 Andrade %
José Gonçalves Victoria \
José Joaquim da Silva... \
Manoel Joaquim de Meneses X
Joaquim José de Carvalho %
Antônio Roque de Figueredo 1
Alexandre José Rodrigues J
Leocadio José de Oliveira 3
José . Silvestre Rebelo JL
Joaquim Teodoro da Roía *
Joaquim José Pires 1
Fr. Pedro- de Santa Marianna 3
Fr. Isidoro de Santa Trsresa Brito í?
João <3e Oliveira. I
Antônio Ernesto da Silva 1
Domingos Antônio da Silva 1
Francisco Ayres da Gama. 1
Manoel José da Silva 5
Manoel Antônio Pacheco 1
D. Clara Teodora de Lima 3
Fernando José de Almeida 5
D. Anna Josefa da Silva 1
Joaquim Pires Farinha 1
Monsenhor Fidalgo S
José Bernardes Monteiro 4,
Antônio Pedro Gonçalves 1
José Joaquim Borges 1
Antônio Joaquim Cruvelo 8
Manoel Antônio Henriques Tuta 2
Lino José Alves 8
José Maria da Silva Rodrigues 1
Padre Manoel Joaquim de Vasconcellos Pinto..,. 1
Doutor Amaro Batista Pereira %
Padre Manoel Teles de Souza Pita 2
Manoel José Rebelo  • 1
Gabriel Getulio Monteiro 8
Antônio Martins Pinheiro 3
Domingos Alves do Rio I
Francisco Antônio Deniz 1
Pedro Antônio Ribeiro 1
Custodio Moreira Lirio 8
José Maria Chaves 1
José Marianuo de Moura.. 1

1154
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Transporte... 1154)
Luia Antônio Freire...!...... *
Barbeiro Chaves *?
João Ferreira «le Sampaio l
Antônio Januário Passos 1
Francisco José Pereira Vilasboas |
Lui» de Souza Monteiro j
Manoel Afonso Lima J
Serino Velozo dé Linhares i.. 1
Isidoro Joaquim Pereira 1
Manuel José da Costa :'.......•• o
Manoel José Ribeiro .de Oliveira 2
Francisco Antônio Leite » 2.
Antônio Francisco Leite .....; 2
José Seiqueira. Soares .... i.-. '.'••*'• •¦•', *¦
Bernardo Ribeiro da Silva 1
Manoel Jos». Soares 1
LoureiiÇb Pinto Guetra. 2
Keginaldo Gabriel de Souza 1
Manoel Joaquim da Silva Porto 2
Thomaz Antônio da Silva 1
Joaquim José de Sequeira .t.... ... 1
João dos Santos Sazes 1
Antônio Jo»é de.Medeiros 2
Pedro Cypriano. de. Abreo Lima -i....... 2
José Luia Pereira. Mídheiro. ... I
Antônio Vieira da. Soledade 5
José de Souza Teixeira 2
Luiz Bandeira de Gouvêa \
Justiniano José Ferreira de Menezes 1
Jtilião Martins da. Co»ta filho 3
José da Costa de Araújo Barras 5
Miguel Lino de Moraes 8
Joaquim José Pereira do Faro 82"D. Anua Rita. de Faro e filhas 10
Joaquim José Pereira de Faro filho 2
Manoel Teixeira Passos 2
Francisco Marques de Oliveira 1
Manoel Antônio Picanço 1
José Fernandes de < lliveira Penna 2
Manoel Pinto Nogueira e Silva 1
Joaquina Roza de Mendonça 1
Custodio Carneiro Coelho 1
Antônio Joaquim do Couto 1

Pedro Antenio Vieira Motta «por 
e,..12(_>j

José Diogo de Gusmão ''  *
Joaquim José Gonçalves Júnior e Companhia c
Lourenço Antônio do Itego _
João Neto Carneiro Leme  ."  ?

 2
Roque José de Matos,
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Antônio Joaquim da Silva Garcez
Deziderio Pereira Guimarães ¦.."""
José Pereira Vidal ..."
Manoel Cario» da Silva ....'"
Antônio Luiz Pereira Malheiro .'
Matto» e Companhia ....".
João da Costa Lima e filho
Joaquim Antônio Ferreira  *
João Gomes Valle  0n
João Alves da Silva Porto  <
Domingos Alves Pinto  c
José Pacheco Calhau  j
José Luiz Machado  j
Cypriano José dos Santos , j
Francisco Cario» de Vasconcellos  {
Euzebio da Cunha ..,
Manoel Pereira Paiva  i
Francisco Luiz Machado

¦- 13*!
¦v- .., ( Continuar-se-ha.)

Francisco José da -Rocha, Thesoureiro Geral.

Dia 15 de Março de 1823.

Prestaram, fiança na Alfândega as Embarcações .ie-
guinles com destinos para Portos Estrangeiros.

Pára Guernsey em 17 do presente mez Galem
Inglesa Cliarles, Consignatarios Francisco Le Breiou
e Comp.

Para Havre de Grace com escalla por Lisboa
em 18 do dito Bergantim Francez La Felicie , Con-
signatário José da La Brosse.

José Maria Velho da Silva.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 20 do corrente.— Pernambuco; 12 dia»;
,E. de guerra Independência ou Morte, Com. o Cap.
de F-rag. José Thomaz Rodrigues .* passageiro» os
Deputados evadidos do Congresso de Lisboa Anto-
nio Manoel da Silva Bue.no , e o Padre Diogo An-
tonio ¦ Feijó, dito pela Parahyba o Padre José Fer-
reira-Nobre com 2 criados, o Tenente Coronel Jo-
sé Pessoa da Silva , Jacinto Paes de Mendonça , o
Padre Lourenço José de Mello , Bernardo Antônio
de Mendonça , e Pedro José de Queiroz : prezos de
Estado remetddos _pelo Governo de Pernambuco o
Tenente Coronel Pedro da Silva. Pedrozo , o Ma-
jor Custodio Ângelo de Vasconcellos, o Capitão João
Ricardo da Crus, e o Juiz da Alfândega José Fer-
mandes -Gama. '.Referem 

que no dia 22 de Feverei-
ro pegou em armas, a Tropa mandadada pelo dito
Tenonte Coronel Pedrozo para depor o Governo ,
que -mataram 5 pessoas e alguns feridos, e o Go-
veruo fugio para o centro donde voltou no dia 28

com reforço , que dispersou o partido de Pedrozo
preudendo-o a elle e outro» , e que morreram 10
pessoas. — Rio Grande ; 25 dias ; B. Conceição, M.
João Antônio de Burros, equipagem 15, carga car-
ne, sebo e couros a Antônio Rafael dos Anjos.—
Lima; 77 dias; B. Ing. Epcrler,' M. Isaac Sackar,
equipagem 11, carga algodão e cacáo ao M.: pas-
sageiros 18 Hespanhoes íncluzas 11 mulheres. —/i"-
landa ,¦ 54 dias ; T. Ing. Woodman , Com. Henr*

?uc 
Ford, conduz ÍMi mulheres degradada», II n*

ho», e 38 passageiros para a Nova Hollanda. -j
Liverpool; 66 dias; B. Ing. Chily , M.' Finlay Coojc,
equipagem 11, carga fazendas e cerveja a \Vm.
Plate. — Boston ; W dias ; G. Amer. Atlas , M.
Abram, equipagem 21 , em lastro ; segue para a
Pesca. — Monte Video; 21 dias; B. Arnür. Robert,
M. Mc. Clish , equipagem II , em lastro : passa-
geiro 1 llcspanhol.

SAHI D AS.
Dia 20 do corrente. —(Nenhuma Sahida.)

RIO de JANEIRO a IMPRENSA NACIONAL 18S3-
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

JJM. Anda S.!JM.*"o Imperador pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios do Império , participar ao Juiz de F.'.-
ra da Villa de Parnahibti, João Cândido de Deos e Sil-
¦ia , que Lhe foi presente o seo Officio de 28 de Dc-
zembro ultimo , em que sc narram os acontecimentos ,
que tiveram logar na dita Villa por occasiao de se de-
ciarar pelo systema da Independência Brasilica, e os mo-fivos, porque se retirara para a Villa da Granja , naProvíncia do Ceará : O Mesmo Senhor Agradece em seoiSome e em Nome da Nação o fiel, e honrado procedi,mento do mencionado Juiz de Fora, Palácio do Rio deJaneiro cm 6 de Março de 1823. - José Bonifácio deAndrada e Silva,

Repartição dos Negocio, da Fazenda.

Querendo obviar os perjuizos , que tem resultado áFazenda Publica pela falta de clareza, e individuaçào dosassentos do cobre em chapa recebido na Casa da Moe-da: Ordeno, que o Provedor da mesma d'ora cm diante
c conL 

ant'ega fIÍta Pel° Arsenal d° E«r«tó' 'a"
Lr Tlle ^Tf 

de chaPas deca<Ja grandeza, e pe-
a derCl,Cidade, 

a fim de verificar se coincide com
do c„norln%COnheC,ment0' Vind0 do Arsenal; e aclian-
»« ' Çipr°cder com igual individuação , e

ceda VI FCtlVa escríPt»«-ação; e não conferindo pro-
das \Tr-t\'gTCm 

necessa"'^. Que na sahida das moe-
ficando nn, ir pí0Ceda i**™-'**ei.te como na entrega,
te tríalhn 

' 
1 F™?' que as Pessoas incumbidas des-!

e «a LI /edllCÇ30 * chaPas monetárias em uma«<z:t^X'<zm o?ra,rdiante obrigadas imme-
rem Pfl,.„ o*. i ií °" differenças, que se encontra.

quemOrdenei Ip C,r""e ?° Ba,rro da Candeias „ ........
corre 

°tè ' 
Zlt 

"* de M d° mez Passa(1° - e 22 do
* d/Âlm2U6Stras'e .e ^matasse bens de Caetano Jo-
«•'Afandeiá T' ?f*™V pí"'a PaSame"t0 «« Escritos
Portantes e;q>47r^ -Pa§ar n°, Se° vencimento, im-
".idade ncU 

''^'y0-0 reis- proceda na mesma confbr-
fl"« noveSrJT 8 m,aÍS de 221:760 róis de Bilhetes ,
' «e«ie deixoa de «--i-fa-cr o referido Assignante¦'« I-veTei0 deC18,3Sta J^rV"9 * ^T™ *"' W10-íJ. — Martm Franscio Ribeiro de An-
(le
<-Wa.

tudo do" N,LM' 
°, ImPPra,Jor, pela Secretaria de Es

- ¦ Ne?0clos da Fawnda, que o Ouvidor da Com
_ . JVITli->ir. *¦» .c  li...''«os Servem."M" 

qunnto ante. ao Vel.

marca desta Pm ' ' * ~ ' --—¦.-
diversos SPrv«,« -Cia f fim de se liquidar a conta dos
«»vie Otiiin I - f.3''108 «? 0ffic' ' 'ios de Justiça da mesma,

'Ia Chancellaria Superiiiten-

dente dos Novos I>,re,ros «ma lista circunstanciada dosmesmos, desde a chegada de S. M. o Senhor D. Joãori. a esta Corte, declarando o dia em qne tomaram posse,
PPm 1";- ,]t'lxaram (<-' servir. Paço 28 de Fevereiro deibiíA ---. Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta»do dos Negócios da Fazenda, que o Desembargador dotaco Juiz da Alfândega remetta á Mesa doThesoiuo Pu-Mico uma relação de todos os Assignantes , e seos fiado-res , que despacham fazendas a prazos de 3 , e 6 mezes
Paço em oi.» rie Março de 1823. —Martim Francisco
Ribeiro de Andrada,

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria d'Estad«
dos Negócios da Fazenda , que o Vedor da Chancellaria
Mór , Superintendente dos novos Direitos proceda á co-branca da quantia de novecentos e quinze mil trezentos e
quinze réis , de que he devedor o Coronel Vicente Ferrei-
ra, da Silva Freire, ex-Secretario do Governo da Provin-
cia do Rio Grande de S. Pedro do Sul , na conformida-
da sua informação de 14 de Janeiro do corrente anno .-
podendo depois este mostrar , que houve excesso na lota-
ção para lhe ser restituido . na conformidade do Decreto
de 8 de Março de 1797. Paço 28 de Fevereiro de 1823.
Martim Francisco Fübeirro de Andrada

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Justiça , remetter ao Ouvidor da
Commarca do Rio de Janeiro a conta inelusa do Brin-a-
«feiro Iziderro de Almeida e Castro contra o Juiz Ordina-
rio da Villa de Itaguaí: e Ha por bem que o mesmo
Mm.stro tome logo conhecimento dos factos , e ommissões
de que he argtiicío o dito Juiz, é havendo prova, o sus-
penda immediatamente, e proceda i nomeação de outro,
que dê prompta execução ás Ordeus de S. M. I. , e te-
nha firme adhesão á Santa Causa que defendemos. Pala-
cio do Rio de Janeiro em 19 Março de 1923.—- Caetano
Pinto de Miranda Montenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado do9 Negócios da Guerra , que o Governo Provisório
da Provincia de Minas Geraes passe ordem para que 03
recrutas, que sam dahi remettidos para esta Corte venham
escoltados por Tropa de Infantaria , e não de Cavallaria ,
por ser assim [mais conveniente ao serviço. Palácio do Rio
de Janeiro cm 5 de Março de 1823. — João Vieira de
Ca real lio.
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Té-, (,„,(, ? M ti Imperador Ordena rio ; qne aresta-

tafeça na Cidade de Ouro Preto , Capital da Província

de Minas Geraes uma Fabrica de armas, e sendo nec.es-

PARAIIIBA DO NOU.T2.

111,' Ex.' Sr. — Em data de C oo r iez
sarioqüe a Junta da Fazenda daquella Província preste passado,, tivemos a honra de. participar a V» IjV

._-•__-_.„...„ ,ri,!n. np-niaris . não só para a erecçao, 
quanto.'no> foi agradável a noticia, du felississirna" " 
Aíçld**i«ÇSo de S. M. 1., e que os mesmos senti-'
meatÒÉS de prazer , e alegria se haviam manifesta.
dappr-tfjdas ns classes de Cidadãos, ainda nos;
lrigares mais remotos. Nessa mesma oecasião fizemos
ver, que estávamos cuidando nos preparativos ; parti
do melhor modo , que podecet.ios lazer os nossos
festejos. Diincil nos he descrever inteiramente uma
função tão explendida, e magestosa, e supposto qua
dos falte expressões todavia. V. Ex. pela íiossa sim-
j les narração pôde muito bem ajuizar do applauso
geral , e que tudo quanto se fez, foi em extremo»
sincero, e correspondente não aos nossos desejos,
nas a nossa situação. No dia 16 de Dezembro pio-
ximo passado por ser o aniversário, êin que o
Brasil foi elevado a Cathegoria ile Reino, que.hoje
he Império, concorreram no Palácio das Sessões da
da Junta do Governo todas as classes de Cidadãos

mis destinetos da Provincia, representando as Ca-

os "soecorros 'pocumàr.os 
peroisog , ...y ~ r-r -

rh.as.amda para a sustentado da meama.labnca, tao «te

vantajosa-, Manda portanto o Mesmo Augusto bei.nor,

pela Secretaria ifRstado dos Negócios da Guerra, assim

participar ao Ministro e Secreta.io d'Estado dos Negócios
da Fazenda, Presidente do Thesouro Publico, para seo

conhecimento, e a rim de.que expeça a cunvenmte Pro-

visão á indicada Junta. Paço em ti de Março de ld.d. —

Jouo Vieira de Carvalho.

PROVÍNCIA DO PIÀUHY.

Villa de Granja,

Não obstante ser antigo este Officio, e terem

Mudado em favor da Santa Causa da nossa Inde-

pendência, as circunstancias, que elle refere , pare-
ceo-nos todavia conveniente emittil-o ao Publico,
visto que no presente N.° se publica igualmente mai _
a Portaria a que elle deo logar. maras do interior por via dos seos Procuradores.

¦ Aberta a Salla , que com muito bom gosto estava
Já a Câmara da Villa de S. João da Parnai- ornada, e appareciiulo o Augusto Retrato de S. M. I.,

bit na Provincia do Pinuhi) participou a S. M. I. collocndo debaixo do seo Docel, ahi se'fizeram os
haver aquella Villa adhcrído ao systema da Inde- devidos cortejos com aquelle. respeito, e acatament ,

pendência BrusíHea no dia 10 de Outubro deste '" *" -¦¦---- **• — ---

anno, a requerimento dos Povos; agora particigo
aV. Ex., para que o *ve ao co
que. constando este facto na Capital da Provincia,
ti Cidade de O eiras, marchou logo o Governador
das Armas o Sargento Mór .7o«o José da Cunha
Fidié com todas as Tropas da 1." e 2/ Linha, que
pode reunir, auxiliado por um Brigue de guerra
com peírechos e munições enviado pelo Maranhão __ _
a oecupar a Pamahiba, e a punir os que elle corroo inimenso Povo, que fez o quadro mais bií-
suopoz cabeças da Independência; cbeg.on com effei- lhan'e, e na grande Salla estava preparado um
to'o referido Governador aquella Villa no dia 18 Dessert com vario* refrescos , pára todas as pes-
do corrente, fazendo de novo prestar juramento de

ucv>>.i..o .«i ---.("o .«... •¦¦_ -~. ¦• -r 1 • ........... ,
digno de um objecto tão sublime. Depois deste
comprimento se encaminhou a Junta do Governo

nhecimento de S. M., com a Câmara , Governador de Armas , Ministro ,
Tribunal da Fazenda , Clero , e Militares para a
Igreja do Mosteiro de S. Bent>, aonde o Abbade ce»
lebrou Missa Pontiücal. A noite houve illuminaçao

geral, que voluntariamente se repetir» por espaço
ile oito dias, e defronte do Palácio das Sessões do
Governo se armou um fogo de artificio, a que con-

fidelidade ás Cortes de Portugal. Como na Puma-
hiba não houvessem fo<*ç:is para resistir á invasão,
me retirei para esta Villa da Granja no Ceará a
50 legoas da Parabiba não só a solicitar o neces-
sario soecorro de Tropa». , pn>*:i libertar a Provin-
cia do Piriuhiy de tão infame déspota, mas a evi-
tar os males, que me estavam iminihentes, sendo
buscado cotio o principal auetor da mesma Inde-
pendência. Commigo emigraram todos os Brasilien-
ses, ficando na Vüla só os Emopeos. Ao Governo
do Ceará ofüciei logo a implorar auxilio, que foi
concedido sem demorn : o mesmo fiz ás Câmaras ,
e Auctoridades das Villas Sobral, Granja, Viçosa,
e Villa Nova d' Et-Rei. Ficam a reunir-se as for-
ças , qi.!-* devem murchai* ao Para hiba , a fim de
pôr aquella Provincia pela causa da Independência tros , senão de vivermos sempre felizes ,
por que suspira , e lançar fora os inimigos da li- tentes.
herdade Brasilien. Da Pamahiba sahi no dia 2!)
de Novembro, e cheguei á Granja a 4 de Dezem-
bro. Farei todos os esforços ao meo alcance, pa-
ra conseguir o que todos desejamos. Nos Povos
desta Província tenho encontrado enérgico , e de-
cidido enthusiasmo pela causa da Pátria. Continua-
r«i a participar a V. Ex. tudo quanto oceorrer a
este respeito.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Villa da
Granja nos 28 de Dezembro de 1822.

íll.™ ejís- Sr, José Bonifácio de Andrada e
Sihrt.—João Condido de Deos e Silva , Juiz. de FÓr?
ra da Pamahiba.

soas , que ali appareceram.
No dia seguinte houve Te Deum na mesma

Igreja, ao terceiro fez a Câmara abrir um Thea-
tro com admissão gratuita. Seguiram-se vários fes-
tins na classe do Povo até o oitavo dia , que con-
cluio o Batalhão de 1." Linha, dando no seo res-

pectivo quartel uma explendida ceia, a que assis-
tiram as principaes pessoas do Paiz. Eisaqui tem
V. Ex. uma simples narração da maneira, com que
aqui foi applaudida a Exaltação de S. M. I.

Resta-nos agora que V. Ex. levando todos es-
tes factos ao conhecimento de Nosso Augusto lm-

perador , queira da nossa parte, e por nós fazer
honra beijar Sua Regia, e Bemfeitora Mão, cer-
tilicando que a Província se acha em perfeita tran-

quilidade , e que os nossos disvelos , não sam ou-
- * -M--J-. e con-

Deos Guarde a V. Ex. poi* muitos annos,
como se ha mister. Pnrahiba em Sessão da Junta
Provisória do Governo 3 de Janeiro de 1823.

111.™» e Ex."'0 Sr. José Bonifácio de Andrada e

Silva. — Estevão José Carneiro' da Cunha, Presi*
dente ; Manoel Carneiro da Cunha , João Barboza
Cordeiro , Secretario.

O Ge o Provisório da Parayba do Norte-
em Officio de 4 de Fevereiro de 1823 participa quo
no dia antecedente , em cumprimento da Carta lm-

perja.1, dirigida da Corte , 
* 

o Collegio Eleitoral

procedeo á eleição do novo Governo, da qual
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ultou sahirem reeleitos para Presidente o Coronel
Fslevsio Joss: Carneiro da Cunha com 87 votos,

• ra 
'secretario 

João Barboza Cordeiro com Ti;
Manoel Carneiro da Cunha com 4tí , Antônio da
Trindade Antunes Moura eon, 23, o Capitão Mór
João de Albuquerque Maranhão com "7 

, João Go-
mes de Almeida com 18, e João Ribeiro Pessoa

14 • e que aciiando-se presentes os quatro pri-
meiros continuaram logo nas Sessões do Governo,
« se expediram as participações aos 3 últimos.

O Governador das. Armas desta Provincia em
Oíheio de 18 de Janeiro de 1823 participa que
S, M. I. fora Acelaiivudü Imperador co Brasil não
só na Capital , mas também nas outras Villas da
Provincia, havendo por toda a parte oito dias de
festejos. Dá conta de ter partido a expedição de
200 "Soldados a favor da Bahia, armados e muni-
ciados ; os quaes sahirain a 2 de Dezembro no Bri-
gue Courier. CoQçiue dizendo que a Provincia con-
tinua a conservar-se na maior tiJanqnilidade, e adhe-
são á Çauaa do Brasil, -e Augusta Pessoa de S. M. 1.
e assWera a duração dos patrióticos e sinceros sen-
timentos doa'seos habitantes.

RK> GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Villa de Rio Pardo.

ill.1"" e Ex.™0 Sr. -A Câmara da Villa de N.
S. do Rosário do Rio Pardo tem a honra de diri-
gir a V. Ex. para que 

"iça chegar á Augusta Pre»
senÇa de S. M. I. a copia por Certidão, do Ter-
mo de Vereanoa extraordinária , que teve logar
nesta Villa no dia 28 de Dezembro de 1822, jieio
qual se vè o movimento político do Povo ilesta
Villa, cfue querendo dar a S. M. I., e ao Mundo
inteiro uma prova visível do que sentem em seos
peitos desde o berço ; se ajuntou rogando ao Juiz
Presidente desta mesma Câmara o Capitão Manoel
Pereira de Carvalho pura receber dos assignados o
juramento espontâneo de defender, manter, e con-
servar os Sagrados direitos do Brasil, e seo Au-
gusto Imperador Constitucional, o qual juramento
crestaram om o Livro dos Santos Evangelhos , que
lhe foi presente polo Reverendo Parocho desta Fre-
guezia Januário Francisco Fagundes de Souza.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Rio Par-
do em Vereànça de 11 de Janeiro de I8S3. — Ma-
noel Pereira de Carvalho , Manoel José da Cama-
ra, Manoel de Campos Ribeiro Porto , Manoel
Luiz dá Cunha.

Certifico ea Escrivão adiante nomeado e as-
signado que revendo o Livro , que servio para a
Escripturaçâo do Termo, de que trata a Portaria su-
pra, ríèllo a folhas vinte e unia se acha o mencio-
nado Termo da maneira seguinte. Aos vinte e oi o
dias do mez de Dezembro de mil oitocentos e viu-
te dous annos, nesta Villa de N. Senhora do Ro-
vario do Rio, Pardo em as casas da Cornara da mas-
tua , onde- se achavam reunidos o Juiz Presidente
e mais Officiaes .'.da mesma Cama ri, assim como
lambem os Cidadãos de iodas as Classes, que ali
foram presentes , para prestarem o Juramento de
Fedilidude, e adliesão' a Causa do Brasil para ser
remetido a S. M...I. Primeiro Imperador Constilu-
cional do Império do Brasil, e Seo Defensor Per-

petuo , cuja representarão he a seguinte : Ainda

que trazemos em nossos braços a Legenda—in-
dependência ou Morte. — Ainda que nos lie cons-
tante que. o Senhor Presidente e Illustre Cismara
desta Villa, conhecendo os sentimentos dos habitais-
tes desta Commurca , ja levou a respeitável Pre-
senta do Nosso Amado imperador, uma represem-
tação, em que assegurava a nossa adhesão ,a Causa
do Brasil, e respeitosa obediência ao mesmo Sobe-
rano Senhor , o que nos parece assás bastante pa-
ra dissipar todas as duvidas, que se possam foi mar
respeito a nossa fedilidude; com tudo, constando-
nos agora, que da Villa de Porto Alegre chega um
requerimento dirigido por um Particular ao Ex."'"
Governo da Província para o Auctorisar a exegir
assignaturaa do Povo, com que se assegure a S. M. I-
que com os nossos bens, e vidas, estamos promptos
a manter a nossa Independência, o que sendo unia
verdade ha um motivo para recusarmos a prestar
as nossas assignaturaa , em um papel em mão, que
se pôde facilmente perüer , e darllie diversa applica-
ção ; portanto para m-lhor justificarmos os senti-
mentos cie nossos corações sobre este objeeto, pe-
dimos a esta Câmara,"que como órgão ce nossa re-

presentaçáo acceite o Juramento Espontâneo, que.
quizemos prestar de obedecer, e defender não só
o Nosso Amado Imperador Constitucional e Defen-
sór Perpetuo, o Senhor D. Pedro Primeiro, co-
mo também de guardarmos, mantermos, e defen»
dei ...-, as Leis, que as nossas próximas futuras Cor-
tes vam organizar Sancionadas por S. M. '¦!., pe-
dimos mais , que a mesma Illustre Câmara haja
de levar á Presença do mesmo Imperial Senhor
este nosso Juramento; assegurando á S. M. I. que
os habitantes desta Villa em observância do seo Ju-
ramento, e em defeza da sua Independência dera-
marám a ultima gota de seo sangue. Estes os votos,
estes os sentimentos, que acompanham ros leaes ha-
bitantes desta Villa do Rio Pardo -. e neste mesmo
acto sendo presente o Reverendo Vigário desta Vil-
Ia Januário Francisco Fagundes de Souza, por elle
foi appresentado um Livro dos Santos Evangelhos
em que o Juiz de Fora Presidente o Capitão Ma-
noel Pereira de Carvalho , Procurador; Vereadores ,
e mais Officiaes da Câmara, cada um de pers. po-
zeram suas mãos direitas. E de tudo para constar
se mandou lavrar este Termo que todos os sobre-
ditos assignaram, e os Cidadãos, e eu Feliciannrj
José Coelho Escrivão da Câmara, que o escrevi. -»
Manoel Pereira de Carvalho , Presidente ; o Pro-
curador Manoel Luiz da Cunha ; o Vereador Tho-
maz de Aquino Figueiredo Neves; o Vereador
Manoel Thomaz do Nascimento; o Vereador Ma-
noel José da Cunha.

(Seguiram-se muitas assignaluras.)
E não se continha mais cousa alguma em r>

dito Termo, que aqui bem efielmente delle passei
apresente Certidão, ao qual me reporto em virtude,
da Portaria retro , e com o theor do mesmo esta
conferi, escrevi, e assignei nesta Villa do Rio Par-
do em 11 de Janeiro de 1823. Eu Felieianno José
Coelho Escrivão da Cam-rn que o escrevi e assig-
nei, — Felieianno José Coelho.

Cidade de Porto Alegre.

O General dr.s Armas de Porto Alegre, era
Ofiicio de 12 de Dezembro do anno passado , fedi-
cita a S. M. T. pela Elevação do Mesmo Augusto
Senhor ao'Tlirono do Império do Brasil.
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SANTA CATHARINA.

Villa ele. N. S. do Desterro.

Senhor. — O contendo d» Termo, qun esta Ca-
mar a submissamente leva a Imperial Presença rie
V. M. I. firmará sem duvida a boa te , a adhesão
á. Cansa do Brasil, e amor á Sagraria Pessoa de
V. M. 1. com que os habitantes desta Provida se
tem sempre comportado : elles por esta Câmara ,¦enviando o mesmo Teimo ao Ex."'" Procurador cies-
ia Provincia para o appresentar a V. M. 1. ; ihe
agradecem o bom exercício , que fez pelo seo pio-testo, dos amplos poderes , que para objectos taes
lhe concederam ; por esta Câmara elles respeitosa-
mento reiteram a V. M. os protestos de obediência
respeito , amor , e fidelidade.

Deos Guarde a V. M. I. Desterro em Câmara
de 18 de Janeiro de 1823. — Francisco José Nu-
lies , Francisco Burgos de Castro , Francisco Ma-
chado tia Souza , Francisco Antônio Pereira Gui-
jnariíes, João Francisco Cidade.

.Termo de declaração que faz o Povo desta Villa Ca-
pitai, ao da Acclumucão de S. M. I. o Senhor D.

, Pedro Primeiro, em 12 de Outubro do anno pas-sado.

Aos oito dias do mez de Janeiro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de miloitocentos vinte e trez , nesta Villa de N. S. doDesterro Capital da Provincia de S. Catharina, on-de se achava reunido á Câmara nas Casas do Con-.sedo o Governo Provisório , Auctoridades , Civis,Militares, e Ecclesiasticos, e todos os Cidadãos deIodas as classes, alli foi dito pelo Doutor Juizde Fora Francisco José Nunes, Presidente da Ca-irnra, que a esta foram remettidos pelo Ex.«"Procurador Geral da Província, 'Exemplares do
protesto , que Com os Ex.""» Procuradores Geraesdas outras Províncias do Império haviam feito, con-tia a ciausa inserta em algumas das Actas das Ca-içaras, que tiveram por objecto, a gloriosa Ac-Ciainaçiio de S. ML do prévio juramento de S.JU. o Imperador a Constituição qualquer que el-¦Ia fle,a , que houver de ser feita , pela AssembleaCera! Brasihense, Constituinte, e Legislativa, eque por_isso e porque se na Acta da Acclamaçâo ,que #qui se lavrara, se achava a cláusula do mes-i™ Senhor previamente prestar juramento solemnerie.jurar guardar, manter, e defender a Constitui-¦J, o política , que fczer a Assemblea Geral Consíi-.tuinte¦ ão Brasil era necessário, que torios fi-Zv^eiri expressa declaração de suas ntenções , evontades a tal respeito. O que sendo ouvido, lido,

do nl-oteí? 
° ° Ci0,,t,eUd0 d° 8UPra menciona-

ment riZ' P'ccedcndo reflexão ' 
foi unanime-...ente dito que elle era tão relevante , e tão con-

TZuul TUmCDt0S <le t0d°S' e a cada «» quo
Pl-ro 

" 
, 

' approvav:;.m » e "»e davam todV o
U èh AÍ ', ?", q,lmam fixesse Parte integra...

Jí T 
m,ei"Pre<a^o , que se possa ou

Acta en - P -Vra3' ttc,n,a refe»d« ^ "'-«maActa , que ?e registrasse uuto desta cuia coidt

.-'."tífc^rMt^::tar onde con ver. E mm r„„ , Hzer.lun-
este Termo .,„ P ? c™stur mandaram fazer
rínstantes 'on 

7qU<S .88S,?aa,ram c«m todos os cir-
Escrivão da 

im" JüS" de So«™ Medeiros,Wnao da Câmara que 0 escrevi [o ¦ 
^

mento do actual : Jacinto Jorge dos Anjos Cm,-Presidente rio Governo Provisório; Jüsé ,''¦"'¦Mafrn , Secretario ; Fruncisco Luiz rio I,;to; Joaquim de Santa Anna Campos; AtireSouza e Oliveira , Coronel Governador dus
f Seguiram-se muitas assignaluras. )Está conforme. — Francisco José Nunes

ventile n-

MINAS GERAES.

Villa do Tijuco.

II." e Ex.™ Sr. _ Os Cidadão, deste Arraval doTejuco, que, sempre fiéis á Pátria, e ao AÚjnistolmperante , se prestaram com a mais distância espon-taneidadu as Solemnes Festividades dirigidas neste Lo
gar pela Gloriosa Aclamação, «Coroação do MuitaAlto , e Muito Augusto Senhor Dom Pedro PrimeiroImperador constitucional, e perpetuo Defensor do Bra-sil, nos memoráveis Dias 12 de Outubro do anuo pre.tento, e l<J do corrente mez , e anno ; desejando
muito , que sejam patentes ao Mesmo Augusto Se-nhor os leaes Sentimentos , que manifestaram por tãoGrandes Motivos, e os que professam pela Venturas»
sorte do Vasto Império do Brasil, cuja Causa teiasido tao Heroicamente Defendida por Sua MagestadeImperial; assignáram a inclusa Acta, que eu, na
qualidade de Magistrado territorial, e participante dghonrosa partilha, que me coube, como Cidadão Brasi.
leiro, e subdito do Mesmo Senhor, tenho ahonra deappresentar a V. Ex,, para que chegue á Imperial
Prezença de Sua Magestade.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos Tejuco 21
de Janeiro de 1821 '

II.™0 e Ex.™ Sr. — José Bonifácio de Andrada
e Silva: Ministro, e Secretario de Estado dos Nego.
cios do Império do Brasil.

O Doutor Fiscal, e Intendente interino dos Dia.
mantes — Luiz José Fernandes de Oliveira.

Seguia-se a Acta que continha grande numero
de assignuturas.

S. PAULO.

Villa Bella da Princeza.

. IH.™ e Ex."» Sr. — Sendo a salvação da Pa-
tria a Suprema Lei, e achando-se o cândido Bra-
su alraiçoado, e ameaçado por inimigos externos,e domésticos , o Povo desta Villa junto em mas-
ca fiel aos seos primeiros deveres ,' encarando de
perto a sua existência politica , os males , que lhe
sarn ímniiiientes, e a sua responsabilidade para com
a posteridade; no dia 12 de Outubro de 1822 dia
que será remarcavel nos séculos provir cheio da
inaior constância , e de enthusiasmo jamais visto
iicciamou ao Grande, e Inconiparavel" Senhor D.
Perito de Alcântara (até então Príncipe Regente,
e Defensor Perpetuo), Primeiro Imperador Cons-
t.tucioriai deste vasto, e podoreso Império do Bra-
v ' eomo consta da Acta junta , que remettemos a
V. Ex. , bem como outra igual ao Ex.m0 Marechal
JosêArouche de Tolltdo Rtndon, escolhido pores-te1A0V0 Para ein seo nome ter a honra de beijar
a Mao a S. M. L, e novamente, protestar-lhe obe-
dieneia , fidelidade , e grato reconhecimento pelasfadigas , e heróica protecçãõ, cora iiue tem Saí-
vario a este Império do cumulo de males, que des-
liaiflaoamente se lUe destinava com a auharchíca
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w„-rra civil , e invasões rie Potiuguezn puropcos.
¥o7m>os a V. Ex., que se digne levar ú Angus-
ta Presença de S. M. I. todo expendido , e a nas-

sa firme adbesão a Sagrada Pessoa, e a Sua Ini-
Ticrial Dynastia.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos Villa

Bella ela Pfinceza , em Câmara de 21 de Janeiro
6 

111.7 e Ex.""0 Sr. José Bonifácio de Anelrada
e Silvai Ministro e Secrstrrio de Estado dos Ne*
«rocios do Império e Estrangeiros.— Joaquim Ig-
«acio da Silva; João Anlonio de Sá ; Llalthasar
Manoel Gonçalves; João Rodrigues de Souza Ta-
Vares.

(Seguiam-sè as ActàS que refere o Oficio supra,)

R AH IA.

Sergippe d1 EIRei.

A Câmara de S. Amaro das Brotas participa em
Officio de g de Janeiro deste anno ter sido S. iVt.
ali solemnemeiite Acclamado Imperador no referido
dia pelo Clero, Nobreza, Povo, e Tropa daquella
Villa; e ratifica por esta oceasião os prestados jura-
mentos de fidelidade, e submissão ao Mesmo Augus-
to Senhor.

Villa de Cananéa.

«senhor. — A Câmara da Villa da Cnnnnea da
Provincia de S.Paulo, depois de ter rendido graças
ao Supremo Ser ,' que tudo rege , pela gloriosa Inau-
truração de V. M. I. »o novo Throno do Brasil,
m do modo que lhe he possivel, em nome do Povo
que Tepresenta, "levar suas felicitações á Pres«'nça Au-

gasta de V. M. I., e beijar ao mesmo tempo as
Mãos Bemfazejas, que tantos bens tem prorligalisado
a este fértil , e vastíssimo Continente, que a Provi.
Üencia, quando o tirou do esquecimento do Mundo,
destinara aos ânimos dos Brasileiros, ao Heróe por
excellencia-, ao Immortal Pedro, ó Grande Fundador
«Io primeiro Império do Novo Mundo Ella não pôde
repetir sem vaidosa. ufania , que. no fausiiss.imo .Dia
ríoze de Outubro , sempre memorável diipUcadamente
aos corações Brasilienses, e cuja'lembrança a voraci-
dade do tempo, não Ousará destruir , accedeo tãobein
ao brado do seb Patriotismo para Acclamar a VV M. I.
Primeiro Imperador Constitucional do Brasil, jtirar a
Independência deste Império, e irmos ao cabo de nos-
sos Votos e desejos. O Brasil que sempre attento, tem
confiado no Seo Regente e Defensor Perpetuo, espera
«mais que mínca, da Alta Sabedoria de V. M. I., que
Lançando mão de tantos recursos, e vantagens, com-
plete a grande Obra, que ha de encher de assombro
as Nações do velho Muoeip , e as idades que apoz de
nós viram. O desengano suecederá bem depressa aos
últimos esforços da raiva, c desesperação daquelles,
que projectaram escravizar , desconcertar, desunir, e
que perteiidem ainda destrttir-nos. O s.lo Brasihense
fértil, prodigiosamente fértil em tudo , não o he me-
Tios èm Pafriólismo. Identificados pois os Brasileiros
com a devisa de honra e de gloria = Independência,
ou Morte s. sustentaram o novo Thronc, que levanta-
ram; vingaram o patrimônio de seos P ris, e se farám
digmjs de V. M. I. e das bênçãos, da Posteridade.

Digne-Se V. M. I. acolher os votos desta peque-
na porção de subifitos , que tem a honra de renovar
perante o Augusto Throno de V. M. I. seo juramen-
to de amor, obediência , fidelidade, e adhesão cons-
tante e invariável á Sagrada Pessoa «le V. M< I., a
Quem ò Ceo guarde, como havemos mister.

Cananea em Vereaçao extraordinária I ."• de Janei-
TO de 1823. — -Senhor. — De V. M. I. humildes
subditos. —-¦ Falmclo Nato de Souza. — JoséÜanállo
Pestana. — João Francisco Lisboa. — Joaquim Diniz
Mendes. — Vicente Rodrig-ues de Carvallw.

INGLATERRA.

Iiondres 28 de Novembro

A horrível proclamação de Mina (I) tem aberto
os olhos de muitas pessoas dispostas até agora a fa-
vor da causa dos Revolucionários Hespinhoes. Aquella
proclamação mostra primeiramente a atroz barbaridade
dos monstros, que lhe deram a sua saneção, e em
segundo loi.ar a total desesperação, á que estavam re-
duzidos , quando publicaram um docurrento de tal,ma-
neira concebido, que atraie s-obre elles a execração
do gênero humano.

FRONTEIRAS DE HESPANHA.

Uma carta rie Bayonna datada de. 15 do correu»
te , dá a seguinte noticia.

Somos neste momento informados de qne Alerino
está em Burgos: soltou das prisões todos os Realis-
tas, e as Autboridades Constitucionaes e.o Chefe Po-;
litico immeitiatamente fugiram-

Na Marcha foram os Realistas reforçados, pelas
Guardas Reaés que estavam dispersadas por difFeren-
tes Corpos. Os Realistas da Mane ha entraram eiq
Aranjuez, e bateram os Constitucionaes. Artilharia
que ia para os proteger , foi obrigada a retirar-se so-
bre Madrid , deixando grande numero deferidos.

No dia 10 quasi todas as tropas de Madriã ti.
veram ordem de marchar sobre diversos pontos amea-
çados pelos Reaasías-.

O Governo mandou que se fizesse um inventario
de todos os vasos sagrndos' das Igrejas , e que os en-
negassem até 15 do -corrente.

O Chefe Realista Rambla mostrou-mo em Aragão,
Este Chefe esteve pouco antes em Montalban, onde.
bateo Zarco dei Valle, e fez tre9entos prisioneiros
que condusrio a Temei, onde ha uma guarnição de
tres mil Realistas. Zarco retirou-se a Saragoça , onde
foi recebido com spupadas .

D. João Adam Tragillo foi nomeado pela Re-
gencia para Commandante do Baixo Aragão, onde
se acham reunidos doze mil Realistas.

Em Mureia os Reihsías assenhorearam-se de for-
te de iMrra. Os habitantes desta Cidade reunem-se á
boa Causa.

— Ürgel 13 ele Novembro. O Trappista desço-
bvio aqui uma. conspiração no dia seguinte ao da sua
chegada. Grande parte da artilharia estava carregada-
de pólvora seca: e em conseqüência disto os Coinman-
tes ilo forte e da artilharia foram postos em femis ,
e as chaves desta importante posição entregues a Bar-
reira, Secretario da Regência.

(1) Esta Proclamação acha-se traduzida em «
N*° 55 deste Diário.

ri'O
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Dito hi de Novembro. O Trappist. p.víio pa- clusiv.-_._nte as Maçoníc..., por uma o.l ..-r. Fiança.; ignoram-se porem os motivos. rial, em que se explicam e.teHsam.n.'Illlis'e-Puycerda 16 de Novembro. Temos aqui a Re- que tem dado motivo a esta medida C- . 

"j causas,
gencia, c a Junta Provincial da Cataluna. A typogra- tersburgo dizem .Sobem , qUe todos i. r ^ ft"
íia e o Editor do Diário tãobcin já chegou. deveram appresentar-se a seos resne-tiv .. e pKPdo«

O Jornal de Tolosa di. que o Trappista ali che- e declarar-lhes quo para sempre se anar.. Tnores'
gára no dia lg. Diz-se que elle marcha para Aragão. dade privada a que pertencerem de!, i e"¦Quando se a peou, quiz que o guiassem ao Conven- perderem seos Empregos os mm „-,„ pcn'1 «<*
to dos Religiosos da sua Ordem. - (The Neu, Times.J ou se negarem áquelf. declaração AChr^n^T" '

i,*r. don«« ^ extraído este artigo, diz Ter .0 -f'""*«"^*.- i r .rsãra _y___ m e£
O Brigadeiro Monte., que comman.a um Destri- V1\{cI.-7'eÍA^L^ 

^^ ** ^««^
>cto de Aragão, publicou um furioso Edital para es-
torvar , que os homens desde 16 até 40 annos obe-
deçam a uma ordem do Coronel Bessieres, que com-
manda os Realistas em Mequinenza. Aquelle Edital B R A S- 1 I

L° Todos os homens de qualquer idade, 011 con- RIO DB JANEIROdição que sejam, que passarem a Mequinenza paratomarem as armas , além de incorrerem nas penas im- 21 fc Marco
postas pelas Leis contra os traidores á Pátria , terám
queimadas as suas casas, e saqueadas cm qualquer lo- Lord Coe/irane tomou hoie nosso n_-l_ r£ar, que se acharem as tropas do meo commando. horas da tardo do" loc... A« "r> " ¦ ' _ f . ''
>• O Alcaide,,u outro Vembro da Câmara, que da Armada Nadona! Tasita ZZitoTT*«ao fizer da sua parte deligencia de evitar a deserção Pedro I. o Pavilhão de ÁlmwLll \,Z f ¦ ?ao•dos mancebos, o que não der conta dos que com- do por ella, e portoda a F_™ ÍÊ. V ?• 

mUa'
metterem aquelle delicto, será conduzido á fortaleza ta .este Po'rto ^om salvaf _. .nt.7 

'"V"'
dcMonzon para trabalhar nas forüficações A Esquadra ^LZ^lrotrl^LZ "^». O Parodio, que igualmente nao impedir, e não lu ; a sua demora nn-i_ P,... - 

",' . d ve
me der parte de qualquer mancebo, qiie p.ssar dias; pZét^r^ ^t^u^LT^Mequinenza, será prezo pelas tropas do meo comman- verdadeiro destuio ° seo
do, a fim de que o General em Chefe disponha 
que julgar conveniente. O mesmo se practicorá com
os Stwerdotes, 011 outra pessoa, qne aceunselliar faltem Continuação da Subscrinerm «n/,,.,.™-. 1~^í«&.._2S____ »^-«s-"r.-^-r
concorrer para a encorporação destes mancebos em . -Mequinenza, será conduzido á Fortaleza de Monson, Acções mensaes.
para ser oecupada nos trabalhos públicos. 

„,
Quartel General Divisionario d Albalatc 4 de De- Joaquim José Eunida 

Transporte 1359
..-mbro.-. Mantez. - ( Gazett, de. Franca) Jacinto dl1 Mello . ._\"\\\\\\\"\\7;;;;;;. jJoão Ignacio de Assis '.  2

B A V T V R Antônio Luiz Tinoco da Silva 
'..........'."..'.".'.' 

1« a v 1 __ K A. Antomo de Miranda Marques "
2SÍSS --,^í;_::..'::::::::: 1

Passou aqui antes de hontem Mr. de Ruckmam , Se- M°Tdi_T_o-_.'"^  .Sa?» â;_^tS^-:::;:::::::;::::«r.í"«fS,,. _rSa___£ **p™»»•¦*-*•»¦::::::::::::::::::: í
Jrmcipado.. de Moldaria, e dc .«___, o que se- ~na um primeiro passo para se restabelecer a boa in- lt58°telligencia entre a Rússia e a Porta _. ^u Conselheiro Vicente Navarro de Andrade, nao

podendo concorrer mensalmente, por dever ausentar-se
RÚSSIA e™ ser,v'Ç° Nacional, assignou por trezentas acções poruma so vez que logo pagou.

Os papeis dc Hamburgo dizem oue na ___..«_, (Continuar-se-ha.)foram prohibidas todas as Sociedades particulares in p ¦ r . 1 r_ .es' ln" Francisco José da Rocha, Thesoureiro Geral.

entradaÍICIAS m{*Ritimas.
tj , a Lourenço Antônio do Rego , passageira l pre-

Me^rlnmTenM-~-Bcn^dl^ 41 *">; b. p°r "°rae ^'0MV'-
ivieicuno, jvt. j0B0 Marins ele P,il~„ „ •
22, carga cera c «1 «™ ,£ f _&. To^m O" 91 „ 

CABIDA S.
j__J^jnorrerain D,a gl do corrente. — Nenhuma Sahida,
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Afcttctos d'Officio.

líeparíifÃo dos Negócios do Império.

Anda S. M. o Imperador , pela Secretaria dBstado

dos Negócios do Império , participar ao Governador das

Armas da Província da Paraíba do Norte , Francisco de

Albumerqw a Mello, que Lt^ foi presente o seo;Officio
rie 18 de Janeiro próximo passado, em que da couta de

ter o Mesmo Senhor sido solemnernente acelainado na-

quella Provincia, e do soceorro de 200 homens, que
enviara pura ¦ o'Campe do General Labattit: S. M. I, ,
Inteirado do «mis conteúdo no dito Officio , Agradece j
em Seo flori»; ,' e em Nome da Nação o leal, e honrado:

procedimento dó hienciónado Governador. Palácio do Rio
de'Janeiro em 6 de Maíço de l$i3. —José Bonifácio de
And/rada e "Si.va.

RgpartiçSo dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. 0 Imperador pela Secretaria de Estado
•dos Negócios da Fazenda, qne o Vedor da Chancellana
Superintendente -dõá Novo* Direitos com a maior activi-
dade proceda na cobrança dos novos, e velhos direitos,
conforme as lotações approvadas , e provisionaes do Conse-
lho da Fazenda-, constantes das trez Relates., qne acom-

panharam o seo: Officio de 17 do corrente mez,, ficando
«a intelligeucia., que ua data ile hoje se expede Ordem
ao Ouvidor da Commarca para liquidar a conta dos diffe-
.entes Serventuários de. Officios de Justiça , desde a che-

gsda de S. M. o Senhor V. João VI. a esta Corte , com
declaração dfe (lia da posse, « dò em que deixaram de
servir, e Temetter aò dito Superintendente uma lista cir-
¦cuiislanciada dos rhesmos, tudo na conformidade do qiie
exigio nosobiedito Officio. Paço"20 de Fevereiro de IS'.<_.
— Marlim Francisco Ribeiro de Andrada.

Expediran-se outras de igual tlieor para 9

Couselho da Fazenda.
O Conde Regedor das Justiças.
O Conselho Supremo Militar.
O Chanceller Mór do Império.
O Desembargador do Paço Juiz d'Alfan_ .ga.

Havendo .S. M. o Imperador pelo Decreto de 13 de
"Novembro 

do anno passado Determinado , qne revertesse
para a massa geral d*, .rendas do Império o rendimento
de todas as Graças, ou Merctis-, Officios de Justiça, ou
Fazenda , concedidos , -ou parteacentes a pessoas residea-
tes em Portugal: Manda pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda , que a Mesa do Desembargo do
Paijti, « da Consciência, e Ordens passe as ordens ne-
'cessadas para que os actuaes Serventuários dos Officios
desta Província entrem para .o Thesouro Publico com as
.porções annnaes, que se obrigaram a dar aos Proprieta-
vios á vista ilos respectivos papeis de tracto , que devem
appresentar; e na falta destes com a terça parte do T en-
dimento dos mesmos "OIBcios „ desde a data do biçhcio-
nado Decreto em diante , e emquanto'mo mandar o con-
¦rrario, 

pagando a quartéis, ou como mais commòdo for
aos tlitos Serventuários, porém seiupre com attenção as
'urgências do Estado, e segurança necessária da menciona-
-ria lenda. Paço 1." de Março de ,\%Hi. — Mattim Fmnr.
•«.co Ribeiro d.Annrada.

Havendo-se effeetuada a encaropação dc Contraeto
das Cartas de jogar pelos ponderosos motivos allegados

pelos últimos Contraetatlores , e como, em raz&ò das actuae»
circunstancias, e ¦emquanto se náo ceusegtw a tranquil-
lidade, e descanço trio necessário paru o progresso de to-
dos os ramos de industria, seja diffieil o fixar-se qual se-
ia mais vantajoso, se a administração, ou Contraclo^ des-
ta renda Publica: Manda S. M. o Imperador pela-becre--
taria de Estado dos Negócios da Fazenda, que o De-
«embareader do Paço Juiz ria Alfândega aritmtta a des.-

pacho as Cartas Estrangeiras , sendo carimbados os ba-
talhos em uma Carta determinada , . reputadas de con-
trabando , e como taes aprchendidas, a» que nao tiverem
o carimbo , pagai.do-se os competentes direitos de entra-
da que seram lançados em conta separaria, para que
unido o seo produeto annual ao das outras Províncias do
Império, ás quaes se'expedem Circulares a este respeito,

se possa computar o seo rendimento , e regular,se c que
melhor convier sobre este objecto. P*ço 5 de Março de

1S23. — Martim Francisco Ribeiro de Jndnuta- y y

Hírportifão dos Negócios da XZuerra.

Terio sido presente a S. M. o Imperador o reque-

rinteno rie Titnotheo Vktorino de Oliveira , Soíic.tador dos

Resíduos, Capellas e Captivos, que d.iig.o o Tenente

W^Govemador das Armas da Corte e Província com

«. Officio de 3 do corrente me/.., em que o referido 8o-

lutador ecla,..a u,h escravo Üe nação, por nome Manoel,

í Praça no Batalhão de Artilharia de Poi ção: Manda

o Mesmo Augusto Senhor pela Secreta,ra de Estado.do.

Negócios da Guerra, que o Governador du Anuas .expe-

„ as convenientes ordens pan que o mencionado preto
eia con ervado ..o serviço do Bataltóo até que se dec-

2\ «leito em que se acha envolvido , e que sendo de-

tis Íentê..ç"aq seo favor, continoe na praça que vo-

Carente procurou,* sendo julgado capt.vo volle ao

depôs *Te» qPuo se achava,, passando-se no entanto uma

Sa ao referido Soliciudor , tudo na conturm,d*de da

LtbrLo do Major-Commandante daquelle CW, qua

ÍSSou o subdito Officio. Paço em 20 d. F«em-

ro ã 4823.- João ^«w» de Carvalh».

BAHIA.

IVilla de Valença.

Senhor.-A Câmara da Villa de Valença j da

-14 .
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Coinniíirca de llheos, Provincia da Bahia, por si,
e em nome de todos os habitantes do seo Djstricto,
ten. a honra de beijar as Benéficas Mãos de' V. M.
I. por seo. Representante José Antônio de Araújo,"
Negociante matriculado «Ia Praça da Bahia , não
só pelos portentosos uccontecimento do dia" 12 ,'de
Outubro passado nessa Corte Imperial âo Rip ile
Janeiro, como por se ter feito nesta mesma Villa
no faustissimo dia 22 de Janeiro deste anno (ten-
do antes consultado a vontade do Povo) c com a
maior s,olemnidade a gloriosa Acclamação de Im-
peradoi- Constitucional do Império do Brasil a V.
M I

Neste acto tão memorável , a mais completa
satisfação de prazer , e alegria dcfundio-se por to-
dos os Corações dos fieis.Brasileiros, que louvavam
uo Sr. Deos de Israel por se dignar dar-lhes porChefe um outro Salomão , que lhes affiança ai paz
prosperidade , riqueza, e liberdade em todas as
Províncias deste vasto , e rico Império.

A Acta da consulta dos Povos , e a do quese praticou na occasião da feliz Acclamação, e fa-
Ia que fez nesse mesmo aeto o Juiz Presidente,
sobem por copia á Augusta Presença de V. M. I.
ficando no archivo desta Câmara seos Originaes,
para memória rios tempos vindouros.

Deos Goaide a perciosa vida de V. AI. I. porinuitos annos, como havemos de mister. Em Ca-
mara da Villa de Valença Commarca dos llheos em
24 de Fevereiro de 182S.

Senhor, ratificam os protestos de amor, fide-
lidade, e obediência a V. M. I. seos humildes sub-
•ditos.— João Raptista Teixeira; Antojiio José de
Menezes; José Guilherme de Souza ; José dos
Reis Pereira; Luiz Pereira de Góes.

(Seguiam-se as copias que refere o Officio supra.)

pers-dor tio Brasil , o Im mortal Heróe Pfl}r ,
os Cidacüíos ubraçaiido-se com ternura exclaun
arrazados en. lagrimas, Viva a nossa Independem';'1''
Viva o líosso Imperador, Viva o salvador do lisil. Sim.,,; Senhor, o Deos dos Reis, e dos li*nos., aquelle que elleva , o abate os' Imnerios
de .cujaJVIão poderosa pende todo Universo Fterno 

"tinha 
destinado nos Seos Divinos D.',- ,

a V. MI. para ser o Anjo Tutelara o LibStadordo Brasil; e de facto, nós reconhece,,,,,»
em Vos um Enviado do Ceo , que quebrando osferros da nossa escravidão desafia o nosso amo/
e reconhecimento. Portanto o Vosso Throno e.-t-:'assentado .sobre os nossos corações ; da Vossa (Jo*roa pendem immortaes louros, que cingeui a fren"te do Brasil inteiro ; os nossos braços3 soltos dos"vergonhosos ferros, que Vós quebrastes einounriaiii
corajosamente a espada , e á sombra do Vosso És-tandarte em reconhecimento de tantos benefícios8"
todos juramos adhesão, amor, obediência, e fidelj-I
dade a V. M. I. , a Vossa Augusta Dynastia Im!
perante no Brasil: juramos sustentar , c defender
a nossa Independência : juramos finalmente, ousermos victoriosos com Vosco dos nossos inimigos
ou termos ao menos a gloria de morrermos0 ao
Vosso Lado.

Deos Guarde por dilatados annos a pwiosavida de V. M. I. Villa de S. Miguel elas Areias
em Câmara d<3 6' de Janeiro de 1823. — Alexandre
Thomaz da Silva, Antônio Pereira de Campos,
Bento Lemos de Camargo, Francisco José dos
Santos, Alexandre da Guerra Marzagão.

Porto Seguro.

,. O Commandante das Armas da Provincia doEspirito Santo, Fernando Telles da Silva , em Offi.cio datado da Villa de S. Matheos em 26 de Ja-neiro, participa ter sido S. M. Acclamado Im -.
rador naquella Villa em o dia 22, Natalicio daINossa Augusta Imperatriz; e por tão fausto mo-
F° ,te!lc'ta o Mesmo Senhor em seo nome. e dosrjfhciaes da Tropra do seo commando.

S- PAUL O.

Villa de S. Miguel das Areias.

Senhor.— A Câmara desta Villa, fiel inter-
prete,dos puros sentimentos de amor, adhesão eobediência, que este Povo consagra íi muito lu-
frusta-, muito Soberana, muito poderosa Pessoa.dev. XVi;;-».-; julgou ser um dos seos deveres essen-

,«««¦ levar até á-Presença do Throno Alerto deV.rM. as suas felicitações pelo acto o mais solem-
Z ' » - reí.!S,0?° da Sagração , e Coroaçâo de VM. Primeiro Imperador,' e Perpetuo Defensor doImpério Bmsihen.se , praticado na 'Capella Imperialno primeiro de Dezembro próximo por-sr-do Couelteito, Senhor, sara indivisíveis os .,....aportes de
prazer e alegria , que inflamaram os nobres' co-rações neste Povo- hei , e agradecido , no mo-nen-to era que chegou tó<- fausta noticia' ouviram'--
por-toda a'parte incessantes viva,- ,ro Grande- F

Villa de Curitiba.

Hl.m?, e Ex.mo Sr. — O dia vinte e dois do cor,
rente Natalicio da Muito alta Augusta Senhora
ímperatiz do Brasil,- dia em que unindo o prazer
geral da Coroaçâo de S. M. I. , se congregou o
Povo deste Destrito a dar as devidas graças ao
Todo Poderoso pelo brm que com libera mão dis-
pende cada dia p; !as Paternaes pu, io.,; cias do
mesmo Augusto Senhor, será na verdr, ie um dos
n-emoraveis aos vindouros deste vasto Paiz : eis ..
íiicto qué sem ordem alguma superior, eu de mãos
dadas com o benemérito Doutor Desembargador Ou-
wtlor Subrogado José de Azevedo Cabral tratamos
de nossa parte fazer em acção de Graças uma Mis-
sa cantada na. Igreja Matriz, onde se cantaria um
solemne Te, Deum com a possivel decência; porémapenas este projecto foi descubertõ, eis que se alve-
roça o Povo qnal primeiro com o major onthu-
siasmo appresentaria n face do Mundo inteiro os
signaes de regozijo, amor incomparavol a Seo Ido-
latrado Imperador, e firme adhesão a Causa do
Brasil, já com luminárias desde a noite de vinte
do mesmo mr-z , já com salvas continunrias , com-
panliias de mascaras con, differentei fii.xi-; acinipu-
nhadas de muzica in=t'.intentai deste Regi rar oi o,
Danças , e tudo o que mais podia excitar oe- aní-
mos sobre objectos de t.tnta monta , té q
gando a hora já" sigrtr' '

pa, e Povo nos Pas-.
a Câmara Presidida . .
mais satisfazer os d
dos , mandou lavrar
de ltomenageüi po
e. constante aclhesãr. ,.
dependência, linda a
g-edor e:n fr-viite da i
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idof0U a voz dizei.
Senhor //. Pedro /. Imperador

Viva a Nossa Santa Religião ,
Constitu-Viva o

tíonal do Brasil, e Seo Defensor Perpetuo, Vi fa
a Imperatriz Constitucional do Brasil, e a DyiioS-
tia de Bragança Imperante no Brasil, Viva o Mi-
„!;.|,.rio do Brasil, Viva a Independência do Brasil,
Ijrjya » Asembléa Constituinte, e Legislativa do /in-.
f.V Viva o Povo Constitucional do Brasil, Vivam
Vi.-
sil, Viva' 
t»s Reaes Curitibano.s : ao que todos conrespondiaiii
cheios dr» maior júbilo, seguindo-se logo as trez
descargas ; e logo dirigindo-se todos a Igreja Pa-
jõchiat ornada com a decência possível , e com o
Sacramento exposto foi celebrada a Missa Solemne,
finda a qual recitou o Reverendo João dc. Abreu
uaia Oração annaloga a objeeto proposto, e logo
foi cantado o Te Dcurrt com as Orações, que en-
sinuam os Missaes Romanos ; o que findo, e sahiu-
do-se ao Pateo onde se achava postada, a Tropa
Coinmnndada pelo Sargento Mór Ignacio Pereira
Bastos, Commandante interino do Regimento, ahi
fechando o circulo foi por mim dirigida a falia de
que tracta a copia inclusa , dando-se outras trez
descargas ; findo o qual acto, estava já disposta a
Mesa , que tinha ordenado em meo Quartel, onde
asistiram o mesmo Doutor Corregedor, Câmara,
Officiaes tio Regimento, Capitão Mór, e todas as
mais riistinctiis pessoas, dando o diío Corregedor
prilicipio as saúdes, dirigidas a S. M. L, a Sua Au-
gusta Esposa , c Senhora Imperatriz do Brasil, e
a Independência do Brasil; seguindo-se para a se-
g-indii Mesa os Soldados, e demais Povo, que ali
se, achavam '; até que anoitecendo , apezar de ter
chovido muito, sábio uma exqtiisita contradança
de tíiasearilhas aceadamente vestidos, estando as
mas inda illuniinadas, e ao som de salvas, repi-
quês dos sinos, e vários instrnn.entos, com que fi-
nalisaram estas publicas demonstrações de prazer, e
regesijo, tle que estavam possuídos os Curitibanos ,
rie q:ie muito a muito ine congratulo ; e não cabia
cm i.iuui deixar de participar a V. E. o que tenho
expcslo , rogando se sirva de o fazer checar a no-
tiesa ao mesmo Augusto Senhor, a quem o Ceo Guar-
de para arrimò , felicidade, e amparo de todos os
fieis Brasileiros.

Quartel da Villa de Coretiba 24 de Janeiro de
1723.

Illust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andra-
da c Silva , primeiro Ministro e Secretario de Es-
lado dos Negócios do Império. — Antônio Joaquim
da Costa Gavião , Tenente Coronel.

(Seguia-se a falia de qm tracta esle. Oficio.)

BUENOS AYRES.

v . Argos de 1.5 tle Janeiro, debaixo do artigo
in-asil traz uma carta dirigida a uma pessoa respeita-
*"1 ( diz elle ) que reside naquella Cidade. Temos boas
razoes^ para julgar, que a dicfa pessoa he o famoso
Joaquim Gonçalves I^ch. Pelas reflexões que o auctor
<•« carta jvmta ás noticias, qne dá desta Capital, mos-
tra sentimentos de completo Republicanismo, e bem
'«ra que elle se passasse para Bvcnos-Àires, de cujo
liovemo se confessa por extremo encantado á vista da
flcscnpção , qu« delle lhe fita o seo amigo, e corres-
pendente. b

O mesmo Argos debaixo do artigo Montivideo,transcrevendo o que encontrou mais notável no Paru-¦"«-o 
pertende contestar a legitimidade da incorpora-*r'° daquelle Estado ao Império do Brasil, dizendo

*'e o juramento dos Cabildos da campanha á nossa

Causa, lie obripndo, e qne os Povo-* da Capital aber-
tamente declaram , que não querem pertencer fia Biasil,
Em quanto o Pampcro náo provar com razões a vio-
Icncii. feita aus Cabildos da campanha , c n.io mostrar
por outro lado que a dissidência lie espontânea, ««Je nenhum medo »,,içada, favorecida, e desenvolvida
pm" alguns influentes. Bntenas-Aires com o soecorro dos
Vo1iii,:-:í(.s Lusitanos, não mudará o Mundo de opi-
nn"* a ul respeito, e ficara na certeza de que tal
dissidência não lie obra dos povos , mais de uma fec-
çe-o sustentada pelas tiopas Lusitanas.

Entre as muitas , porém miseráveis, cousas queali se lem sobre o objeeto merecem particular attent, ão
os motivos, em que fazem os Orientaes apoiar a sua
resistência de comporem eom o Brasil um Estado Po-
litico. Aquelles motivos diz o Argos em reflexões suas
reduzem-se a dous: o primeiro as fraudes e violências
da nossa passaria reunião: o segundo que sendo esta
.buscaria na associação aos trez Reinos de Portugal,
Brasil, e Algarves , ficou sem effeito desde que este
proclamou a sua Independência. Quanto ao primeiroestamos no mesmo caso, que acima dissemos; fazem-se
aceusações, mas deixa-se o essencial em silencio, quesam as provas. He ilifficil de acereditar que tantas
fraudes, e violências commettessem os ijossos durante
todo o tempo da oecupação cie Montivideo, e que
nunca ósseos Habitantes reclamassem a justiça, a que.
tinham direito, <j Foi-lhes por acaso negado o direito
de representação ? i Era execrado e oppressor o Exer-
cito, c os Habitantes enlaçavam as suas famílias com
a nossa Officialidade! Não desmentem estes factos as
aéreas proposições do Arges ?

Vamos ao segundo motivo. Jamais ninguém se.
lembrou, que a união de Montivedeo estivesse basea-
da na associação, aos trez Reinos Unidos -, Montivideo.
nunca foi considerado um todo, como o Brasil, unido
aos outros Reinos, porém sim uma parte integrante
do mesmo Brasil, uma Província delle, ainda que
mais privilegiada que outras; e deste facto assim an-
nunciado qual elle realmente he, tiramos a necessária
conclusão de que Montivideo não podia por direito
nenhum separar-se do Brasil, quando este proclamou
a sua Independência, e muito menos agora d-.;pois,
que o mesmo Montivideo ratificou de uma mane ra so-
lemne , e positiva a sua união ao Império, cujas Actas
correm impressas. As razões de Direito Publico, em
que nos fundamos para assim julgarmos, sam bem ob-
vias, e os talentos e instrucção dos Redactores do
Arpou nos dispensam de repetir-lhes cousas, que elle*

perfeitamente «ibeun.

Quando acabávamos de combater o Argos, rece-
bemos alguns impressos, que contém vários documen-
tos officiaes sobre os accontecimentns de Mcmlevideo.
Desejando, que nossos Leitores façam justa idéa, de

qnaes sejam os motores daqnelles accontecimentos, e
náo fique ennodoado o nome dos honrados Montevidea-
nos com o ferrele, que só merecem os facciosos, e
anarquistas, passamos a publicar as Circulares do
Syndico Procurador daquelle Estado, Thomaz Garcia
de Zuniga aos Cabildos, e depois d^llas as respos-'
tas, que dos mesmos recebeo.

Ill.mo gr> — *LTma 
pequena facção de anarquistas

de Montevidea, que trabalha sem cessar sobre a boa
fé dos crédulos e incautos, para se submergir este
Estado em todas as desordens /Ia passada anarquia,

para usurpar a Auetoridade publica, e para dispor t»
seo arbítrio das fazendas, das propriedades, e daa
famílias dos visinhos pacifico*, e laboriosos, tem espii.-
Ibado, entre outras falsidadus, *a Boíicia de que o Im-

Wí
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-perador decretara a evacuação deste território; e con-
siderando eu quinto poderá affligir aos Povos esta no-
ticia , inventada pelos malvados para seduzir e intimi-
dar, julguei dn meo dever, como Syndico Geral deste
Estado, aviz.r r, V. S. I. d» falsidade deste nefaudo
rumor, assegurando que a nossa incorporação , e con-
federação aos outros Estados do Império foi acceita e
saneciorrada pelo Imperador, qual a decretaram livre
e espontaneamente todos os Povos, com o santo fim
cie fixar a ordem , a liberdade, e o socego deste
Paiz, contra os esforços iníquos dos innovadores. V. S. I.
«que tanto se esmera ]>ela felicidade deste Departamen-
to, dará este aviso aos Povos da sua jurisdicção,
a tim de que vivam prevenidos contra as maquinações,
e intrigas detestáveis dos anarquistas.

Deos Guarde a V. S. I. muitos annos. Villa de
$. José 25 de Novembro de 1822. — Tfiomax Gar-
cia de Znniga,

IU."10 8r. — Acabo de saber por vias confiden-
ciaes de todo o credito, que o Chefe da facção de
anarquistas de Montevideo, lie D. (Carlos Alvear, que
d, Huenos-Aires expede as suas instrucções aos seos
agentes em Montevideo , a fim de precipitar este
Pái. em todas as desordens passadas, allucinando os
crédulos com auxilies imaginários , e assegurando-llies
efue tem. o voto geral dos Povos, e dos visinhos mais
respeitáveis. V. S. I. e a Banda Oriental, que conhe-
cem o caracter, condueta, e manhas bem sabidas
daquelle Chefe, apreciaram esta noticia participaudo-aaos Povos para que se penetrem das intenções perver-sas, com que se tracta de comprome.ter a sua liber-
dade, segurança, e fortunas,

Deos Guarde a V. S. I. muitos annos. Villa de
**?. José 38 de Novembro de 18.-Ü.. — Thomaz Gar-
cia Ziiniga.

IU."*3 Sr. — A loja dos arnarquistas de Montevi*
deo conhecendo quanto sam vãs as suas intrigas , e o
lwuco frueto que tem tirado das suas maquinações ,com as quaes pensou precipitar a Provincia nas des-
graças de uma nova revolução , para engrandecer-se
sobre as rumas da fortuna publica , acaba de tentar
outra mola , a qual, ainda que igualmente digna de
desprêso em sua substancia , merece todavia a eonsi-dera ção dos Povos ; porque ataca escandalosamente as». a independência relativa, os seos privilégios , seos
foros, decoro, e dignidade. Os anarquistas tem con-segu-clo extraviar e introduzir cm seos inimigos planosa alguns dos Membros do Cabildo de Montevideo ;e lhes-influem a idéa de que aquelle Ajuntamento helima Authoridade Soberana, á quem devem cegamen-te obedecer todos os mais Calbildos e Povos do Es-tado. Nso foi mister mais para transtornar as cabe-ois oe alguns ignorantes , e exaltados , que existemno seio da quella Corporação , e desde então se-temvisto sessões e acórdãos freqüentes para despojaremcio Governo, e Intendencia ao honrado , e beneméritocompatriota 1). João José Duram , só porque sus-tenta com energia a causa da ordem e tranquillidade<l_e toda a l rovmcia ; paru declarar traidor o nossodigno Chefe o Sr... fiarão da Laguna, porque estese-tem decidido pela Independência do Império do lira-«.,_e protege a confederação doste Estado a umaNaçuo Americana, livre, e constitucional ; para annul-lar as resoluções do Congresso extraordinário dos De-
prtarfua desta Provincia celebrado o anno passado de18.-1; e finalmente tem-se julgado auctoriaado o Ajun-lamento de Montevideo para convocar por si, e pe.Ia sua ,mica vond.de, como Chefe Soberano , umaAssembléa de fnecwsos, e anarquistas, que «,,„ per.

tençSes de Legisladores , anmillem os votos dos T>vos , submettam-nos ao império de seos caprichos °"
cendam o facho da discórdia , e eonsummam o triste' 

^
to de nossas fortunas, que lie o alvo de seos p._,_..*"desorganizado™.. Tudo isto IU."10- Snrs. se tem tratdo em Cabildo de Montevideo .edniido pcl» f'le r""
de 1). Carlos Alvear; e (alves se-achasse já envolta
aquella Cidade em mil desgraças se a energia (|Sur. D.João José Ditran não tivesse de algum moílo pa°ralisado a ousadia de suas criminosas emprezas. Não _,, 

"
suindo esta Provincia elementos para constituir-se Narã"
independente , nem recursos para sustentar unia ('ue.r»
contra o Império do Brasil, nem poder para susfocar
convulsões internas , nem força para conter os anar
qnistas: -. que seria da Banda da Oriental , se com
effeito alcançassem os malvados o triunfo de suas pérfidasmaquinações ? j Que quadro tão hoírorozo ! Despedaça-
do este território pela guerra , a anarquia «ria ob-
jecto da lastima e do opprobrio das Nações; e os vi.
sinhos . os pais de familia , perdidas as suas fazendas
fluetuando entre os partidos, teríamos por fim qUr!eleger entre a dura alternativa ile buscar um asilo
estrangeiro , ou parecer errantes , como as feras nos
bosques. Se o Cabildo de Montevideo oflende os Po-
vos suppondo-os de tal maneira corrompidos , que se-
jam capazes de quebrar a confederação , que acabam
de jurar em obséquio á utilidade da Pátria, táobem
os aggrava suppondo-os tão ignorantes , que sacrifi.
quem seos mais caros interesses aos seduetores convi-
tçs de uma dúzia de perversos sem moral, sem for.
tuna, e sem patriotismo. Nossas Leis nao tem dado
superioridade alguma a um Povo sobre outro Povo ,
nem a um Cabildo sobre outro Cabildo : todos gorara
entre si de uma independência relativa em suas res;,.e-
tivas jurisdicções, obedecendo a um Governo sup. rim ,
que mantém a ordem em todos os ramos d. ...(iiiiini..
tração do Estado. Estas Leis foram corroborad.s pcio
Congresso desta Provincia quando decretou que a
todos os Povos e Auetoridades se guardassem seos foros
e direitos; e eu encarregado de fazel-os observar, co-
mo Syndico Geral , acho-me no caso de denumeiar a
todos os Povos, á todos os Cabildos e Auetoridades
da campanha a ousadia comque o de Montevideo tra-
cta de evigir-se em chefe de seos Collegas , e dar-lhes
Leis a seo arbítrio. Aos Povos e Cabildos pertence
defender sua dignidade e jerarquia contra os piojeclos
attentadores de uma Corporação igual em tudo ás
outras da sua classe. O Cabildo de Msnlevideo psga
ja a escriptores venaes, que diffundam a doutrina d»,
sua superioridade sobre todos os Tovos da Banda
Oriental, seduz ignorantes , c põe ém exercício todas
as molas da intriga, e da sedueção. Queira V. S. I.
como primeira Authoridade desse Departamento, pre-
venir os Povos da sua Commarca, tleste novo attaquè
dos iimovíidores, para que se opponham ás pertençóesdo Cabildo de Montevideo, na certeza de que pela
minha parte sustentarei o seo Logar e prerogativas,até onde chegarem os poderes, que a Provincia me
delegou, nomeando-ine seo Syndico Procurador Geral.

Deos Guarde a V. S. I. muitos annos. Villa de
S. José 19 da De-embre de 1828. — Thomaz Garcia
Zunigtt.

Respostas ás Qtculares do Syndico Procurador d*
Estado CispUitino.

HI.'00 e Ex.1* Sr. —A honrosa circular de V.
Ex., com data de 23 do corrente, será transe ri-
pta aos Povos deste departamento com a possívelbrevidade , para que vivam prevenidos contra as
maquinações , e intrigas detestáveis dos anarquia*
tas, qn_ querem reproduzir a. tristee scena., que
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' nf.a.1 Wigrii-iOri. n'08 tem custado . e principiamos a'.S -iiuírar" esperançados bem fundailameníe em nos-
ti felicidade debaixo da união a um Governo po-
Lroso, sábio, benéfico, e constitucional, entrando
nós na'classe, das: outras. Províncias do Império. O
Aiuntamentq não ommittirá deligencia alguma paia
descobrir, os, facciosos, que possam encontrar-se uo
teíritorio da sua jurisdiecão , para reiuetíel-os at. roso
Quartel: General», segundo lhe he ordenado pelo
1ÍJ ,° e Ex,1"0 Si'. Barão da Laguna, Capitão Ge-
neral do Estado. — Deos Guarde a V. Ex. muitos
annos Sala Capitular da Colônia 99 de Novembro
«le 1822. I»l"l° e Ex.n'° Sr. Thomaz Garcia de
Zuniga Svndico Procurador Geral do Estado Cis-
platino. •-- Estevão Nin. Manoel Escalla. Torribio
Aldecoa. Miguel Merino. — Por mandado «le Sua
Senhoria Antônio dc Avendanno e Leão, fiel de feitos.

111.mo e Ex.mo Sr. — Este Cabildo tem a hon-
ra de accüsar a V. Ex. a recepção da circular que foi
servido dirigir-lhe com data de 2ò do corrente ma-
infestando a falsidade da noticia espalhada pelos
anurrjhi&as. de Monte Video sobre evacuarem esta
Província as tropas do Brasil- Por mais que se
empenhem esses malvados em transtornar o espiri-
to pacifico dos honrados habitantes , o conhecimen-
tu das circunstancias delles , e a experiência dos
males, que accarretarani sobre o Paiz, quando o
Governo dirigia os seos passos pela sua iuílencia ,
desmentiram . quantas sugestões fizerem , oppondo-
lhes a sua própria eonducta: porém como isto não
lie conhecido de todos ou por ignorância , ou por
interesse de tirar partido da desordem , empenhar-
se-ha o Cabildo em que a acertada disposição de
V. Ex. tenha o mais exacto, e devido eumprimen-
to. Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Sala Ca-
pitular de Guadalupe 30 de Novembro de 1822.—
Ex.iii™ Senlior, Justo Diogo Gonsales. Antônio Mo-
naste-rio. Bonifácio Vidal. André Feliciano Vidal.
Julião Genéz. Jorge Perez Erosa. Feliciano Cor-
reia. — lllust. e Excel. Sr. D. Thomaz Garcia de
Zaniga , Syndico Geral do Estado.

Exce), Sr. — Foi recebida por este Cabildo a
nota de V. Ex. datada de 25 do immediato No-
vembro, em que se serve participar-lhe a noticia
espalhada com sórdido interesse pela pequena fac-
ção de anarquistas da Capital desta Provincia re-
lativamente a que o Imperador tem ordenado a
evacuação deste território.

Aquella noticia he certamente nova nesta Ci-
dade , e está persuadido este Ajuntamento de que
só pôde ser [acreditada pelos qiie ignoram e desço-
uhecem os interesses das Nações , e os dos Esta-
dos lemitroles. Sem embargo disto tem-se comum-
nicado a todos os.Alcaides territorines, que nos
sam sujeitos , a fim de por este meio se desvane-
cer aquella noticia, uo caso de ter corrido em par-te alguma deste Departamento , que o Imperador
aceitou e sanecionou a nossa incorporação aos mais
Estados do Império: entre tanto pôde V. Ex. es-
tar persuadiflo, como com justiça se serve indica!-o
na sua precitada nota, que' este Cabido ha de sos-
ter, e levar ao fim o systema Politico que, depois
da mais seria e."'demoi'icía meditação atloptou de
.icordo com os mais Departamentos do Estado , paraestabelecer a ordem, a liberdade , a Independência
o socego, e a tranquillidade deste Paiz; tomando
!! tal respeito em todo este Departamento as neces-
sarias precauções para frustrar ós esforços impotentes
o» «klesía-vel egoísmo dos Innovadores. — Deos
Guarde a V. Ei. muilos-aiinos. Sala.Capitular des-

ta Cidade de S. Fernando Capital do Departamcn-to oe Malihmado, (i de Dezembro de 1822, —João
Machado. Matheos Lázaro Cortes. Cnyo Apricio.Manoel Antônio Acunna. — Excel. Sr. Syndico Ge-Jral deste Estado /). Thomaz Garcia de:. Zimniga.

Ex.ra0 Sr. — Esta Corporação tem avista o hon-¦so Oflicio do V. Ex. datado de 24 do mez pro-ximo passado , o qual nos afiligio vendo que ha
homens que querem deixar o socego , a seguran-J
ça, e a felicidade conseguida por um Governo ,
que no espaço de 4 annos tem feito florecer este
Estado , e apartado o luto das attrozes desgraças
que cobriam o paiz, por causa «lestes, que perten-dem pôr ein a!voro«;o as Províncias. Elles encobrem
o veneno da sedução com falsas oífertas, e suppos-
tas noticies; porém só .podem ter feito algum dam*,
no em corações pusilânimes, amigos dos cargos jou movidos do interesse : a parte sã deste Bepar->
tamento não he possivel que se deixe arrastrar a
novas catástrofes , maxiniè sendo tão conhecidos
estes ambiciosos, como sam. Elles já.estam cansa-
dos de nos verem viver em paz, de que o paci-
lico Oriental durma em meio da tranquillidade ,
seguro da anarquia , descuidado com os desveles
de V. Ex., e dos mais Chefes Superiores. Nós, è
os Juizes do Departamento seremos sentinellas con-
tra estes innovadores da ordem , porqne assim nos
cumpre: aspiramos á conservação do presente Gp»
verno ; e se, para a sua sagrada defeza em um
caso inesperado , não bastarem, as nossas sãs in-
tenções , sacrificaremos os nossos interesses e pes-
soas. Conte V. Ex. com esta firmeza, no Depar-
tamento de S. José. V. Ex. conhece muito bem os
corações de todos, e creia que só ódio eterno ap-
presentaráni ms satélites anarquistas, e tyrannos. E
para que chegue á noticia de todos , fez-se pu-
blícar a resolução de V. Ex. com o bando de hon-
tem , que se leva á presença de V. Ex. para V.
Ex. conhecer o desvelo deste ajuntamento pelo bem
geral de nossos lahorio.os, e pacíficos visinhos. Es-
te Cabildo teve também a honra de remetter aquel-
le bando ao Illimo e Eí.ra° Sr. Barão da Laguna ,
Capitão General, nesta mesma data: o que tudo
se participa a V. Es. para sua intelligencia. —Deos
Guarde a V. Ex. muitos annos. Sala Capitular dd
S. José 2 dc Dezembro de 1822. — Ex.m" Sr., Jo-
sé Rios. João Manoel Martinez. Antônio de Vila.
Manoel de Jnnrequi , Secretario. — 111.mo Sr. D.
Thomaz Garcia de Zunniga , Syr.dico Procurador
do Estado.

jíi» gr,_Se a mola que ha de «lar impul-
so ás maquinações da pequena facção dos ar.arquis-
tas de Monte Video he D. Ceirlos Maria Alvear ,
segundo V. Ex. indica a este Cabildo em Officio
de "8 de Novembro passado , julga esta Corpora-

ção que a Provincia pôde estar firmemente per-
suadida de que todas as medidas, que elles. toma-
rem para abysmnl-a nos horrores da passada airar-

quia, seram tão fracas, como he o credito em-
fluxo dos mesmos anarquistas : mas nem por isso
julga este Cabildo merecer menos attenção o deli-
cado zelo que V. Ex. ostenta,, e tanto lhe recom-
menda. Debaixo pois deste conceito tero-se publi-
cado e feito circular esta noticia por todos os

Juizes deste Departamento que nos sam sujeitos.,
recommendnndo-líies do modo mais enérgico e ve-
hemente, qiie cada um seja no seo respectivo ter-
ritorio um Argos zelosissimo, que tudo investiguem;,
a tudo oceorram, e dem parte de qualquer movi-
mento suspeito, para qne deste modoy como bra-
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mtrusa
n na parte, que lhe compete, a velar sobre a de Montevideo, ou pelo Commandante interino d»ssa segurança , sobre a conservação da ordem , Tropas de Voluntários Reaes, ou as que para o diarj*do império das Leis. — Deos Guarde a V. Ex. to se contrai.irem, não serám pairas pelas -renrl»"

«os, e mãos que somos da primeira cabeça política video diminuir, exigir-ae-ham executivamente a quemdeste Estado, unisonemos os nossos votos com os pertencer, logo que as circunstancias o permitiamdelia, e de V. Ex. , esforçaiido-nos todos, e cada 6." As dividas contratadas pelo Governo intn
um " ...... - ... ~
nossa
e do império das Leis. — ueos Uruarue a V. li,x. to se contrai.irem, não serám pagas pelas tenda
muitos annos. Sala Capitular do Concelho desta Ci- publicas deste Estado, e os que as prestarem ficarán8
dade de S. Fernando , e do Departamento de Mal- sujeitos a um processo criminal.
danado, 6 de Dezembro de 1822. — João Macho- 7.° As disposições contidas nos primeiros cinco srti-.do. Matheos Lázaro Cortes. Cavo Aparicio. Ma- gos subsistiram somente em quanto as Tropas de Vo.noel Antônio Acunna. —Ex."1" Sr. Syndico Geral luntarios Reaes d' EiRei não embarcarem para Portugal
do Estado D. Thomaz Garcia de Zutuiiga. Quartel General em S. José 20 de Janeiro da18ÍÍ3. — Barão da Laguna, Capitão General,

lllust. e Excel. Sr. — Este Cabildo recebeo a cir-
cular que V. Ex. se servio dirigir-lhe com data —¦•*—
de 28 de Novembro passado, na qual manifesta RIO DE JANEIRO,
que D. Carlos Alvear he o Chefe da facção de
anarquistas de Monte Vídeo. Esta noticia já tinha 22 de Março.
chegado tambem por outras vias : o Cabildo a
commnnicou aos Povos do seo Departamento, A medonha trovoada que hontem veio sobre
ella só bastará para que os ineautos não cream as esta Cidade, não podia deixar de produzir funes»
imaginárias vantagens de um futuro maravilhoso, tos accidentes. Formada em diferentes pontos da¦Sõià que certamente os allucinam os anarquistas.— atmosfera, reunio-se, e pelas 7 para as 8 horas***""eo% Guarde a V. Ex. matos annos. Sala Capi- da noite soltou-se uma chuva tão copiosa , quetular da Villa de Guadalupe 4 de Dezembro de em uni momento se tornaram intransitáveis as ruas.
1822. — Excel. Sr., Justo Diogo Gonzalves. Antônio Os relâmpagos succediam.se de tal maneira, queMonasterio. Bonifácio Vidal. Ànòré Feliciano Vidal. nao mediava tempo nenhum de um a outro, bem
Julião Gomes. SyriloSenturio.— lllust. e Excel. Sr. similhante a uma continuada descarga de mosqueta-~ "-*-¦-*- ria. Sabemos que na rua Formosa caíra um raio

perpendicularmente sobre um homem chamado Joa-
quim Elisiario. Este homem estava sentado na sa-

Syndico Procurador Geral do Estado.

Edital do Barão da Laguna. Ia, e encostado a uma meza; ficou todo queima-do pelas costas , e morto. Como a matéria electi-
va se communicava com a casa visinha, lançou oraio abaixo parte da parede que as separa , e ma-

. , -tou uma parda forra chamada Marianna Franrisca.
efeitos com grave perjúrio* do eomãie^ Sk! \_Z^Z>2L^ 

"* ¦'" "^ **"*"
vos: e não sendo justo que a dissidência e anarquia qU<UU 

ten,P«,te«1* -,.

^ZXpTotl^t^t'-^^ te ^o-se pnblicado^TBiario de» do correu-

Constando-me que as Aucfc-ridades intrusas deAfentevideo tem diminuído naquella Praça os direitosde introducção maritima com o fim de facilitar e aiur- 
~^'J 

„"""*"" S"'7 
"" P*u"*"**\ "¦«**_ « «P»™

matar a7_mm& á campanha de seos vinhos. 
ge 

\Z7™S„L\?f^r± M«™™« *

— ---¦ u ¦ii^i.e.ue parecer da Suprema , A,-.™h" n i £*"?*. I?ePUtad"s "}*_*» Pa'a
Junta da Real Fazenda , sssislida do Syndico Proeu . 

Ate?n,b!ea 
H&eral Constituinte e Leg.slat.va do

rador Geral, ordenar o seguinte I.»sperSo do Brasil, e que se acham residindo nes-
1." Declara-se a MonUvlko em estado d-. M™„„;„ „ „ te ; c<">sta"d° então faltarem ainda oito pa-

e incomraunicavel. '
V Pica por conseguinte prohibida a introducçãoe Mtracçao por terra de todo o gênero e frueto de'Iwrxo -da pena de commisso. 0 que se aprehender se"rá ímmediaíamente distribnido aos apreheusores

MS/jT°dT c,s/el,etoe e mercadorias despachadas naAlfândega de Moutevideo, que reembarcarem para osPortos de Maldanado e Colônia , tomaram { VI_Znas respectivas Alfândegas os direitos de entrada como se chegassem dos portos da sua orie-em '4.° _Na exportação de couros, e ouffo,* produetosdo Pa* que se verificar pelos Portos habilitados de
SlTlMetdZ' «—*¦ ™ ™^ «>«

•5." Os direitos que o intruso Governo de Monte

ra a mesma Assembléa Geral poder instalar-se .
começar as suas Sessões : faz-se agora publico pe-Ia Secretaria de Estado dos Negócios do Império
que até ao dia de hoje £G de Março se tem au-
gmentado aquelle numero com os seguintes; faltai!-
do apenas dous para a instalação da referida As-
sembléa Geral.

Ceará.
João Antônio Rodrigues de Carvalho.

Paraijbc do Norte.
José Ferreira Nobre.

Minas Geraes.
José Antônio da Silva Maia.
José Teixeira da Fonceca Vasconeello%.
Manoel Rodrigues da Costa.

Alagoas.Caetano Maria Lopes Gama.
NOTICIAS MARÍTIMAS.

FNTRADAS.
Dia n do corrente.-Nenhuma'Entrada
Dia 23 dito. _ Ilha. Grande • 3 dias L S João«ingchsla, M. Manoel da Cosia Gular\e ,' tt*.

fnltio ToT SdGnte 8 Ca<fé BO M' = P-W?
Ev
trem

S A III D A 5.
Dia 92 do corrente.—-Toullon; F. Franc. V

Esperance, Com. Massier. — Martirtica ; B. de guer*ra Franc. Curieuz , Com. Rault de Lahurie.
Dia 23 dito. — Nenhuma Sahida.RIO nE JANEIRO *vA IMPRElT^FTcTolíTir 1823
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Artigos d'Ofi?icio.

Repartição dos Negócios do Império.

£_.
Í5 Endo presente a S. M. o Imperador a Representa-
taç .o do Reitor do Seminário de S. Joaquim, em que
expoz, que, não podendo servir o Syndieo João Gomes Vai-
le, ultimamente nomeado, por causa das moléstias que
padece , era indispensável eleger outro : Manda pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Império, que o
referido Reitor convoque novamente a Junta dos Bemfei-
tores para se proceder á eleição de um Syndico em lo-
gar do sobredito João Gomes Valle, praticando-se o que
a este respeito se ordenou pela Portaria de 11 deJanei-
ro de»te anno. Palácio do Rio de Janeiro em 11 de Mar-
ço de 1823.—José Bonifácio de Atirada e Silva.

Per Decreto de 5 de Março corrente S. M. I. Tc-
mando em consideração o que Lhe representarrm os mo-
radores da Freguezia da Conceição de Matto-Dentro , na
Commarca do Serro do Frio, expondo a necessidade de
uma Cadeira de Grammatica Latina para instrucção da
mocidade; e tendo ouvido sobre este objecto o Procura-
dor Geral da Provincia de Minas Geraes: Houve por bem
crear n? sobredita Freguezia a mencionada Cadeira , com
o mesmo ordenado das outras.

• Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda, participar ao Desembar-
gador do Paço Juiz da Alfândega , que não mereceo a
Sua Approvação o rnelhodo proposto por Samuel Ihilipps
e. Conip.. para o despacho de mercadorias Inglezas de co-
mestiveis , emquanto se r,ío traduzissem os Cohets, sobre
o qual informou em Officio de dez do corrente mez , e
que se continue a pratica que até agora se observou,
por nio ser susceptível de dólo, nem tão morosa, que
oamnifique as partes. Pu ço 6 de Março de 1823; — Mar-
tim Ftancisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a representa-
çfío de J). João Carlos de Souza Coutinho, como admi-
nistraelor dos bens de seo iimão o Conde de Linhares,
expondo haverse recusado a Junta do Banco do Biasil
a pagar-lhe o dividendo do anno de 1822 das quatro acções
pertencentes ao vinculo do dito seo irmão , em raziio cia
Portaria de 24 de Dezembro próximo passado, pedindo
as ordens necessárias a este respeito : Manda pela Secre- ¦
laria de Estado dos Negócios da Fazenda, participar á
mesma Junta qne o Supplicante , como herdeiro da casa
do Conde de Linhares na falta do primogênito, e como
Subdita , e residente neste Império já mio foi comprehcn-

dido- no seqüestro , e só sim obrigado a prestar contas
todos os annos, e a responder pelos rendimentos da di-
dita casa, quando o Estada julgar perciso: e que por-
tanto se lhe entregue o dividendo obrigando-se a respon-
der por elle, visto estar em circunstancias diversas das
dos Accionistas do Portugal, e por isso nio poder ser
compreliendido na Portaria a ella dirigida sobre os seos
Accionistas. Paço 6 de Março de 1823.—Martim Fran-
cisco Ribeiro de Andrada.

. A

Repartição dos Negócios da Guerra.

Constando na Presença de S. M. o Imperador, qne
o Capitão Mór das Ordenanças dos Districtos daderoar-
cação Diamantina , Sancho Bernardo de Hcredia fem in-
commodado acintemente , e por mera vingança os traba-
lhadores empregados na Fabrica de Ferro do Morro do
Pilar , chamando-os ao recrutamento militar, e distrahin-
do-os ossim de oecupação tao útil e vantajosa ao Esta-
do; Manda portanto o Mesmo Augusto Senhor pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios da Guerra, que o Go-
verno Provisório da Provincia de Minas Geraes , repre-
hendendo o referido Capitão Mór pela sua irregular con-
dueta , faça declarar , que ficam izentos do recrutamento
todos os indivíduos matriculados nao só na mencionada
Fabrica, mas aindo os empregados na Extracçío Diáman-
tina; fazendo outro sim declarar dispensado do. serviço
Militar, emquanto estiver empregado naquella Fabrica ,
e no Commando do Districto do Morro , o Capitão Ad-
ministrador da mesma Fabrica. Palácio do Rio de J, •
neiro em 20 de Março de 1823. — João Vieira de Car-
valho.

Sendo necessário que o Ajudante de Campo de S.
M. o Imperador tenha conhecimento de quaes sejam os
Negociantes Matriculados desta Praça, a fim • de poder
como lnspector do Deposito Geral de rec>_. tas exceptuar
do recrutamento os çaixeiros de taes Negociantes ; Man-
da o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra , que o Ministro e Secretario de
Estado dos Negocieis do Império expeça as convenientes
ordens á Junta do Commercio a fim de remetter a esta
Secretaria de Estado uma relação dos referidos Negocian-
tes Matriculados. Paço em 17 de Março de 1823. — João
Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Lstado
dos Negecies da Guerra participar ao Tenente General
Governador das Armas da Corte e Provincia , que sen-
dü-Lhe presente o seo Officio de 4 do corrente mez acom-
panhando a proposta do Commandante do Forte dn Boa
Viagem qara a creaçao do logar de Almoxarife naquelle
Forte ; nao julgou o Mesmo Angnsto Senhor digna de
approvario tal Proposta , por isso que não existindo ali
o: referido Emprego , nem havendo motivo para . e, crea-
rem novos Empregados, torna-se desnecessária aquella nc-

,|51
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»«açào. Paço em Is de Mafço de 1823. —João Vieira Lau.rentino Antônio Pereira de Carvalho, gecre.
de-Carvalho. tario.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Maneia S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios abi Marinha , qne o Desembargador Auditor Ger^l
da Marinha passe a bordo da Fragata Real Carolina com
a maior brevidade a devassar Ho Cirurgião Antônio José
Emygdio, sobre a condueta. que tem lido a bordo da mes-
ma Fragata , seo procedimento, e adherencia á Causa do
Brasil. Palácio do Rio de Janeiro em 15 dc Março de
1823. — Luiz da Cunlta Moreira.

S. M. T. á vista do que em Officio datado de hontem
expozeram o Chefe de Divisão Commandante da Compa-
nhia dos Guardas Marinhas , e Lentes da Academia da
Marinha; Ha por bem Determinar, Primo, que o Guar-
da Marinha João Henriques de Carvalho e Mello passf a
Chefe de -Brigada na vaga que deixou Jacinto Alvares
Branco Moniz Barreto: Secundo , que os Aspirantes Ale-
raedre José T.otta , Filicia.no José de Carvalho , e Pedro
Paulo Bronlonelle sejam Promovidos a Guardas Marinhas
por se acharem nas circunstancias da Lei : Tertio , que
o ultimo destes embarque em a Náo Pedro Primeiro :
Quarto finaleiite , que o Guarda iVi.siiiiha José Joaquim
de Azevedo Çort: Real seja expulso da Companhia por
haver (requentado sem aproveitamento o primeiro anno Ma-
thematico nos dous annos consecutivos de 1821 e 1822.
E.Manda o Mesmo Augusto .Senhor pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Marinha , que ao mencionado
Chele- de Divisão Comroandnnte da Companhia de Guar-
das Marinhas-se haja de camuruinicar estas suas -Imperlaes-
Determinaipões , a fim de que lhes de o devido cumpri-
mento. Paiacio de Rio de Janeiro em 13 de Março de
1823. —Luiz da Cunha Moreira.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.

Senhor. — Quando os nossos corações exulta-
vam ainda de prazer pela feliz Acclamação de V.
M. I., e Sua Augusta Consorte , chega-nos a glo-riosa noticia do ação mais solemne , mais respeita-
Vel , e mais apreciável para corações Brasileiros,
praticado nessa Corte no dia sempre memorável 1
de Dezembro próximo passado da imperial Coroa-
çao, e Sagração de V. M. ; acto de certo tao glo-rioso. para o Brasil,- quão terrível., e tremendo
para todas as N;tç«"ies do. Universo , que vêem co-
íim sellada a Independência, a gloria do Brasil,
<> patriotismo , elevação , e grandeza d'alma dos.
Brasileiros, a timidez, terror, e desespero • de seos,
inimigos ; quando consideramos por tanto, Senhor,
nos gloriosos feitos de V. M. até a data. daquelle
feliz dia, tendo tudo a admirar em V. M. I., não
nos_¦ julgamos obrigados a felicitar-lo, pois esta
cerimonia a reservamos para o Brasil, para os fe-
listes. Brasileiros, a quem damos o parabém, re-
servando para V. M. I. a mais exaltada gratidão,o maior amor, a mais firme constância, que pôdeV. M. I. esperar de corações Brasileiros; pois quecordialmente protestamos dar sempre as mais deci-
ilidas provas de que somos os mais amorosos e
fieis Subditos.

Deos Guarde a preciosa Vida de V. M. I.
eomo nos he mister. Alagoas 28 de Janeiro tle'
1823.--José Fernardes (íe Bulhões, Presidente;
Nicoiáo Paes Sarmento ; Antônio de Olanda Ca-
vakante : Jeroniino Cavalcante e Albuquerque ;

Senhor.— No dia 30 do passado Janeiro che-g&\tr'arrestar Viltír o Tenente Coronel Joaquim Ma-
riano de Oliveira Bello, e em conseqüência--da Im-
pei-ial,Carta de V. M., que o acconipaiihou se ||lrI
deo posse no dia seguinte com todas as formal hi¦¦-.
des do costume, addindo-o á Junta Provisória' «ou
voto na parte Militar , a fim de evitarmos com-
plicações , e choques de jurisdicção , e até o pro-sente temos a satisfação 

'de 
notar nos semblantes

dos Povos, que o receberam com acceitação , n
esperamos continue a mesma.

Deos Guarde a V. M. I. por muitos anno?
para felicidade do Brasil. Alagoas 3 de Fevereiro
de 1823.— José Fernandes de Bulhões., Presiden-
te ; Nicoiáo Paes Sarmento ; Antônio de Olanda
Cavalcante; Jeronimo Cavalcante e Albuquerque;
Laurentiuo Antônio Pereira de Carvalho, Secre^
tario.

S. PAULO.

Villa de Sorocaba.

Senhor.— A Câmara da Villa de Sorocaba fal-
taria a unia de suas mais gratas obrigações , se d<;\-
xasse de manifestar o júbilo, e enthusiasmó, de queachou-se transportada , vendo consagrada, e coroa-
da a Independência deste vasto Império na Au-
gusta Pessoa de V. M. I. , e felicitando-se por tão
iiutstissimo motivo, tem a honra de renovar , pormeio do seo Representante o Deputado Francisco
de Paula Souza e Mello , os votos de amor, gra-tidão , e obediência, votos que lhe sam caros, co-
mo sua própria existência , e igualmense prezadosdos Povos, qne representa, os quaes Digne-Se V.
M. accolher benignamente.

Deos Goarde a Sagrada Pessoa de V. M. I.
conto havemos mister. Sorocaba cm Câmara de trin-
Ia de Janeiro de mil oitocentoi e vinte e trez. —
Antônio Rodrigues da_Silva; Manoel Claudiano de
Oliveira ; Elias Aires do Amaral ; José de Masca-
renhas Camelo ; Rafael da Rocha Camargo.

CEARA' GRANDE.

Senhor, — Esta Junta de acordo com o Sena-
do da Câmara, e unidos a este os Membros da*
Estações publicas, Clero, Tropa, Nobreza, e Po-
vo desta Villa Capital, Acclamámos no dia. 24
do corrente a V. M. I. — Imperador Constitucional
do Brasil — da mesma forma , e com as mesma*,
cláusulas, com que V. M. I. tivesse sido Acclàma-
do no Faustissimo dia 12 de Ortubro passado na
Corte do Rio de Janeiro , dando todos no fim da
tão solemne Acto as devidas graças ao Todo Po-
deroso pela sua manifesta Protecção a favor de V..
M. I. Demos este passo sem esperar as Reas Or-
deus, por não ser possível conter-sc por mais tem-
po o nosso fervoroso , e geral enthusiasmó pela
Augusta Pessoa de V. M. logo que nos papeis pn-
Micos lemos o Edital do Senado dessa Corte de
2.1 de Setembro, que nos certificou estar dando a*
disposições para tão Augusta Cerimonia no predi-
to dia.

Acceite V. M. I. com a Sua Innata Benigui"
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ílade os puros votos Ma nossa fidelidade , e obe-
«liencia.

Duos Guarde c Prospere a V. M. 1. como to-
tios haveiKos mister. Paiacio do Governo do Ceará
25 de Novembro t'e IS22. --_):>-.('. ll-tymundo d'.
Paços de Porbein Bar.ioza , Preieicute : Francisco
Xavier Toi res; Francisco Gnnç lives Ferreirn Ma-
galhiics ; Mariano Gomes «ia Silva; José dc Cas-
tro Silva , Secretario.

Sabemos qu? no «lia 29 de Dezembro se pro-
.cedeo na Cidade tia Fortaleza, ("apita! daquella
Provincia, á apuração «le votos para os oiío De-
pulados , que lhe compete enviar á Assembíéa Ge-
ral do império; e ficaram eleitos á pluralidade os
seguintes :

Pedro José da Costa Barros com 250 votos.
José Miutiniano de Alencar 193.
O Vigário Manoel Pacheco Pi nentel 1.50.
O Vigário José Joaquim Xavier Sobreira I4j3.
O Doutor João Autonio Rodrigues de Carva-

lho 100.
José Marianno de Albuquerque !)()_
Manoel Ribeiro Beca cie Oiniida Cavalcante 86.
O Vigário Antônio Manoel de Souza 81.
E para Supplente , em logar de José Mnrian-

no de Alencar, ausente no Reino de Portugal, O
Doutor Ariano José Leal com 78 votos.

Assim se effeituou a eleição dos Illustres De^
putados daquella Provincia, que os nossos ingra-

.tos inimigos tanto procuram estorvar nas Villas
de Icó, e Creito ; mas foram baldados os seos es-
forços : os Brasileiros juraram ser livres e indepen-

• dentes, e liam de conseguii-o.

PROVÍNCIA DE GOIAZ.

Chegou-nos também a noticia das pessoas que
foram eleitas por aquelia Província para Deputa-
dos á nossa Asdembléa Geral. Apuradas as Pautas
dos diversos Districtos, cm o dia 12 de Janeiro
deste anno , sairani á pluralidade :

Luiz Antônio da Silva com 20 Votos.'
O Sargento Mór Joaquim Alvares de Olivei-

ra com 19.

O Supremo Arquiterto , fundador dos Impérios.,
e.cirie os minou ele V. M. I. , e Lhe conserve Sua

ara «jue se coiiseiütleiti nossos des-qt

RíO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre

Senhor. — O Coronel, e mais Officiaes do Re-
pimento de Cavallaria Miliciana N.u .'_> da reparti-
ção de Porto Alegre , Capital da Provincia de S.
Pedro do Rio Grande, do Sul, animados do mais ar-
dente Patriotismo,- e santo .enüitisiasino pela grau-
de causa Brasília, , tem a honra de congratular a
V. M. I. pela Sua feliz elevação ao Throno , com
O que assim foram completos os altos destinos ,
que a natureza marcara a este rico, e vasto con-
tifie.iíí- ; protestando a V. M. 1. os seos mais fir-
tues votos de adhesão , amor , e fidelidade a V.
M. i.

, Ao primeiro grito que der a Pátria saberá V.
M. 1., que sem hesitar um momento correremos em
sua defesa , promptos a dciTümur por ella até a
ultima gota: de sangue , e por firmar a Coroa por
V. M. í. tão bem merecida.

Digne-se V. M. I. nercdiOir-niís , e receber nos-
sa fiel homenagem , e humildo preiío.

Preciosa Vi
tino., e t.riiiiirb a justa causa d. i Independência Bra-
fileira. Parlo Alegre ],. de Outubro do 1822.—Ma-
no.i Godinho Leitão deAboisn, Coronel Comman-
¦J.ut.e do Rcgiineiilo ; Joaquim José ela Silva, Co-
1'oiiel Aggrcg.ií.!:!; Ignacio de,-', Santos Abreu , Te-
licite Coi-euiel ; Francisco Antônio Olinto de Car-
vaiho, v'ormiel ; Manoel Josté da Fonceca , Ma-
jor; .José Joaquim Alves «le Moraes , Sargento
Mor Graduado ; Joaquim de Azevedo e Souza,
Sargento Mór Graduado ; Alexandre José Bernar-
des, Capitão; Anlonio Medimo da Trindade, Aju-
dante ; Elias José de Alenca.tro, Tenente por com-
missão; Manoel José Sanbiido, Alferes por com-
missão ; Feiix José Bernardes , Alferes por com-
missão.

Em conseqüência de se achar o resto dos mais
Officiaes «lo meo Corpo uns ainda na campanha ,
outros dispersos por vários Districtos de longa.
distancias, affianço em seo nome com a minha as
suas assignaturas. — Manoel Godinho Leitão de
Aboini, Coronel.

Villa do Rio Pardo.

II.""' e Éx.mo Sr. — Convocados as pessoas de
Vereança , Clero , Nobreza, Tropa, e Povo desta
Villa para se lhes patentear o Exemplar de protesto
reclamatorio , feito em Conselho de Estado pelos Pro-
curadores Geraes das Provincia _ do Império, discir-
tindo , e derrogando a cláusula anti-Brasileira, com
que quasi todos os Povos acclamaram a S. M. I.,
do prévio juramento de S. M. o Imperador á Cons-
tituição qualquer que ella seja , que houver de ser
feita pela Assembléia Geral Brasiliense, Constituinte,
e Legislativa, e pára se haverem os pareceres de
todos desta Villa sobre o protesro , que a esta clau-
sula fez o Ex."50 Procurador Geral Anlonio Vieira du
Soledade como nosso Representante. Feita a leitura
em acto solemne não houve hum só , que hesitasse;
antes concordes votaram en. annullsr buma tal con-
diçiio de todo repugnante á segurança , e garantia
tio direito de propriedade de cada um , que só pôde
ser apoiado, e respeitado pelo Poder do Throno,
que todos os povos devem firmar, e nunca enervar.
Envergonhando-se todos de lere^' illudidamente assig-
nado esta cláusula , urdida, c tramada pelo Ex- Pre-
sinente da Câmara elo Rio de Janeiro no formulado
remettido a todas as Câmaras para servir de modello
a Acclamação Gloriosa de S. M. ao Gráo de Impera-
dor; por cuja norma de boa fé, e sem reflexão noi
dirigimos, firmaram o protesto já feito pelo Procura-
dor Geral desta Provincia , e de novo protestam con-
tra similhante cláusula de todo mtlla ; e cujo resulta-
do só poderia ser enfraquecer o Throno pars melhor
o derribarem , e fulminar a nossa total nina, supplan-
tanelo-iios por néfandos è perversos planos, ultima mira da,
sna ambição, e orgulho. Consequentemente o nosso
dever nus ordena enviar a. V. Ex." ( como inclusa o
fazemos pelo condueto do nosso Procurador Geral ) a
Acta do dia desoito do corrente mes e anno, em que
esta Câmara, e Povo protesta contrí. a precitada clait-
sula, para V. Ex* pôr na Respeitável Presença ele
S. M. 1.; a fim de ejue este Augusto Senhor se coru
vença das attribidçéies, com que liberalmente o invés-
timos r.o Gráo de Imperador . sem restricção a su_>
i ecetisuria Soberania, não Rendo ila nossa mente esui-
tiieionar a ri. M. I. ;'t juramentos de cousas não exis-
tintes. Este Povo nos ordena qil« felicitemos a

,.%*.
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S. M. I. de :er saüocado por sua .vigilância, a explu- finalmente ainda mais nos transportamos por ver o
são 'lesse infernal partido dc vis Carbonarios, que
minavam o Throno, que a pouso elevamos; e de
nos ter preservado dos males , que sem duvida nos
aiini.juiiln.riam Km quanto aos sentimentos desta Ca-
mara e Povo, não duvide V. F.x. asseverar a S. M. I. ,
¦que .-'in. os ile um Povo agradecido, generoso, tranquillo,
obediente, c resoluto em fim a sustentar a Independeu-
cia ainda a custa da vida.

Deos Guarde a V a muitos anno». Rio Pardo em
Vereança de 2-5 de Janeiro de 182;!.

Ii.mJ e Ex.™ Sr. — José Bonifácio de A mirada
e Silva: Ministro, e Secretario de Estado dos Nego-
cios (lo Império do Brasil.

Francisco Pinto Porto. — Ignacio José de Car-
valho. — Manoel José da Câmara. — Manoel Luiz
da Cunha.

Certifico eu Escrivão adiante nomeado , e assigna-
do que revendo o Livro segundo que nesta Câmara
serve «le Termos rie Vereança* , nelle a folhas cento
e trinta e cinco verso, até folhas cenlo e quarenta se
acha, o de que tracta a Portaria retro , do qual o"seo theor o seguinte. — Acta de Vereação Extraordi-
liaria da Camata , e Povo desta Villa e seo termo. —
Aos desoito dias do mez de Janeiro de mil oito-
rocentos e vinte e tres* annos, nesla Villa do Rio
Pardo, Província «Io Rio Grande de São Pedro, on-
•de se achavam reunidos o .Juis de Fóia pela Lei
Presidente, o Sargento Mór Fianeisco Pinto Porto , e
.mais Officiaes da Câmara para proverem sobre o bem
Publico : e reunindo-se o Povo convocado pelo Edital
.da Vereança antecedente , nesta Vereança sendo a to-
dos presente o Exemplar Impresso leito era Conselho
de Estado pelo Procurador Geral desta Provincia , re-
clamando dc nós a anmillaçfio da Cláusula , com quetodas as Câmaras illudidas ácclamaram a S. 51: í. no
gráo de Irnpcrodor do Brasil, com o orras do mesmo
Augusto Senhor prestar o pievio juramento — de Jn-
rar , guardar, manter, e defender a Constituição quefizer a Assembléa Geral, Constituinte, e Legislativa
Brasilica; — cuja formula fora mnnlios;>mente dirigida
pelo Democrático Ex-Presidente da Cnmsra <io Rio de
Janeiro no convite gera!, que fez para a Acclamação;
e sendo igualmente lido o Oilicio, que honrosamente
«inmio a esta Câmara o dito Ex.'"* Procurador Geral
da Província, em qne informa ter protestado da par-te dos Povos desta mesma Provincia com tão Injurio-
sa Cláusula reclamando a nessa honra , e a do íinpe-
no como cuntradictoria a firmeza do Throno, e do
JSrasll, que mui breve se vio em balanço pelos pro-
jectos Urbonanos, qne se descobriram, concilie ornes-
mo Oflicio exigindo, que esta Câmara, e Povo cônsul-
tando suas vontades protestassem eonrra huma tal ("lau-
sola de prévio juramento como opposta a notsa since-ridade, e jiina certa rio Império, qne tanto nos es-moramos em firmar , e sustentar. E tendo esta Cama-ra, e Iovo visto e examinado a dita proposição, e«lepois cie hum pequeno intcrvallo, o Povo, e Cama-ra approvarain, e assenti-am ao protesto fito peloProcurador Geral desta Provincia contra tao escand.i-losa U.msula <ie todo opposta as nossas opiniões, porser nmtlwKi a segurança, e firmeza do Império, quetao sníidamcnte creamos. Depois do que passou-se aexamunir a Acta feita nesta Villa da Acclamação de"5. Al. !., e depois de lida, o Povo, e esta Câmara scinlattiaram ,e pra/er por ver, que naquelle dia afãs-tando-se e aberrarido- do formulário virolenlo

rainento de fidelidade, que voluntariamente prestarão',
a S. M. I., aos vinte e oito dias do mez de I)c7em*
bro do anno próximo passado, onde expressamente 1|.
ramos fidelidade ao nosso Imperador, e ,i futura Cons-
titnirão depois ile sanecionada por S. M. I, , confor"
me já enviamos huma Certidão extrahiria da .\cta dir",
te juramento no pieihto Ex.""" Procurador Geral ria
Provincia. Finalmente vista a Acta da Acclamação
de S. M. I. , e o juramento espontâneo, que o pim,
e Câmara prestaram, ficaram firmemenle persuadidos
que senão devera entender com esta Câmara, e Povr»
o protesto rcclaiiiatorio contra a precitada Cláusula •
porque em nenhuma das Actas fizeram menção delia'
porém que paia evitar todo e qualquer df.lo, má fo
ou interpretação irisidiosa, que possa manchar a este
Povo, e Câmara a sua fidelidade, e aferro a Causa
conimnm do Brasil, elles por unanime e livre vonta-
de protestavam solcmncmente contra essa condição de
S. M. I. jurar previamente a Constituição futura , eu-
ja sorte anula se ignora, a qual cláusula fica por esta
Acta reprovada , e o Povo com esta Câmara promctte-
ram não subscrever de fôrma alguma por julgarem
ruim sa a segurança publica , desorbitada de toda a
vontade deste Povo, hostil aos sagrados direitos da sua
Independência, e indecorosa as attribuições Imperiaes
com que investiram a S. M. a quem contemplam comi,
seo Defensor Perpetuo, e jamais permittirám que se
veja S. M. hum Imperador coacto corno suecede a Seo
Augusto Pai, gozando da Realeza só o nome. E por
ser e:(e o voto unanime da Câmara, e Povo deste
termo mandaram lavrar esta Acta, que depois de lida
adiaram estar em tudo conforme, o que havia deter-
minado, e concluíram com os seguintes Vivas, oue
foram repetidos com. o enthusiasmo inexplicável por
todo o Povo — Viva a nossa Santa Religião. — Viva
o Senhor I). Pedro I., Imperador Constitueiorii-l do
Brasil, e Defensor Perpetuo. Viva a Imperatriz Cons-
titucional do Brasil, e a Dynastia de Bragança Lepe-
rante no Brasil. — Viva a Independência do Brunil.
Viva a Assembléa Consftuinte e Legislativa do Brei-
sil, e Viva a nossa futura Constituição, depois cie
sanecionada pelo nosso Imperador. E de tudo para cons-
tar fiz este termo , em que asssignaram perante mim
Fcliciauno José Coelho, Escrivão da Câmara que o
escrevi.

(Seguiam-se 162 Assignaturàs.)
E não se continha mais cousa alguma em o dr.

to termo de Vereança que aqui delle , bem e fíelmen-
te passei a presente Certidão , ao qual me reporto ,
c com o theor do mesmo este li , conferi, subscrevi.
Eu Feliciemno José Coelho , Escrivão da Câmara que
o subscrivi, e assignei. — Felicianno José Coelho.

, que nosenviaram,, proclamamos a S. M. I. , unicamente lm-
perador constitucional, e por fortuna nossa não fite-mos menção do ta! Cláusula, c- prévio juramento; e

RIO DE JANEIRO.

ConitESPONDEXCIA.

Srs. Rcdactores.

Que cousas não commeties
Ousado spirito humano em mar . e em logo
Contra ti só deligente, e ingenhoso r
Que já te não prometfes,
Des qu'o niedo perdestes á morte , e em jogoTens o que de si foi sempre expantoso '.

Ferreira Od 6»

Uma salva annunciou hontem de Inrde (21 cio cor-
rente) nos moradores desta Cidade, que Lord Cuchrime
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i-,via tomado 0 comutando da Esquadra Brasileira,

inticia, qup alegrou a todos aquelles que desejam

, orosperidatle deste Paiz; para satisfação pois dos

ri.«.8mos espero,, que V. meei. insiriram no seo Dia-

rio a seguinte limitada biografia do mesmo Lord,

a qual extrai» do Armazém Europeo , folheto que
«aie mensalu.etite.em Undres,

Alexandre Lord Cochrane. he o filho mais ve-

lho do Conde de Dundoiiale, nasceo em 21 de De-

membro de 177-3 : foi. educado com o de Uno de

(pie fosse um dia homem ele mar; passando pelos
,'ostos intermédios foi promovido a Capitão Teiien-

te e Comniandante do Brigue Speedes de 14 pe-
eas. no qual. erusando á vista de Barcelona em

1801 tomou . uma Curveta Hespanhola de 28 , e

cem dobrada tripulação ; e em todo aquelle anno

t< mou mais 33 embarcações de differentes lotes com

128 peças, e quinhentos,, e trinta marinheiros;
cia companhia de outro barco de guerra destrmo
i,ina Fragata de 26, trez barcas canhoneiras, e um

Comboy , que se abrigava junto a uma bateria na

costa , a qual foi também destruída , e pouco des-

pois tomou e fez saltar pelos ares a Torre de Al-

cauenáru. .....
Declarada a segunda guerra da revolução toi

promovido á Capitão de Fragata , e deo-se-Ihe pn-
ra Commandar a. Palieis de 32 peças, com ella cru-
zando na costa de França (a pezar da auzencia
de 90 homens destacados para tomar uma embarca-

çao de 14 peças, que estava fundeado) atacou trez
embarcasões de 18, ,22 , e 24, as quaes forçou a
encalhar, e a perderem-se ; seguio-se a isto um
deseivharque na costa , o qual commandou, aon-
de destruía vários postos de signaes , fez saltar
baterias'„. e.armazéns, e afugentou um Corpo de

Milicics , que as defendiam-, passados poucos dias

escapiu-lhe uma Fragata porque duas Corvetas sai-
ram a protegel-a.

Voltando depois a Ptymouth offereceo-se para
Depuado ao Parlamento por Honiton , mas não

foi ebito; entrou com tudo no seguinte limitado
Parlan ento , como representante da mesma Povoa-

ção ; (.«'.olvido «ste foi eleito para o seguinte por
TWcstll-Í,HSÍ€T>»

]\!al tinha tomado assento entre os Deputados

quando foi mandado commandar a Fragata impe-
riosa de 40 peças , na qual cruzou só, e depois
andou ás ordens do Almirante Collingwood no bio-

queio de Cadis.
Tornados os Ilespanhoes alliados dos Inglezes

pelas perfidias de Napoleão , saltou em terra eu-
tre Barcelona, e Gerem a, e tomou o Castello de
Mongal em 31 de Julho de 1808, o qual foi ar.
minado logo que os Patriotas se apossaram das
munições, a artilharia &c. , também embaraçou que
os inimigos tomassem Rosas , e repolho um furio-
so attaque, qne lhe fizeram os que se retiravam
do assalto. ,

Voltando a Inglaterra foi servir as ordens do
Almirante GamMer na Esquadra, que commanda-
va no Canna/:, e em Abril de 1809 conduz.o com
outro Official, e quatro marinheiros o principal
burlothe , que devia queimar a esquadra fundeada
na Bahia de Bosques ; poz com a sua mai» fogo a
mecha, que devia durar quinze minutos, mas que
ardeo em nove por effeitos do venta , de sorte f-ue
"A maquina foi pelos ares, e choveram sobre o l.o-
•te, que conduzia os seis guarreiros, bombas, gra-
suadas , e todos os instrumentos tlestructivos da
•guerra; 

perdeo a vida o Official cançado, e afoí-n-
do , pelas ondas , que arrebentavam sobre o bote
successivamçnte.

A Esquadra fundeada querendo evitar o fogo
desnmarrou-sc , e encalhou a maior parle, que foi
ou tomada, ou queimada a uma milha de di-tan-
cia «lo .Almirante , que a com man dava ; parte cia
Esquadra lngleza também esteve ciicalhnúa mas
salvou-se : El-Rei nomeou então Lord Cochrane Ca-
vai loiro do Banho.

Estes sam , Srs. Redactores , os principaes
traços da vida «ie S. Ev. ntó aquella época; sabe-
se que depois coinmaiidou a Esquadra Chilena em-

pregada na conquista do Lima, objecto que con-
se;;':iio.

Concluindo bem , pôde asseverar-se que o Bra-
sil tem hoje unia Esquadra , que ha de afugentar
os teimosos, e estúpidos Lusitanos, e forçal-os a
reconhecer a sua Independência mais d"-pressa , o

que concorrerá sempre para a união dYstc nascen-
te, e já brilhante Império. — Indagador.

Relação dos 'trabalhos 
feito na Secretaria de Estado

dos Negócios do Guerra no mez de. Feverei--
ro próximo passado.

Discretos  
'<''

Relações e Planos que os necompanharam  1"
Cartas I mperíaes  2
Portarias.'.  45í>
Relações que as accompanharam  17
Passaportes  10
Consultas registadas  13
Patentes registadas  US
Despachos lançados no livro da porta........ 586
Copias de Decretos e Portarias para o Diário

do Governo • ¦ • •"

Secretaria de Estado em 11 de MarçO de 1823.
— Antônio Pimentel do Vabo.

Balanço resumido do Thesouro Publico do Rio de Ja-
neiro em todo o mez de Janeiro de 182í>.

Receita ••- 2"4:G3-l$521
Saldo que passou de Dezembro ultimo 1C-.110*jp959

Réis 290:704 #480

Despeza 28õ:09ófl>950
Saldo que passa p«ra o mez de Fev. 4:059^230

Réis 290:734 $,480

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

Transporte 1380
Thomaz Pereira de Castro Vianna 5
José Antônio da Silva Basto A
Francisco Antônio do Rego I
Antônio Martins Lage 5
Fernando José Pinheiro 6-
Albino José do Carvalho S
José Manoel de Carvalho •£
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Transporte... 1402

Manoel José Pinto........... 1
,1 osé Luiz Carneiro I
José Joaquim Soares 1
Antônio José de Sousa 2
Manoel Texeira de Souza 2
Teresa Juaquina da Silva 2
José Joaquim Borges Monteiro 8
João Ferreira Duarte g
José Joaquim de Azevedo e Castro 4
João Baptista da Silva 2
José de Sá Carvalho 1
Joaquim José Gomes de Barros , e Companhia... 3
Tristão Ramos da Silva 3
José Ferreira de Matos 1
Antônio Ferreira Alves 2
Manoel Joaquim Ribeiro 10
José Carvalho de Souza. 3
José Ignacio Vaz Vieira Q
José Moreira Barboza 1
Antônio da Fonceca Lima 4
Leandro José Marques Franco de Carvalho 2
Joaquim José Ribeiro Araújo 1
Constantino José de Sá Pereira 1
José Teixeira Pinto 1
Manoel Joaqnim Dias c Sampaio g
Diogo Gomes Barrozo 10
João Afonso de Moraes 1
Miguel Antônio Lopes 1
João José Dias Camargo 1
Manoel de Passos Corrêa g
José Narcizo de Almeida Corrêa 1
Antônio José de Abreo Guimarães g
Antônio de Miranda Ribeiro, e Companhia %
Antônio Joaquim Pereira de Faria \
Roza Tereza de Gouvêa I
José Antônio Martins \
Isabel Joaquim, da Visitação..,...,...,,,....., \

Joaquim de Souza Fontes ......... 
Tr8USP°rte-'ISOi

José Bento Alves de Andrade Bastos i:
Antônio José de Souza  • 1
Antônio Manoel Machado de Carvalho.' '
Manoel Gonçalves Valle  8
Francisco José Rodrigues, filho..." .7.'.'! *
Antônio José Pereira de Almeida ...!.!. *
Manoel Fernandes Xavier ....... 7 !' *João Antônio Pientzenauer ......' *
Luiz José de .Souza \\\ 1
José Manoel Ferreira Salgado \
Antônio Carlos de Carvalho \\ ,
Jeronimo Gonçalves Guimarães ...7.7. I
Francisco Antônio da Gama '7 \
José* Joaquim Pimentel \\\ *
Joaquim Gomes Pereira 77" í»
José Gomes Pereira 77"" v
Fernanda José da Cunha '.'."" o
Marianno Novaes Lins  7 

" ,
João Ferreira Leite .77' 4,
Antônio da Costa !!!' 

o
Manoel Antônio Farinha '''' -,
Antônio Rodrigues dos Santos, Irmão, e Comp. 20
Antônio Martins de Oliveira França  jLuiz Mendes dos Reis Gonzaga ' 1Padre José Luiz de Mello .77.!!! 1
Padre José Antônio da Silva Chaves i
Padre Francisco dos Santos Pinto .',. gO Ex-m" e Rev."» Bispo Capellão Mór..!.!!!!!! 5
Manoel José Corrêa Caldeiros ,
Joaquim Rodrigues Silva 7!!! i
José Antônio Gomes Aranjo j
Camillo Maria Tornelet 77 jq
Francisco José Teixeira g
José Marques de Sá... J
Francisco José da Rocha 15
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NOTICIAS

ENTRADAS.

Dia 24 dn corrente. — Liverpool,- 56 dias; C.Liudsoj/Sj Com. Lockerby^ vem para o serviço 
'des-

,te Império , conduz 124 Marinheiros , e 6 Officiaes
7 Ul"J?0n Es&ran?a>- 32 dias; B. Amer. For-tune, M. lhomuz Jones, equipagem 10, carga fa-rmha e carne ao M. : refere este que no dia ^do corrente de tarde 15 milhas distante da Cosiaialloi, a um Bergantim com Bandeira Brasileira
que lhe disse que seguia para a índia. — Mano-a-raltba; 5 dias; L. S. Bento, M. Antônio Marques,equipagem 5 , carga caffé ao M. * '

Diai25 dito. — Folmouth por Setúbal, Mudei-ra e Fcnenfe-m dias; P. J„g. prínc^s Elisa,t>eth, Com. Philip Sheerman : passageiros 1 Alie-mao, o ex-Deputado ás.Cortes de Lisboa pela Pro-vincia de S. Paulo o Desembargador José Ricar-

Ccmtinuar-se-ha.
1ÍJ05

marítima s.
do da Costa Aguiar com sua mulher e uma criada":
refere este que sahindo de Falmouth arribaram a
Setiliial no principio de Fevereiro por causa de uni
grande temporal, e que a ultima expedição de Lis-
boa, que se destinava á Bahia já não vem por se
terem perdido duas embarcações armadas em conse-
quencia do dito temporal. — Liverpool; 70 dias;
B. lng. Aclive, M. John Ouen , equipagem 11 ,carga sal, fazendas , e batatas a Ilcnjworth e Comp.— Rio Grande,- 19 dias ; S. Saudade do Rio, M.
Manoel Marques de Mello , equipagem 11 , carga
carne, couros e sebo a vários. — Sepiliba; 5 dias;
Cahique Bom Successo, M. José dos Santos da Fon-
ceca.

SABIDAS.

Dia 24 e 25 do corrente. — Nenhuma Sahida.

Lourenço Jusliniano Pereira Cnml~Zn e.,~ ui-casa do finado Luiz Unacio d,> W , rZ Pu„bl,c" > W elle se acha nomeado Administrador da
cas, e Naiegação destifImpe. -io AoBrJl¦ ?TT° ^T"* -do Comuiercio , Aggricultura , Fabri-
para que procurem leg limar súis divieí» „„ ? 

** (J,nahí]aAs avisa a todos °B Credores dn dita casa
data de 22 decorrente debaixo P 

'-V dlto Tri'!™a> dentro de dous annos contados da
se remetterám ^at'^éL^TioTjtTo Td 

°'f ° 
^VT ^ 

"»" "^^
reira Citmkãa. Janeiro M de Março de 1823. — Louraenço Justino P''
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DIÁRIO DO GOVERNO. Vol. l.«

Artigos «'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

m Enfio presente a S. M. o Imperador a inclusa Re-

presentaçío da Câmara d- Villa Viçosa Real com o Re-

qneri.ner.to. que a acompanha dos principaes moradores

daquella Villa, sobre violências praticadas pelo Tenente

Coronel Manoel Antônio , e outros , contra os Suppl.oan-

tes: Manda o Mesmo Senhor, pela Secretaria de Esta-
¦do dos Negócios do Império , que o Governo Provisono

da Proviucia do Ceara , tomando conhecimento dos ta-

ctos , e achando justa a referida Representação , conce-

da aos índios por Sumaria, o terreno que julgar neces-

sario. Palácio dò Rio de Janeiro em 5 de Março Oe

1823. ^-José Bonfacio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Fazenda-, que a Câmara da Ilha

Grande oídene , que o-Escrivão da mesma passe guias do

caffé, que descer, e por ella transitar com a percisa de-
claraçio do nome do Conductor , da quantia tle arrobas

que traz, e da pessoa a quem vem a entregar, a tira üe

que depois de rubricadas pelo Presidente da mesma Ca-

fnara , seja reméttida uma ao Thesouro Publico e outra

á Ádministráçío , que se estabeleceo oa Mesa do Consu-
lado para a arrecadação deste, e outros gêneros ; deveu-
do outro siin a mesma 

'Câmara ex.gtr dos donos , ou

Conductores 'fiakas 'idôneas:, que segurem a -importância

dos Direitos , emq.ianto não mostrarem haver pago na

Mesa do Consulado;' tudo na conformidade do que se

lhe ordenou quanto ao-fumo, em Portam de 8 de Ja-

neiro do corrente anno. Paço em 10 de Março de 1823.
— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Expedio-se outra de igual thsor á Câmara da Villa
de Parati. ,

Repartição dos Negócios da Guerra,

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Este-
tl« dos Negócios da Guerra participar ao Sargento Mor

Commandante do Batalhão de Artilharia da \ .lia e Pra-

ça «ie tantos, Jo*. Õlinto de-Carvalho que Lhe fo.
•preiente. o seo OfiVio datado de 28 de.Ia.ie.ro do cor-

rente anno, e que. inteirado o Mesmo Augusto Senhor
do que nelle se contém , relativamente aos trabalhos de

Foítificação , qiie w acha... concluídos, Ha por bem De-

terminar, «pranto ao Forte p.qjectado , que s. ba 4hoa

Imperial Presença por esta Secretana de Estado . nao so
-o plano daquelle Forte con. os seos competentes pert.s ,
mas também o plano do terreno sobre que deva ser con»"

Hruitlo, c bem íssim dos seos arredores, e o »rÇa«
•da despeza. Palácio do Rio de Janeiro -em -28 de-Março
'de 2823. —João Vieira de Carvalho.

Inteirado S. M. o Imperador da exposição do Com-

mandante das Armas da Provincia Ao.Espirito Santo nos

seos dous Officios de 28 de Fevereiro próximo passado. ,

relativamente ao armamento necessário para as Villa. da

Caravellas e S. Matheos, bem como os melhoramentos
da Provincia . offerecendo-se a enviar uma descripçao dei-

Ia e Tendo jí o Mesmo Augusto Senhor dado as pro-
videucias a respeito da remessa de arinas , e Artilharia ,

Manda pela Secretaria ds Fstado dos Negócios da Guer-

ra que o referido Commandante das Armas faça su-txr

á Soa Imperial Presença a descripçío oferecida da Pro-

vincia, aji.ntando-lhe as observações «a julgar ute.s ao

seo melhoramento. Palácio do Rio de Janeiro em ííO 4a

Março de 1823.-João Vieira de Carvallio,

Havendo reqncrido Constando Pedro Garcia o assen-

tar praça de Voluntário no 4.» R.gi...et»to de Mantas»

de Milícias da Corte, para servir no Destacamento da

Náo Pedro Primeiro. Manda S. M. o Imperador , pela
Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra que o

Tenente General Governador das Armas desta mesma

Corte e Provincia , expeça as convenientes ordens para
que o supplicaate assente praça, a para que ella faça

parte daquelle Destacamento, coma requerei» aço .çn>

13 de Março de 1823. - João Vmra.de Car.valhe,

Repartição dos Negócios da Marinha.

Senilo presente a AL M. 1. o Officio do Intendente
da Marinha de 18 do corrente, sobre a duvida que se

..ffereceo ao Contador da Marinha , se deve abonar aos

Commiiudantes de Companhias do Batalhjiv» de Artilharia

da Marinha a gratificação, que tem do Commando quan-
do embarcam ad>or!o dos Nav.os tle Guerra; Manda o

Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado do.

Negócios da Marinha, declarar ao referido Intendente que
.os sobreditos Commandantes, que gozam da gratificação »

não petcam quando sam nomeados para embarcar laia-

cio Rio de Janeiro em 20 de Março de 1823,-Luiz da

Cunha Moreira.

Tendo.se conhecido pela Devassa a que se mandou

nroceder pelo Desembargador Auditor Geral da Mat.nha ,

que o Aspirante Guarda Marinha Jote Bomtaeio cou. o..-

tros companheiros,, fizeram, éffectivamentei no dia 30 de

3aneiroulti.no a desordem na Ilha das Obras,, de. que
se queixou Luiz Antônio Pereira, morador na mesma Ilha,

contra o qual foi ella praticada; e querendo 4>. M. I qne
elles soffram o castigo correcional, que «««an.: Manda

nela Secretaria-de Estado dos "Negócios da Marinha que
o Chefe de Divisão Commandante da. Companhia do» Guar.

das Marinhas , faça desde já renetter debaixo de primor
para -a'.Prtziqwm ao referido Aspirante Jo* Bomtf*m.,

o qual ser» obrigado a vir dali todos os dias a Axila.:

devendo praticar.o «esmo com os seos consocios naqueU»
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(desordem , logo que instado pelo sobredito Commandante.
elle declare quem sam. Palácio do Rio dc Janeiro em 20
de Março de. 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Na mesma data se ordenou ao Inspector do Arsenal
da Marinha , que fi/.esse proporcionar os meios de virem,
á Aula, e regressarem á Preziganga os Aspirantes, a, (jue,
se refere a Portaria supra.

MINAS GERAES.

Villa de -Queluz.

lllust. e Excel. Sr. — Com toda satisfação , os
Povos desta Villa, e soo Termo, concorreram pa-
ra se formalizar a Acta, que V. Ex. nos lembrou
fazer para o fim de ser riscada do Accordão do dia
doze de Outubro do anno próximo passado a clati-
sula, que nelle havia offendido ao decoro de S. M.
I., cuja Acta remettemos por Certidão para V. Ex.
levar á Presença do Mesmo Augusto Senhor, e
Este vir no conhecimento da nossa obediência e
lealdade.

Deos Guarde a V. Ex. por muitos annos.
Queluz em Vereação de 26 de Fevereiro de 1823.

lllust. e Excel Sr. Procurador Geral da Pro-
*idcia de Minas Geraes Estevão Ribeiro de Rezen-
de. De V. Ex. os mais obedientes Subeltios.—Juiz
Ordinário, João Ribeiro da Silva; José Rodri-
gues Pereira Milagres: Sevirino José Vaz; Fran-
-cisco Antônio da Costa ; Joaquim Ferreira da
:Silva.

€ Guarda Mór Manoel Albino de Almeida, Escrir
vão da Câmara nesta Imperial Villa de Queluz e
seo Termo , esle presente ann ocom Provisão triennal
da Junta da Fazenda Publica desta Provincia de
Minas Geraes , &;c.

Certifico que revendo o livro, que actualmente
serve na Câmara desta Villa dos Accordáos , nel-
le a folhas vinte e nove verso cm diante se vê oTermo de Vereança do theor , e fôrma seguinte.

Aos dezesete dias do mez de Fevereiro de miloitocentos vinte e trez annos nesta Real Villa de
Queluz, Minas, e Commarca do Rio das Mortes,

.em casas da Câmara delia, onde se achava presen-te o Tenente João Ribeiro da Silva Cidadão e ac-.tual Juiz Ordinário nesta sobredita Villa, e seoferme. este eorrente anno por eleição na fôrmada Lei, e Presidente da Câmara, e os Vcreado-res Francisco Lourenço Borges, e o Alteres Fran-¦cisco Antomo da Cosia, e o Alferes Severino José.A az, e o Procurador da Câmara Joaquim Ferrei-ra da Silva, commigo Escrivão adiante nomeado•vim 
para eileito de se fazer Vereança , accordaramo que abaixo se vê. — Vereação extraordinária pe-Ia qual torum convocados todos os bons da terra

pela Câmara desta Villa , a fim de se responderao Officio oue a mesma Câmara dirigio o Procu-redor Geral desta Provincia o Ex* Conselhriro' Eestevao Ribeiro de Rezende. - Aos dezesete diasdo inez deíevereiro de mil oitocentos vinte e trez,annos, concorrendo aos PaçqS do Conselho e cal
Juiz Presidente , Vereadores, e Procurador, e ho-¦ mens bons da ter.a pelo Juiz foi lido o Officio¦do Procurador Geral da Provincia o Excel. Con--selheiro Estevão Ribeiro de Rezende, dirigido áCa-mara desta Villa , em que ponderava os grandesmales que a este vasto Império poderiam resultarda inconsiderada , e indiscreta cWula , oue foi•«werta no Accordão havido em Câmara de doze

dé Outubro do anno passado de mil òitocotjtos v'te e; dorjs , em que os Povos desta Villa ,, 
'"'

Termo, proclamaram a' Independência Política des"te %npe,íp , Acclaniaiido ao mesmo tempo o' Min
to Alt» e Poderoso Senhor D. Pedro I. por ye"Priiiiieiro. Imperador Constitucional , a saber c,u°»-ó Míegnio Augusto Senhor previamente juraria goar-dar, manter, e fazer observar a Constituição IVlitica , que houvesse de fazer a Assembléa Geral
Constituinte, e Legislativa para o Brasil. Accor-
darauí sem hesitação e discrepância, que sinii-
lhante cláusula fazendo parte do Officio, q,1B aCâmara da Corte , e Cidade do Rio de Janeiro de-
rigio a desta Villa foi transcrito no mencionado
Acórdão não dando logar o excessivo alvoroço
que oecupava a imaginação dos habitantes desta Vil-
Ia e seo Termo, exhallada pelos grandes motivos —
Independência, e Acclamacão Imperial1 do mais
Amado dos Príncipes — a que se conhecesse e cal-
culasse em que horrores pôde ser submergida esta
grande Região pelas conseqüências, que os mal-
vados podem deduzir para seos perversos e anar-
chicos fins : agora porém que conhecem a vista de.
tão ponderosas razoes maduramente pensando de-
ciaram que de nenhuma sorte deve ter logar a clau-
sula de semelhante juramento, que de sua natureza
he nullo, devendo ser riscada em todos os logares
onde se tivesse escrito, havendo-se como nunca pro-ferida concordando inteira e plenamente com os sen-
timentos expressados no manifesto, que appresentou
o muito digno e Excel. Procurador Geral da Pre-
vincia de S. Pedro do Sul, e que sabia e pruden-
temente foi sobscripto pelos Excel. Procuradores Ge-
raes desta, devendo este Acórdão ser remetido por
Copia aa Excel., üConcelheiro Estevão :Ribeiro de
Rezende Procurador Geral desta Provincia a fim
de que S. M. I. venha no verdadeiro conhecimento
da lealdade , amor, e confiança que na Sua Sa-
grada Pessoa tem os Povos desta Villa e seo Ter-
mo. E por não haver mais què Accordar deram
esta conferência por finda e acabada, em que assignam
os OfBciaes da Câmara, e o mais Povo Cidadãos
do Termo, depois de lhes ser lido por mim Manoel
A/bino de Almeida Escrivão da Câmara que o es-
crevi.

(Seguiram-se 1}7 assignaluras.)
He o que assim continha a dita Acta, c os a?-

signados que se acham no livro actual das Vereau-
ças da Câmara desta Vilía, escriptos e declarados,
de onde bem e fielmente passei a presente Cet-
tidáo na verdade sem cousa que duvida faça e ao
mesmo livro me reporto por mim escripto, con-
ferida e assignada nesta Villa de Queluz , Minas
e Commarca do Rio das Mortes aos vinte e seis
dias do mez de Fevereiro de mil oitocentos vinte
trez am.os, e segundo do Império. E eu Manoel
Albino ele Almeida Escrivão da Câmara que o es-
crevi conferi e assigno. — Manoel Albino de Almeida.

N. B. Com a publicação desta Acta sc mos-
tra que todas as Villas da Provincia Ae Minas Ge-
raes tem reclamado a virulenta cláusula do prévio
juramento, e que apenas faltam as duas Villas de
Piracalú e Minas Novas, eva conseqüência da lon-
gitude : merecendo esta rica e extensa Provincia
cada vez maiores elogios pelo seo patriotismo c
fidelidade.

BAHIA.

Villa de N. S. da Conceição dc Santa Cruz.

Senhor — Tende-se feito publico por todos os
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habitante» desta Freguezia de Nossa S. da Comei-
('ão de Santa Cruz , Termo da Villa Capital de
Porto Seguro a Acclainaçíío de V. M. I. no dia viu-
ie cinco ile Novembro do anno pretérito, cuja no-
ticia encheo nossos corações de um puro prazer ,
)ie<-oii-sc-nos esta participação por espaço de trinta
dias como se náo tosse-mos liliaes á aquelle con-
celho alias reputados inimigos da Causa Brasilica,
Estrangeiros . sem Patriotismo , ou um Povo imi-
lil : por isso que , Augusto, e Poderoso Senhor ,
já cançados de esperar-mos por dever, como licacs'Brasileiros 

, amantes e obedientes a V. M. 1. , ieu-
íiindo-m.s na Praça publica desta Matriz , no dia
vinte cinco de Dezembro depois de ouvir-mos as
Missas Natalicia» de Nosso Senhor Jesus Chris.o ,
Acclamamos en, altas vozes, e repelidos Vivas a
V. M. I- por Imperador Constitucional , Prolector,
e Defensor Perpetuo do Brasil , e cheios de con-
teníaiiieuto grilou todo o Povo, Viva esta nova
Villa do Imperador em memória, e aplauso de S. I.
Acclaniação, e neste mesmo acto instalou iimaJun-
ta com o titulo de Administrativa composta de um
Presidente, um Secretario , e trez membros para
tratarem dos negócios da guerra, e deteza, e se-
gurança deste Paiz, por ser o mais arriscado des-
ta costa, e por distar daquella Villa cinco legoas,
espaço este muito considerável para um prompto
soecorro , quando hajam os inimigos de atacarem
a este logar pelos muitos portos de desembarque ,
que o cercam , principalmente o grande ancoradou-
ro da Coroa, Vermelha denominada Enceiada do Ca-
breil, distante desta pelo Sul uma legoa, tendo em
vistj ij acontecimento do anno de 1796 , quando
sem esperarmos fez desembarque uma Fragata, e
«ai Brigue da, Nação Franceza, encaminhando-se
rapidamente a Tropa para este logar, foram re-
peílido3 pelos seos habitantes , sem que estes tives-
sem soecorro daquella Villa, nem de outra qual-
quer ; e passando a votar em cinco indivíduos para
compor a dita Junta sahimos eleitos apluralidade
de votos , e não nos podendo izentar, Muito Alto ,
e Poderoso Senhor, segundo a vontade do Povo,
e urgentes necessidades , qne alegavam , e por não
querermos passar por inimigos da causa Brasilica,
como obedientes Tassallos de V. M. I. acceitamos
o dito emprego, e fazendo-nos logo prestar jura-
íiienco aos Santos Evangelhos em um livro delles
perante o Reverendo Parodio desía mesma Fie-
guézia , e todo o Congresso , guardar, em tudo a nos-
sa Santa Religião , obediência , e respeito a V. M. I.
a Toda Sua ] mperial Dynastia, e as Cortes Bra-
si/eiras , Cactos estes tão repentinos , que não nos
deram tempo de recorrer ao Senado da Câmara da
Capital , como devoramos , o que logo depois o fi-
zemos ; e este respondeo que não nos reconhecia
sem que fossemos approvados por V. M. I. Porlan-
to mtiito Alto, e Poderoso Senhor, prosírados hu-
mildemente aos Pés de V. M. I. pomos todos estes
nossos feitos, e rogamos por parte deste povo quei-
ra V. M. 1. confirmar os seos desejos , sendo que
sejam do agrado de V. M. I. Pela grande falta que
ha de armamento , pólvora , e munição rogamos a
V. M. I. um sortimento deste gênero para defêza ,
e segurança deste logar, sem o qual não podere-
nios resistir as forças do inimigo.

Acuda V. M. I. os desejos do seo Povo , de
quem somos os representantes, nós que prostrados
aos Pés de V. M. I. atestamos a Deos, e ao Mun-
«Io inteiro a sinceridade das nossas intenções, e leai-
dade de nossos corações.

Viva V, M. I. , Viva a Nossa Santa Religião,
«¦Vivam as Cortes Brasikiias. Freguezia de N.S.

A 5?

da Conceição de Santa Cruz , denominada nova Vil-Ia do Imperador, sendo que V. M. 1. seja servido.
ü 1." de Janeiro de 182,'j.

Aos lmperiaes Pés de V. M. I. muito humil-
de e respeitosamente beijam a Mão de V. M. 1. os
lieis e liaes Vassullos de V. M. I. — João Anto-
nio da Conceição e Figueiredo ,. Presidente ; José
llicalde dos .Santos , Secretario ; Manoel Maríano
do Rozar io e Figueiredo ; João de Jesus ÜafU
Ferraz ; Manoel Pinto Ribeiro.

(Scgtaa-se u Acta da Acclaniação)

Vimos cartas da Cidade da Bahia, que não só
confirmam as noticias publicadas em o N.Q 43 do nos-
so Uimio , mas contém outras, que nos apressamos
a communicar aos nossos Leitores. Eisaqui o extrac-
to do que contem uma daquellas cartas datada de
7 do corrente.

Recebemos todas as suas cartas de 2 até 7 de
Fevereiro próximo passado , e cada vez estamos mais
admirados do grandíssimo disvelo, que o nosso Im-
mortal Imperador mostra pela Independência deste
Reino , e cada vez estamos também mais dispostos
a sacrificar os nossos bens , e as nossas vidas pela
gloria de um Soberano, que o Ceo nos deparou para
a nossa felicidade. Ficamos certos da grande acti-
vidade, que ha no Ministério , a qual aqui he re-
reconhecida até pelos pés de chumbo, que estão
atônitos de verem quanto se tem feito em tão pou-
co tempo , e não sabem o que mais admirem , se
o muito dinheiro que tem apparecido , se o bom em-
prego que delle se tem feito. Por tim Brigue Fran-
cez que aqui chegou dessa em dias de Fevereiro
passado , soube-se que dahi tinha saido a Esquadra
com 700 homens de desembarque : fez-se logo Con-
celho Militar com todos os Officiaes superiores da
terra e mar e resolveo-se que também daqui sais se
a Esquadra Portugueza ; o que soffreo grandes dif-
ficuldades, já porque João Felis dizia que isto se_
oppunha ás suas Instrucções, já porque Madeira
exigia que elle deixasse no porto 800 marujos para
auxilio da tropa, e estes não appareciam, a pezar
dos grandes partidos que se lhes faziam ; o que bem
mostra a falsidade do calculo dos 5 mil marujos qua
o furioso Redactor da Idade de. Ouro fez na Ga-
zeta , que lhe renietti. Entre tanto , talvez para
fazer alguma diversão, a fim de embaraçar a sai-
da da dita Esquadra , fez Labatut aproximar as
suas Tropas para defronte das linhas, e entrou a
haver muito fogo de Caçador de dia e de noite ;
o que incommodou muito a guarnição , de sorte
que as Tropas tanto de Linha, como de Milicias
tomaram quartéis nas casas de campo do Barbalho,
Nazaré, Soledade , (onde desde então se acham) ,
e houve dias, em que não se mudaram as Guar-
das da Cidade. Houve mortos e feridos ; mas ig-
noramos o numero pelas cautelas, que se tomaram ,
não vindo de dia para a Cidade , pois em todos
os pontos ha Ho.pitaes, como já lhe avisei , e
agora até ameaçam aos escravos, que estain traba-
lhando nas trincheiras com pancadas , para não
contarem o que lá se pas. a : o que sabemos ho
que presentemente existem nos Hospilaes mil e
tantos doentes , entre Soldados e marujos, e qu<í
se tomou a ca*a do Santinho no Terreiro para HA-
pitai. Pela Ordenança se mandaram tirar listas dia
pessoas sem praça , as quaes foram. avisadas- pina
comparecerem nas suas respectiva? Freguezias , oi;-
de lhes tem p.ssado revista o famigerado Antônio
de Souza Vieira, escolhendo 'aqiteiies qtie julga e&«

ilí *
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pazes de pegar em armas , que dizem ser [para
inettereiu guardas,.e rondarem na Cidade. Nestas
circunstancias o Madeira fez conduzir para os pon-
tos peças de 24 e 36 &c., e teu, leito novas for-
titicaçóes , como seja no Barril, e Victoria &c. : á

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.

Villa de Porto de Pedras.

Senhor. — Ao Subpedaneo do Throno de V
vista de, que, dizem pessoas prudentes , que será M. I. chegam o juiz rrestuente, e mais Oíliciaes
quasi impossível qUe a» nossas Tropas, a pezar da Câmara da Real Villa de Porto de Pedrus , e
da sua coragem, possam forçar similhante» tbrtifi- appresentando a Vr. M. I. os seos Procuradores o

e a Madeira nublicamente blazona eme. Reverendo -Lourenço José de Mello, e o Tenrmi»
quando isso aconteça , ha de disputar a Cidade Coronel Jacinto Paes de Mendonça vam beijar a
palmo por palmo, e que a .final tem a sua ilida- Mão Augusta de X. M. I. pela gloriosa Acclauia-
delia no forte de S. Pedro para se refugiar, e que ção e Coroação de V. M. I.
desta não capitulará sem ter o gosto de ver a Ci- Os Povos desta nobre Villa se resentem du
dade arrazada. Deos fará o melhor. Estamos per- terem sido privados da gloria de patentear a V.
SUadidos que toda a força Ao Madeira mio' será M. I. os seos nobres sentimentos de adhesão á
j;apaz de subjugar esta Provincia ; porém tambem Pessoa de V. M. I. , amor á Causa da Indepen-
nos parece que', emquanto a nossa Marinha não deiteiu , e a detéza do Brasil o que teve sua ori-
for superior á de Portugal, não nos veremos li- gem «ia negligencia da pretérita Câmara,
vres destes inimigos. — Fugiram de Lisboa mais Hoje porém animados elles pelos Órgãos de
Deputados dos das Alagoas, Pernam.bn.co, e náo sua representarão, protestam a V. M. I. os res-
»ei se alffuni da Parahiba ou Ceará. A Inglaterra peitosos sentimentos de adhesão á Sagrada Causa
pugna pela entrega do Gervasio, e do Tenente da que defendemos, e a Pessoa do nosso amável De-
Marinha, que dessa ia para Pernambuco com Oíli- fensor Perpetuo, certificando a V. M. I. , qUe ei-
cios. — Ouvimos dizer que no dia 3 do corrente les tem tido parte em todas as solemnidades , com
ise procedia no Recôncavo á eleição dos Deputados que se tem celebrado a regeneração Frasilica, e
para a Assembléa Constituinte. Tem chegado ai- que desde já Se Digne V. M. I. acceitar os nos-
gumas embarcações do farinha de S. Mutheos , sos votos, trairemettidos pelos nossos Procurado-
ginga, hontem entraram uma , ou duas com 3$ res, que acharam na Pessoa de V. M. I. o aeco-
Jantes alqueires , e fazem isto a titulo de arriba- lhimento , que he próprio de sua innata , e Impe-
da, pois consta que saiem despachadas para essa, rial Bondade.
ç Pernambuco, e por isso estando a farinha a 1920 - Deos dilate a perciosa vida de V. M. I. , co-
quarta, hoje se acha a 1100; o que exige provi- mo .todos havemos mister. Villa de Porto de Pe-
dencia. "" dras, em Câmara de 8 de Fevereiro de 1823. —

Esqueçia-nos dizer que, representando a Jun- Christovão Coelho de Ataide , Juiz Presidente ;
ta da Fazenda desta ao Governo de Portugal os Francisco Xavier de Lima; Francisco José dos
grandes podidos, que o Madeira fazia, e a falta de Santos Bello; Rogério Fernandes de Barcos, Ve-
meios, que havia para os suprimentos exigidos. reador; Antônio José Coelho.
Agora recebe por resposta, que tudo quanto Mudei-
ra pedisse que se lhe desse ; e em nada mais íalla. —*——

Tem havido grande fogo da parte da Soubara,
ç delle tem resultado alguns marujos mortos e té-
ridos ; porém ignoramos o numero. Cremos que o
João ( das botas ) tem attacado as canhoeiras com

PROVÍNCIA DE MATTO GROSSO.

Sabemos que o Collegio Eleitoral congregado emalguns barcos armados , e estamos certos que por Cuiabá remetteo copia da Acta com data3 de 26 de
aquelle lado se teria feito mais alguma cousa, se Novembro do auno passado, pela qual consta ter-secile tivesse meios proporcionados. ali já nomeado o Depulado Provincia para a Assem-lemos sabido, que em Pernambuco tem ha vi- blea Geral Constituinte o Legistativa verificando-se
^desavenças entre o Governo Civil, e o Gover- aelcição na pessoa do Tenente Coronel Antônio Na-nauor das Armas, e nao duvidamos que este, pelo varro d'Abieu , residente nesta Cidade.
çeo niao gemo , sina a causa de tudo ; e se bem
que por ora estas desordens não affectem o systema
geral, que defendemos, pois ainda tremulam as
Laimeiras lmperiaes, com tudo he uma desgraçabem uigna de lamentar-se. — Pelo Supplemento áGazeta Jiltulç de Ouro , que ultimamente lhe re-incitemos, conhecerá que embarcações ficaram nes

PROVÍNCIA (TSPLATINA.

Continuação das respostas ás circulares do Syndko
Procurador Geral do Listado.

;dp*,S SÍ,P 
ETad'"a « rest""do noa I1L- e Ex.™» Sr. - Este Cabildo recebeo o offi..

m ,de L , .1 qU° *° pn"'? 
T/omPtm° foi d-sar- cio de V. E. , cm que nos communica o» suecessos

:.:.••! iPé , *ra?.aía constituição saio com inesperados de alguns Membros do Cabildo de Mon-
•,^'irl íi 1U rend,d1°; e SÇ alguma das em- tcviiko , cujo» procedimentos no» sam tão estranhos,
: iKi~., 

' "° "11lr *"'"" desn,al>ch<> , «q«'i que nfio sabemos a que attribuil-os , se não a uma
t"l o,;-! i,™lqUe(aS, CO"Certar' P°rclue oAl'- ^biçã,, desmedida de mandar , levados dointeres.setjíiui es!,, vamdo, e talvez seja esta uma das ra- «le acabar.,„,. ,,,,,.,., „ ,,,. , c°ni os últimos restos, que nos ficaram; cu-
F-t-i nó e ,d, rr us ?l*"m COin,mtr' Jas C0ndif«ões revt'ste»' ° caracter de D. Carlos JI-
minar o em tod-i « rL^?, V í""™ l™^ Í1ÍU" '"^ q"C nS° resPeÍt0U ,lcm os bells das confrarÍM

/ 1™ ¦ it I L 
*"' 

^^W*' Wn üte'»P», que teve as renda» cio Governo de
algt/^;:,;;,dr:lwr^,u^cxaiJ!.,,«a^^ ..-• *~-%-./es., e .«.^m devem
pelo muito fogo que houve hontem.

¦ j--n--."- •-¦>-. — »-..„.-..,y,t„. ,. j2a.v, 5 e o nosso uigno inestroço que fizeram estar seguros de nossos bons sentimentos, e que nun-
e» seráin capaitc» esses malvados dc alhicinar esta
Provincia , que acaba de jurar a sua eiicorporaçSn ad
grande Império do Brasil , para que ella siga as
vistas dou «HibkirtistJrg.
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Em conseqüência pois daquelle Officio de V. Kx.,
-siidararo-sc delles copias aos Povos deste Dcparia-

mento, para que estejam pervenidos, e não se dc-

«m allucinar por alguns emissários, que para esse
«m possa mandar aquella Corporação.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Sala Ca-

pitular desta Villa dc S. Domingos Soriano, 30 dc

Dezembro dc 1822.
111. c Ex. Sr. Syndico Procurador deste Estado.—

Mifruel Bonifácio Gadea. — João Acosta. — João

José Gadea. — Joaquim Madiil. — José Vicente
Gallegos.

Ex.m0 Sr. —- Pela honrosa participação de V. Ex.
datada de 19 do corrente, somos instruídos da escan-
dalosa , ilkgnl, e liesprezivel mola, que novamente
tocou • a iníqua facção de anarquistas de Montevidco.
Aquella participação será publicada aos Povos deste
Dapartamenlo, os quaes não duvidamos detestem, da
mesma maneira que nós, a criminosa condueta dos
Innovatlo.es, que, não satisfeitos com as nossas pas-
sadas desgraças, põe em acção quanto lhes ilicta, ou
sugeere «eos depravados, e fanáticos pensamentos de
envolverem este precioso território em todos os desas-
tres, oue se podem imaginar, introduzindo a desor-
dem , e anarquia com o estabelecimento de uma As-
sembléa tão redicula como illegal, que jamais será
obedecida pelos outros Povos, que sabem defender
seos direitos, e obedecer ás legitimas Auetoridades ; e

que possuem bastante honra, e caracter para enérgica-
mente sustentarem o systema da ordem e traanquilli-
dade publica, debaixo do Império das Leis, e da
Causa , que espontaneamente abraçaram, como única
capaz de constituir a felicidade real, e verdadeira
(leste Estado.

Deos Guarde a V. Ex. mnitos annos. Salla Ca-
pitular da Colçmia 26 de Dezembro de 1822.

E.mo Sr. D. Thomaz Garcia de Zuniga, Syndico
Geral do Estado Cisplatino. — Francisco Rodrigues
Laudivar. — Manoel Escalla. — Toribio Aldecoa. —
Miguel Ives. — Miguel Merino. —- Por mandado de
S. S.1 Antônio de Abendanno e Leão.

111. e Ex. Sr. —• Recebeo este Cabildo o mani-
festo, que V. Ex. foi servido dirigir-lhe com data de
19 do presente, sobre as resoluções do Ajuntamento
de Montevidco, em declarar-sc Soberano dos Povos,
e coino tal declarar tãobem traidor ao 111. e Ex. Sr.
Capitão General, e convocar um Congresso, que dc-
cida, ou pronuncie , o que aquella miserável facção
lhe determinar, e for conforme ás idéas dos Volunta-
rios Reacs. Jamais pôde entrar no calculo dos homens
sensatos avançar-se a tanto um Cabiltlo, que afastando-
se cias funeções , que a Lei lhe prescreve, erige-se
tro Soberano, dando logar a que todos os outros
4bm idêntica razão se arroguem o mesmo titulo. Nao
duvie V. Ex. que este passo , olhado talvez pela faç-
ção como o mais conducente para os seos fins, seja
o escolho, em que naufraguem os seos projectos pelo
insulto feito a todos os Povos, entre os quaes, por
mais ignorantes, que sejam os seos moradores, não ha
um sô que não saiba, que um Povo não tem supe-
rioridade sobre outro Povo, nem um Cabildo sobre
outro Cabildo. ,.

Muito se poderá dizer impugnando áquelles falsos
princípios; porém V Ex. está mais ao facto de tudo,
do que nós: assim só nos resta significar a V. Ex.,
que este Cabildo saberá sustentar os seos direitos,
e a auetoridade, que o Congresso Geral da Província
dignamente depositou nas mãos de V. Ex. ^

Deos Guarde a V- Es. muitos atinos. baila Ca-

pitular dé Guadalupe 23 de De/embro de 1832.
Ex.'"" Sr. Justo Diogo Gonçalves. — Antônio

Motiisteiio. — Bonifácio Vidal, — Antônio Feliciano
Vidal. — Julião Jenez. —* Jorge Pcrercz Ernsa. —
Feliciano Corrêa.

111. e Ex. Sr. D. Thomaz Garcia de Zuniga,
Syndico Procurador do Estado.

111. e Ex. Sr. — Este Ajuntamento tem á vista
a honrosa participação de V. Ex. datada de 19 deste,
a qual manifesta o plano adoptado pela loja de anar-
quistas de Monfevideo , que quer romper os vínculos
cia paz, da ordem , dos foros , dos privilégios, e per-
rogativas dos Cabildos do Estado , e clevar-se com o
nome de Auetoridade Soberana. He impossível que as,
Auetoridades, cabeças dos Departamentos, deixem le-
var-se de um principio tão vil e baixo; porque não
só suecederia ( adoptando medida tal ) a perda dos pri-
vilegios e foros dos Cabildos, mas seria metterem-se
na antiga oppressão , e ficariam os Povos (Io Estado
acéfalos, e em orfandade. Por considerações tão poderosas
he de parecer este Ajuntamento, que se despreze em
tudo as disposições daquelles anarquistas; e quandor
tragam malícia apparelhada, os que a manejam igno-
ram como se acham os arquivos de Montevidco, com
constituições que bem aclaram a igualdade de mando
daquelle Cabildo com os desta Campanha. Adoptada
que fosse esta medida , conheceria logo o território
Oriental a nullidade das forças, que nos mandam.
Deve olhar-se, Ex.m° Sr., com toda a indiferença
idéa tão mal concertada , como sem principio de mo-
ral, sem graça, e sem gosto, tendo-a puramente como
noticia esquecida das muitas falsas, que elles espalham.
Porém cumprindo a ordem de V. Ex., distnbmo-se
pelas Auetoridades territoriaes o bando publicado nesta
Villa cora o citado officio dc V. Ex., para que façam
saberão Publico, e instruam os visinhos, para qua
desprezando as idéas da loja anárquica, sigam o pre-
sente , são, e sábio Governo. .

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Salla Capi-
tular de S. José S8 de Dezembro de 1822. — José,
Rios. — João Manoel Martinez. — Antônio de Villa,
Manoel Jauregui, Secretario. ,,-•,- -r-ot)1

111. e Ex. Sr. Syndico, Procurador Geral do Esta-
do D. T/wmaz Garcia de Zuuiga.

Sam estes os officios, que por ora terá chegado

ao nosso conhecimento a respeito do «tado Político da

Provincia Cisplatina:. s e que terá dito o Argotia
vista do conteúdo delles? j ««correra a «J™» "^

da da coacção, em que se acha a campanha domina-

da pelas forças' *» Barão da laguna •» .M»»b»t«»
que o Argot o diga para ser acerediiado ? „; Onde ex-

istem os si-maes deste estado coacto dos Povos? i Em

Jtí deUe^se tem manifestado a reacção, qne sempre

Sie de perto aquelle estado de constrangimento ?
• gaes sam as grandes forças, que tem o Gene a

Licor para dominar uma Província inteira *»}^'

annos? Os Povos Cisplatinos conhecem perfeitamente,
que a idéa de uma independência, tal qual ella lie

sueserida pelos anarquistas , nenhum fundamento tem ;
n,.e o -ratoida America HespanMa retalhado em esta-

dos differentes, e muitos dVstes ainda divididos em par-
tidos, mal pode cuidar cada um da sua segurança, e

arranjos internos, e muito menos concurrer por meio

de soecorros para a dos outros; que nestas circunstaHr
cias lie-lbe sem comparação mais vantajosa a sua en-

corporação ao Império do Brasil, poderoso, rsspeita-

do, e jú na sua nascem;» solidamente baseado, como

A 5 b
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«Ue se acha. do que a outro qualquer Estado; sen*
,1o que tal encorporação em nada desdoura o brioso
caracter daquelles Povos, nem de nenhuma maneira
perjudica os seos interesses e direitos. Desengane-se o
Jrgos, outra vez repetimos o que já dissemos em um
«bis N.°! imtccedenles, que só lhe dará credito, quem
for de todo ignorante em os negócios de Montevideo.

RIO DE JANEIRO.

26 de Março.

Pelo Paquete de Inglaterra que hontem entrou
recebeo-se a noticia de que o Ministro de S. M. El-
Rei da Grã Bretanha reclamara ao Governo Portuguez
a entrega dos Brasiliens Gcrvasio Pires Ferreira,
e Antônio dos Santos Cruz. O primeiro destes homens
foi tirado na Bahia de bordo do Paquete Manches-
ter, e o segundo de bordo do Bergantim Liidjj of
lhe Lake ; e ambos remettidos pelo Madeira para
Lisboa. Achamo-nos auetorisados para auuunciar
ao Publico esta noticia.

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-ra augmento da Marinha tk Guerra do Império
do Brasil.

Acções mensaes.

Transporte 1605
D. Maria Roua de Oliveira Mandílo 1
Manoel Alves Pereira de Macedo 1
José Monteiro Teixeira Cardozo 1
José Bernardo Silva I
Caetano Moreira Gareez ,, \
José Maria Claro Ribeiro g
Manoel Afonso Gomes 1
José Alexandre Ferreira Brandão ]
Joaquim Coelho, e Rita Maria daFonceca..' 2
Antônio Dias Corrêa 1
José Ignacio da Costa Fiorim %
Jezuino Marques Ferreira 1
llermogenio Pereira dn Silva \
Manoel Martins Marques ..!!!!.. |
José Cardozo Neto.:.....  

i
João Ignacio de Carvalho .'.""" 1
Gregorio José Vieira Henriques 2
José Joaquim tle Oliveira Guimarães ..... _
Custodio José tia Silva 3
Bernardo Pinto Gonçalves Silva !!!..!.! 2
José Antônio da Silva Guimarães _'.'." o
Jeronimo Francisco de Freitas Caldas............ 3

1637

nm 1 », Transporte... 1C3ÍBaltliasar Jacome de Abreo e Souza ., ó
José Antônio Pacheco ' 

ó

José de Lemos Magalhães '[ ,
José Fernandes de Oliveira -i
José Antônio Ribeiro Guimarães e Silva*.'.!]!!* \
Antônio da Silva Henriques > 

" o

José Joaquim Rodrigues da Fonceca %
Francisco José dos Santos Rodrigues !. 3
Anton ic Gregorio Rodrigues \
André Gaspar de Anuiriui 1
Felipe Ribeiro da Cunha \
Nicoláo Antônio Cosme dos Reis 2
Manoel Gonçalves Pereira Duarte \
José Laurenço de Brito ]_
João Bite d' Araújo ....*••• «{
Francisco Rodrigues de Bastos ,. J£
Bento José da Silva J_
Joaquim José Domingues Ferreira.... 2
Bernardo Francisco Lcssa (>é \
André Lopes de Carvalho 1
Antônio José Martins Sequeira 1
Antônio José Martins Alaujo 1
Manoel José de Macedo Si
José da Fonceca ,, 1
Antônio José dos Sanlos Carramonas. 1
Antônio Pereira da Fonceca 1
Manoel Veloüo Tavares 1,
José Ribeira Monteiro %
Bernado Gonçalves Carneiro 5
Antônio Pereira Martins 1
Manoel Custodio Ribeiro 1
J osé Henriques Pessoa 1
Antônio Fernandes da Torre... 1
Hei mano José Cardozo 1
Fr. José Policarpo de Santa Getrudes.... I
José João da Cruz I
Jesé A ntonio Penna I
José Moreira dc Sousa Maia 1
Antônio da Silva Maia.... &
Francisco da Cunha Pinheiro... 1
Francisco José Fernando Barboza  t
João José de Sá.. 1
Antônio José Gonçalves Bastos 2
Manoel Gonçalves Vianna  â
Manoel Caetano Pinto W
Paulo Martin 4
Duarte José de Mello I
João Maria Jacubina •*¦
José Makquias d' Oliveira a
Antônio Fernandes Pereira. •*-"
Ignacio Gomes da Cruz ... *¦
José Luiz da Silva. I
Antônio Pedro Texeira...... ¦¦

1729
Continiiár-se-ha.

para o^eTiS annT Z 
mh^° 1ue &£*'« Chores Assinantes do Diário do Governo

L de no-" na loadL2»L ^f de-ejarem a ™™ÇSo do dito Diário no %° trimestre subescre-
te conter Sh t^ST^J^T ™ ** ^ ^' ^ ° "«"*«* ' "* **"

casa dotX^ífwioPl%f;TÍZa°Bf™ P'A,Í-' iue elle se acha nomeado Administrador d*
cas, e ISa-.eração deste Im erfo ti 

' '/"'' prov,8So da Jl,nta do Commereio , Agricultura , Fabn-
riarà oue pr«x; \em hSth 5 s , » !; ' 

* "eSta l»"1*"^ «visa a todos os Credores da dita casa
Lia ie32 d 

* 
correntedebakò da Ií ^"V ••¦*« Tribunal dentro de dous annos contados da

se remeftetán, para os meiS"rÍ^ T^° 7° ^ find<r ° dit° teraP° n5° se,-a"' raab SOTÍ*V
seira Ccmtizãe, 

ordinários. Rt0 de Janeiro 24 de Março de 182.?. - Lourmço Justino Pc
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DECRETO.

t Endo necessário que o numero e graduaçOe. dosOf-
fici.es da Guarda Cívica desta Corte, creada por Deere-
to de vinte cinco de Setembro do anno próximo passado,sejam conforme, ao Plano, que Me foi appresentado , e
e méreccp a Minha Imperial Approvação; Hei por bem
nomear para servirem nos Postos respectivo, as pessoas
constantes da.Relação inclnsa, assignada por José. Bo-
nifacíò de Andrada e Ulva, do Meo Conselho de Esta-
do, Mini.tro e Secretario do Estado dos Negocio» do
Império e Estrangeiros, Meo-* Mordomo Mór , e Comman-
dante da referida Guarda Cívica; confiando muito no ze-
lo, fidelidade', e> patriotismo das pessoas nomeada. , què
cumpriram exactamente us obrigaçfies , a que ficam res-
ponsaveis. D mesmo' Ministro , e Secretario de Estado ,
Commandante da dita Guarda Civica , o tenha assim en-
tendido, e faça executar. Paço em 24 de Fevereiro de
flíil oitocentos e vinte trez , segundo da Independência
-e do Império. — Co** a Rubrica de SUA MAGESTADE
IMPERIAL. — José Bonifácio de Andrada e Silva. . ,y

A Relação referida foi publicada no Diário do Go--verno _* 
'47. 

, .

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império. *

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es*
tado dos Negócios do Império, participar ao Governador
da Praça de Santos, Joaquim Aranha Barreto de Camar-
go, que Lhe foi presente o seo Officio de 17 do mez
próximo passado, em que dá parte de ter sido seques-
trada naquelle Porto parte da carga do Brigue Fama,
vinde, de Lisboa, c tran.mitte as noticias por elle obti-
d. ; pedindo resolução acerca do destino, que dc»e
dar ao sal, que fora apprehendido , por ser de proprie-dade Portuguesa: e Ficando o Mesmo Senhor Inteirado
dosr mais artigos do dito Officio, sobre os quaes se da*
rim as providencias peíaRepartiçío dos Negócios da
Guerra; Ha por bem que o sal seqüestrado seja vendi-
do antes que soffra damno. Palácio do Rio de Janeiro
em 14 de Maiço de 1823. —José Bonifácio de Andra-
da e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado rios Negócios da Fazenda , remètter ao Minitro e
Secretario de Estado dos Negócios da Marinha o Officio
junto do Vice-Almiranto Rodrigo José Ferreira Lobo,, acom-
paiihado da relação das despezas feitas com » Esquadra
do seo conluiando no Rio da Trata , pertencentes',. ap
rn.» de Novembfo do. anno passado, para que procedeu-'
do-.e aos necessários, exames , b faça subir á Sua Pre..
«enç. fom as «ibuervaçCcs que cecorrerem , alta. ta* - -«.-

circunstancias actuaes. Paço 11 de Março de 1823.-—
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negocio, da Fazenda, que a Junta do Banco
do Brasil envie quanto ante. ao Thesouro Publico uma
conta corrente da importância, que tem entrado nos Co-
fres do mesmo Banco , por conta dos Impostos estabe-
íecidos pelo Alvará de 20 dc Outubro de 1&12. —Pa»ço'
14 de Março de 18_; — Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M, o Imperador pela Secretaria de Esta-
rio dos Negócios da Guerra, que o Tenente General Go»

vernador das Armas da Corte e Provincia expeça as cou-
venientes ordens para que amanhã marchem. pára a Forta^
lèza de S. João setenta Praçaí do BatalhSo de.Liberto.¦»¦
é sessenta para a da Lage, sendo commandadas por um
Capitão, e para a Fortaleza de Viilegaignon setenta ;
devendo portanto fazer regressar para as seos respectivos
Districtos a Tropa Milicianna , que se acha destacada,
na. mencionadas Fortalezas. Paço em J8 de Março de
1823. — João Vieira de Carvalho.

Tendo representado a Jtmta do Banco do Brasil

que procedendo-se no dia 13 de corrente mez á Costbma-
da al.eitura da porta a* The*ouraria do Banco , c_e
existem Cofres da remissão -da» Nota. se aehmia uma du»
fechaduras baatante oflendida com Çícatavràcfuras , é o
espigão onde entra a chave inteiramente quebrado, o que
prova délligencia de arrombamento, e serem cúmplices
de uin tal attentado a. Sentinellas daquelle ponte; Man-
da S. M- o Imperador pela Secretaria de .tado dos Ne-
gocios da Guerra, que 0 Tenente General ,Gçvel,uador dus
Armas da Corte e Provincia expeça as" ordens percisa.,,
a fim de que sejam prezos não só todos os Soldados que
estiveram de Sentinella á referida porta na noite ie 1_
para" 13 do presente mez, mas também o Official C<_-
mandante da Guarda, por não ter rondado, ou rnandalte»
londar uma Sentinella de tanta responsabilidade'.- e <_k-
na outro sim o Mesmo Augusto Senhor que se proceda a
um Conselho de averiguação sobre este accontecimento ,
declarando-se mais na Ordem do Dia, que as Sentinellas
da mencionada porta da Thesouraria do Uanco devem sei
muito escolhidas. Paço em 17 de Março de 1823. —João
Viátd de Carvalho. . .

Participaram-se á Junta do Banco as medidas tomadas.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
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f.ocios da Marinha, p.arti.-.ipnr a
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Supreniüi Arbítrio dos Impe-
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;le liiiaicia.-i >, primeiro movei
;;|ni qui-reutlj o Conselho re-
,, l)«'creto de Sua Alteza Real

;-u*ti> de-.!,: anuo , que mandi

lí A 11 1 A. /

Villa da i acltoeiífa. '
i

Senhor.—Á Muito Alta P/frescnçn de V. M. 1.
leva a Comniissão do Tlu-sour/O Nacional instalada
na Villa da Cachoeira. que /ponderando o Conse-
lho interino do Governo, / quanto releva provi-
denciar o manejo das Fina/ças , a fim de maiu.te-
nir. o bravo Kxercito Pm/ilicador , que ora se em-

prega na ileíeza desla Pr Milícia , fez baixar a Por-
taria inseria ror copia /, declarando nella a insta-
iação desta Commissã'/, e suas atribuições ; cuja

lançar
su.-tciit
;"i. «lo
e «pie
,,'.;;: e
uai a (..'
te

ipnr
A
todos os recursos necessários á

da presente Causa ; e mais ao artigo

projecto uppivavailo pelas Villas Col ligadas ,
servio >lc bas" a sua frgaiiisação no qual

¦,\;il».ciíaiiieiite fui a .',,< eL-do , crear-se logo
iiiun.issãi. rie Fazenda; liruiado tão solidanien-
Conselho . Deliberou crear uma Coininissãt»

ne I ileso.uo
uriy

presidida pelo o Sr. De-

pulado pela Villa de _S. Francisco ao Conselho, o
Nacional ,

de >'.
Desembargador Antônio José Duarte de Araújo Gon-
dim, composta ale seis Deputados, o Corregedor In-
terino , fazendo as vezes de Procurador da Coroa
e Fazenda. Hum Inspector «'os Commissariatos de

guerra : paia o que *e nomea o Sargento Mór An-
tonio Maria da Silva Torres. Hum Inspector dos

instalação teve logar /em o dia 23 do pretérito mez Commissariatos de boca, para o que se nomea João
jrc/ente anuo ; e nesse mesmo dia

>s trabalhos . e tem feito to
de Setembro d
aleo principio aos
dos os eribiços ..íminto cumpre coadjuvar a bem
da grande causa/ tia Independência Política do Brn-
sil: incliisu en-/i;l a V. M. I. a mesma Commissão
a Relação tio--/ Officiaes que se empregam na ali-
iecção das dit/is Finanças, os quaes serviam alguns
?.a- Junta da 'Fazenda ria Cidade da Bahia ; é. qus
agitados tão/ simente pelo amor da causa vieram
íitravez dc Âodos os perigos prestarem-sa em servi-
<;o da Pata/a : deixando por tanto á descripção dos
malvados /eus bens, famílias, &c., «: se acham ser-
vindo gr» iuitamente. Deos Guarde a. preciosa vida
dc V. 

*f 
/l. por muitos annos, assina como todos

nós ob«,»nos de mister. Cachoeira 23 de Dezembro
«le 183?/—Antônio José Duarte de Araújo Gon-
iliiii, 1"/''siilente ; João Pedreira do Couto ; Fran-

Pedreira do Conto. Hum Inspector da Mantearia , é
fardamentos da Tropa , para o que se noinea o
Quartel Mestre Francisco Antônio Fernandes Pe-
reira. flum Thesoureiro par» o que se noinea a
Luiz Ferreira da Rocha : e um Escrivão para o
«lue se nomea Francisco de Paula de Ataide Sei-

declarando , que a ella pertence : Primeiro a
1
xas
arrecadação de todos os dinl.eiros , e rendas Publi-
ca-;, e quaesquer impostos na forma, porque se acha
determinado nas Leis e praxe recebida de Fazen-

Segundo, promover donativosde dinheiro , «p-
e farinha, e subsecipções não só dos Oííicios

cisco A
Rocha

Monto Fernandes Pereira ;
raiu-isco de Paula de

Luiz, Ferreira
Ataide Seuas.

oi taria a

„«,
;„¦
d /rnsri S'-nioi

I .'ei;,'" uo !
• r iii-j r.iii-n
lllií-o- ; uu (''.-d

h Hiiiiha il-,-- J
/ij','- iam ler ;i
/mui a; orei',,,,!-,

! In . iiiii- I.'./:¦.ii a

/ l.l 1'lOV illl-il! í 011»
;/ tipins (|c «',i-plliai

/ii 

i,v,,,;'(, -.,- no-.
, i,|lll"-''l),lo |l.nl(',|
,, :; ,-in-. . ;¦ i-uii

:,'"-1 ''' 
"*

da
do.
mecânicos para os misteres da Causa , como de ca-
noas, e cávalgaduras necessárias ao mais fácil tranS-

porte dos Destacamentos , munições de guerra e boca :
Terceiro , abrir Empréstimo Publico , acreditado
sobre a Fazenda Nacional , quando" assim resolver
o Conselho sobre proposta da mesma Comniissão d»>
Thesouro: Quarto Inspecionar , e tomar'contas ás
C-Jmmissões ale Caixa Militar ora existentes-, ou

que já existiam nos diversos Sogares, e Villas Col-
ligadas : Quinto fazer os pagamentos as Tropas :
Ssxto inteiramente desempenhar em tudo e por tu-
do as funções da JuiUa da Fazenda residente na
Cidade da Bahia. O Secretario deste Conselho as-
sim o tenha entendido e laça—constar, para ter o

a 1 rovilicia , qne abrasada devido cumprimento fexpedindo as participações ne-

que se refere o O[ficio acima.

Por quanto ao Conselho Interino de Governo
desf/ Província releva providenciar em fôrma , que
iipii Ju:,i detrimento soilra a sagrada causa da Inde-
pen Aenria Política da grande Nação Brasileira na
pai /«' respectiva a

vi-rdada n o- sentimentos
iii-iini-iiie Ai-clamado a.

d [">,-:.,

,' .,-, i-ll,-- -, i-vir
nen1 ¦• . c liio i),í
!«-u ,JuiU lilho,

utrioticos , tem feliz
Regência Constitucio-

nos rrincipes o Muito Alto e Po-
/). Pedro 'de. 

Alcântara Protector, e
- -.ser «h-ste Reino, ij-enuendo a que
pei,, mesmo uirccadados os fundos Pu-

.ara mais alimentar
,i,i.-!t!'i;-i que nos oppriinem , sendo

lunta da Fazenda da Balda, e as-
a que persistam na opinião ia jus-

.pressa vontade dos Povos des-.
mais decidido abuso dos prin-

Direito Publico, sobro que tem
juramentos , on assim não uc-

,'r dissipados no labyrintho dos
,.;';. ([iie orcorre ri eui daiiino ,
;.';i , ao iiie.iiici tempo , que de-

ao --> para as rl< spozns do mo-

cessacias. Salla das Sessões na Villa da. Cachoeira
em 21 de Setembro de l.V>>. — Albuquerque, Pre-'
sidenle: Montesuma , Secretario; Gondim ,¦ Coim-
bra, Bitancourt. Freitas. Castro, Velloso, Mel-
lo. Cumpra-se c registe ..,-.. i\ichoeira 24 de Setem-
hro de ]8ü2.—Gonaiini . Presidente; Lima, Tor-
res. Pedreira ,. Pereira, R.icha, Seixas. Está con-
forme. — Francisco de Paula de Ataide Séijcas.

IlclaçSei dos O lll ciais emprep,
ela ela Commissão do 'P/ienuro .

ijões subalít ruas

ios na Junta da Fazen-
e suas reparti-"

•I-.H

'/„-
ilação

. que

«ios
mo. i

Brios
mo so*

Francisco de. Perda e/c Ataide. Seixas , Oflicial
da Contadoria da Bahia i-omeado pelo Conselho»
Interino de Governo, Deputado Escrivão para or-
-ganisai- a Junta da Coniir-issão do Thesouro d»
Província.
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Losares interinamente creados pela Junta da mesma
Commissão.

Contadoria.

Contador, Jacinto Alves de Sá.f Officiaes de
Primeiro Official , José Joaquim > Fazenda da

de Seixas. J Bnkia-
Escripturario, José Nunes de S. Paio.

Secretaria da Commissão.

Official Maior, Daniel Rodrigues de Souza. Idem.
Ollicial do Expediente, José da Cruz Portugal.
Interpetre de línguas da Bahia.

, Sello dos Papei.'.
Escrivão , João José dn Cunha e Noronha. Idem.
llec.ebedor , Jeronimo José Albernaz.

Porteiro.
Feliriano Pereira da Silva Castillo.

Contínuo.
Bernardino Manoil dc Torres.
Assignado Antônio José Duarte de Araujo Gon-

âim, Presidente.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Villa de. Santo Antônio da Patrulha..

Senhor. *- Pelo Protesto que fez o Illustre
Procurador Geral desta Provincia' Antônio Vieira
da Soledade, que foi lido em Conselho de Estado,
vingando por meio deste Protesto reclamatorio a
honra dos Povos desta Provincia, e do Império

quanto naquella parte clausulada com o juramento
promissório inserido no Ofiicio , que nos dirigio a
Câmara dessa Corte, para a Acclamação de V. M.

J. no sempre memorável dia 12 de Outubro pro-
ximo passado , o qual, não vingando o menor dl-
reito dos Cidadãos, desorganisava certamente o lm-

perio, e a segurança do Imperial Throno de V.
M. I. , que elles queriam enfraquecer. A vista de
tão ponderosos motivos se procedeu a uma Cama-
ra conjuneta com os Povos deste logar, e sendo
lido o mesmo Protesto do dito Procurador Geral
sobre tal juramento prévio, que pertendiam V.
M. prestasse; unanimemente desprezaram, e re-
yogarail. similhante cláusula como contraria ao d.-
reito innato dos Povos , e que certamente minava
desorganisação no próximo futuro, como melhor
ge cobge da copia da Acta inclusa , pois que os

desejos deste honrado Povo , que representamos
nnia'tn-se aos de V. M. 1. a bem da Constituição,
é Causa do Brasil, e estam piotnptos a adoptar

quanto for a bem da mesma , sustentar á custa de
seos bens, e do próprio sangue a conservação de
V. M. I. no Throno inabalável do Brasil, o qual
«e. julga firme como he de crer. Deos Guarde a
Sagrada Pessoa de V. M. I. como todos havemos
mister.- Villa de Santo Anlomo da Patrulha euiVe-
reação de &5 de Janeiro de 1823. — O Juiz Or-
dinario Presidente Francisco Xavier da Luz , Fran-
cisco Domingues Roeiius, João Teixeira Brasil,
Joaquim da Silveira Peixoto, Arsenio Pinto Ban-
deita.

Termo de Vereança.
Aos vinte e dous dias do mez de Janeiro de

mil oitocentos e, vinte trez annos, nesta Villa de
Santo Antônio da Patrulha, etn as casas da^ Cama-
ri. onde foram vindos o Juiz Presidente Francisco
Xavier da Luz, e mais Corporação da Câmara pa-
ra proverem nobre o bem publico, assim como iam-
bem compareceu o lilust. Coronel Commandante
desta Villa , Clero , e Povo para effeito de se fa-
zer presentes a todos o OIlicio, que a esta Ca-
mara dirigira o Procurador Geral deista Província,
o Reverendo Vigário Geral Antônio Vieira da So-
lidade acompanhado do protesto reclamatorio, quo
o mesmo appresentava ás Cortes tendentes a claii-
sula inserida pelo ex-Presidcnte da Câmara daquel-
Ia Corte do Rio dc Janeiro no OIlicio que aquella
Câmara dirigira tanto a esta Câmara , como a to-
das as mais a respeito da Acclamação de S. M. I.
de jurar o mesmo Augusto Senhor solemnemente
manter, e guardar a Constituição, que fizer a As-
sembléa Geral Constituinte Brasilica, e sendo ap-

presentados tanto o dito OIlicio, como o impres-
so do dito protesto reclamatorio estando tudo ja
registado nesta Câmara, mandaram o dito Juiz Or-
dinario Presidente, e mais Officiaes da Câmara,

que visto achar-se o Povo reunido se passasse a
ler o contendo no dito Officio, e Protesto com to-
da a moderação , a fim de que todas as pessoas
presentes se intelligenciassem, e podessem declarar
suas espontâneas vontades; á vista do que se pas-
sou logo a ler tanto o Ofiicio daquelle Procurador
Geral desta Provincia , datado de dezesete de De-
zembro próximo passado, como seo Protesto re-
clamatorio , que appresentava , em Cortes , em o

qual pela sua energia mostrava o honrado íelo de
Patriotismo, e honroso desempenho de seo dever,
em favor , tanto desta Provincia como de todas as
mais em desempenho da boa fé, com que se com-

portaram os Povos, adherindo ao convite áa Ca-
mara da Corte do Rio de Janeiro, que cegamente
se colligaram, ignorando o que 

"ime sé sabe, e
se veio no conhecimento da umidade, com que se
inserira no referido Officio daquella Câmara diri-

gido a esta em dezasete de Setembro passado , de
se Acclamar a S. M. Primeiro Imperador Consti-
tucional do Brasil, com ã cláusula de prestar o
Mesmo Augusto Senhor previamente juramento so-
lemna de jurar, goardar , manter, e defender a
Constituição que fizer a Assembléa Geral Consti-
tuinte Brasilica ; e sendo por todos bem visto , dé
conformidade declararam , que as suas vontades
eram , que se não fizesse menção da cláusula in-
scrida no Officio da Câmara do Rio de Janeiro de

que acima se faz menção, e que estavam pelo
Protesto reclamatorio do dito Procurador Geral
desta Provincia , e que renunciavam similhante clau-
sula, como opposta ao bem geral da segurança pu-
blica , e porque estavam certos na honrosa probi-
dade daquelle digno Procurador Geral, e confia..-

ça que delle se fizera no auto da eleição, decla-
ravam estarem em tudo conformes no expressado
na sua Proclamação feilíi, em Conselho a s seos hon-
rados Colegas , ,e poripie'esta foi na unanime von-
tade declarada-em geral pur todos, requereram to-
dos que na presente Acta assim se escrevesse ; o

qne sendo ouvido pelo Juiz Presidente , e mais
Officiaes da Câmara mandaram que assim se es-
i-i-fvesse , e declarasse paia ser assignada por to-
das as pessoiis presentes abaixo assignatlas, e que
eu Escrivão exlvid.iswf duos etnias autenticas, pa-
ra sòrem remettida^ ao dito Procurador Geral-, e

pura constar rnandarum fizer este Termo, em que
iroalinenie assiíri.an.m ce-n 

~Siobre*ia, e Povo, eu
Pedro Nunes da Silva, Escrivão da Câmara- o es-

A S %

IJ^^-,..,.,,..-
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crevi , e assignei. Declararam mais que as suas
vontades se uniam n do S, M. I., ile defenderem
a Constituição digna do Brasil, o digna do Mes-
mo Augusto Senhor , eu sobredito Escrivão fiz
esta declaração , o assigna ram os acima. — Francis-
co Xavier dn Luz, Juiz Presidente , Francisco
Doiiiingucs Boeiras , José de Azevedo Barboza,
Joaquim dn Silva Peixoto , Arsenio Pinto Ban-
deira , Pedro Nunes da Silva, Escrivão da Cama-
ra , Paulo Júnior da Silva Costa, Escrevente ju-
rainentado cio Escrivão da Câmara.

( Seguiram-se mais 133 assignaturas. )
Subscrevi , conferi, e assignei.—O Escrivão da

Câmara Pedro Nunes da Silva.

I N G L A T E R R A.

Vimos Cartas de Londres de pessoa assás res-
peitavel ..'aquelle Paiz até 4 de Janeiro deste an-
no, tias quaes extrahirnos o seguinte, que julgamos
não será indiferente para os nossos Leitores.

Londres 23 de Dezembro.

" Finalmente chegaram dois Paquetes de Lis-
boa com noticias até 13 de Dezembro, e ellas cor -
firmaram o degredo, e prizão da Rainha de Porlu-
gal para a sua Quinta do Ramullião, em quantoobtém alguma melhora de saúde para ser expulsa
dp Reino. Um Filho tão virtuoso como he S. M.
ó Imperador do Brasil não perderá oceasião de
proporcionar á Sua Augusta Mãe , logo que estiver
tora de Portugal, as attenções, e soecorros, que sam
dignos de ambos. — Houve nas Cortes uma indica-
ção de uni Peixoto , contra o Decreto para a re-
rouneraçSo dos Regeneradores , dizendo elle quenada mereciam , porque a Monarchia estava per-(lida , e mal se podia conhecer qual seria o triste
fiituro resultado de tal regeneração. Por muita le-
beldade escapou com vida recebendo toda a quali-dade de insultos , e de certo nunca mais se met-
terá n'outra. Tudo annuncia males grandes a Por-
tugal: e a pezar do seo Tractado de Alliança com
Hespanha, que exige pronta remessa do seo coiitin-
gente de Tropas , não desiste com tudo do favorito
plane, de expedições contra o Brasil. Já está no-meada a Regência, de que he Presidente o Bispoda Bahia , e fretados 7 Navios Portuifuezes e l
ÁussieiHo, que com vam, Charruas e Fragatas os.devem conduzir a Bahia conjunetaraente com 3(*
homens. —

Alguns Deputados da Provincia do Ceará temrequerido licença para se retirarem , allegando quea sua 1 roviiicia voluntariamente se unira ao Riode Janeiro, mas ignoro o deferimento. He publico
que a mliitos já se náo paga r. moeda d' ouro. „

Londres i de Janeiro.
" Hoje chegou mais outro Paquete de Lisboacom not-cas de 23 , e sei que ¦* Regência do Bra-sil, va qual não entra um só Brasileiro, devia sa-hir a 20 de Dezembro para Bahia era unia Fia-

gula : mais duas estão prontas para o mesmo Por-to, e para elle voltam tanto a Charrua, que tinhasaindo com 600 homens para Angola, como a ouelevar o Governador de Cabo Verde. O caso be quevos seu, for,.,, mnal llada fe,.£,:s J)e jj d va|u
partir bastantes cultivadores para esse Paiz, cons-ta-me que em numero de 000, dos quaes vam ago-

ra 150 ; e no Ilavre ek Grace sei que ha uni En-
carregado do Brasil, que acceita os que., se offere-
cem. Também «le Gibraltar está a sahir o Navio
Niincj/ carregado de armamento , que supponho ser
para o Brasil .... Dizem que o Governo do Brasil
dá 3(<r_)C00 de gratificação aos marinheiros no neto
rie assentar praça, a ser isto verdade julgo prelo-
rtv«'l augmentar a soldada, e so não dar gratifi-
cação, porque assim as vantagens do marinheiro de-
pendem do tcinpo de serviço , quando com a gra-
tifícação pôde dezertar. „

RIO DE JANEIRO.

Depois de i:e ter publicado o Annuncio do
Diário do Governo , de 2Í> do corrente , relativo
ao numero dos lllustres Deputados da Assemblea
Geral deste- Império , que residem nesta Corte ; se
advertio achar-se- repetido o nome do Illu.tre De-
putado pela Provincia de Minas Gemes , Manoel
.Rodrigues da Costa , por se haver já delle feito
menção na relação inserida no Diário do Governo
de 15 dito; o que pela Secretaria de Estado dos
Negócios do Império se faz constar para intelli-
gencia do Publico : e ao mesmo tempo que., ha-
vendo chegado ultimamente a esta Corte os Illus-
tres Deputados , José Ricardo da Costa Aguiar, e
Anlonio Navarro de Abreu, o 1.° pela Provincia de
S. Paulo, e o 2." pela de Matto Grosso, falta aipe-
nas um para a installação da referida Assemblea
Geral.

Cólta-ESFONDENCIA.

Senhores Redatores do Diário do. Império.

Foi grande o meo pasmo , quando vi hontem no seo
excellente Diário, e no Espelho de 21 do Corrente.
a sensação , que fez buma Carta minha , publicada
no Espelho de 14. Vi trez ou quatro opponenies,
(pois só leio as folhas alguns minutos por favor de
hum amigo , que n^as confia ) que pareciam escandili.
sados das minhas proposições, como de outras tantas!
blasfêmias: examinado porém o seo trabalho, não foi
menor a minha admiração de ver, qué á excepção
da chicana sobre o meo assignado , e sobre as pia-vras =s= Império Português, os sentimentos destes Se-
nhores sam exactamente os meos, e que as suas cartas
sam, em I ,g. r de refcitação , hum c mmeutario e dc-
senvolvimento da minha , como vou provar.I." O Epitheto Conslitucional , dizem elles , per-tence ao nosso Augusto Imperador. Convenho mui vo.
luntanamente. O meo reparo consistia,, em qne se exi-
gisse esle epithefo sempre e todeus as vezes que se rio.
mm o Imperador: taes sam as palavras da minha
Carta: reparo que teve origem em facto bem publico ,e conversações, que delle resultaram entre pessoas ;
que eu quando escrivi só tinha em vista : as outra»
não precisão dasminhas instrucções.

2.° O título de Constitucional he mui honroso.
Assim o entendo, e assim diain eu, quando escrivi ,
que S. M. I. tinha o prazer ele Reinar sobre um povohvre; não ha liberdade sem Constituição: logo aquel-Ia expressão não pôde ser correcta , sem que o mes-
mo Augusto Soberano faça gloria deste titulo ; e de
facto vemos que S. M. I. o adepta entre os outros ,de que se condecora; e esta razão só bastaria paraelle ser mui honorífico.

37 Sobre a vontade que S. M. declarou de hn-
ver Constituição neste Império, eis-aqui «s minhas
formaes palavras _-.- He certo que sabendo da vontule
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do «ronde, nimerb quis S. M. 1. ( _ sem duvida que. Transpor»... 1726

c quererá sempre, porque quer tudo o que l.e uttl ao bebastmo Din...
_?,««„) e áec/aroK o». /i«n_ria no Império um Cons- João Marrony • 
_«íç&, e acerecentei , que se esta senão acha ain- Joaquim Antônio Villela  

£
<1„ feita he só por causa dá demora dos Ucprestn- Vicente Poi lino feoares Serpa  <*

tkntes, que tantas vezes tem sido convocados; cir- l). Emericmnna Angebca Soares  i

cimsUneia, que acaba dc provar que ó Soberano se Antônio Lopes de Oliveira Bello  ~

Presta de bom grado, e mui voluntariamente ao de- 1-ran.-i.co da Fonceea e Figueiredo  i

L. expressado pelo grande numero. Subscrevo cm Antônio Comes dc Rato -.¦•¦••••••  *

ambas M mãos tudo quanto nesta parte dizem esses Antônio Joaquim dos Rçis Portugal  1

Senhores, especialmente, um que diz maravilhas á João dos Reis l ereira
cerca das qualidades , que. deve ter a nossa Constitui- Fclippe José Rme.ro. - i

cio O que na minba carta se segue he mais uma Joaquim Cllmaco . da Silveira e Irmão  i

confirmação do que fica dito. Resulta pois que nos Joaquim José de Santa Anna  i

achamos perfeitamente accordes em sentimentos. Joaquim d Alineuk Souto  f
Disse Império Portuguez. A palavra Império to- Manoel Gomes d Oliveira Couto  J

toada latamente significa 
'huma 

Potência qualquer seja; Domingos da -Silva \ ai ente  -

é neste sentido he evidentemente que eu a tomei: se Padre José Pinto da Silva.....  *

porém eu a tivesse tomado na significação stricta, Pedro Nolasco/ereira da Cunha  -

não mereceria por isso censura : por quanto, apezar Joaquim Te.xeira de Macedo ••••••••  *f

das iudiciosas e plausíveis razões,'que um dos meos João Mana daGama Freitas Berquo  4

imponentes adduz contra a união , não faltam outras João. Ferreira da Silva Braga  I

pelo menos igualmente fortes em contrario. Os sábios Venancio José Lisboa  -

Americanos do Norte tem trabalhado por possuir um Un.go Francisco dos Santos Moreira.....  I

palmo de chão na Europa: e cu não desespero de Manoel da Silva Freir e........ ••••••••¦ •••y *

ver ainda o triste Portugal unido ao Brasil. Nào, D. Mana de F.gueredo Melo Coutinho e Freire 8

não desespero de ver que o Brasil extenda um bra- Mwod Innocencio Pires Camargo  
J

ço protecíor e amigo ao misero Portugal, e o levan- Manoel de Jesus Pestana.  i

íe do abysmo da desgraça, em que malvados Deraa- José Joaquim de Lima Pestana  *

gogós o sepultaram; - Fúrias infernaes , que com os José Domraguw- Moncorvo • *

Im satélite-, eu sem repugnância ab.ndono ao re- José. Nogueira Góes
sentimento do Brasil, e á execração de todo o Mun- Mtnoe Comes Pereira........ ....  

j
do. Seja-me permittido formar ainda votos pelo bem Manoel Iraiicsco de Souza Lemos  

J-do solo, que me vio nascer, votos, que ninguém Anlonio Francisco Lima  i

com justiça me pode exprobar. Brasileiros , ou Furo- Domingos Teixeira Marques   *

MM todos somo.hortJuezes por sangue, linguagem, Antônio 1 imoteo da Costa  i

éostumes, religião <®F0- Povos do Norte em fim José Antônio de Lima
aão recusam o nome de Anglo-Americanos. Agostinho Gonçalves  J

Aesignewne Lusitano, por ter dito no principio João .i_u_s_Alves. *'*•'*¦•—-• 'A-rr " 
g

ser nascklo em -Portugal, e cuidar que pareceria -^"í"» Jof dÇ ^agahaes Coutinho  *

affectada hvpocrisia não ine assignar assim. Julguei Aiidre^ Mendes da Cos ta  *

tãobem que nm Europco Mando no sentido Brasi- José Ignacio da Silva-Lnta¦ 
leiro, e manifeslande 

'os 
sentimentos, que transluzem João Ferreira Couto de Menezes  *

«m oda a minha carta , produziria mais seguros eftei- Mano 1 José de M. randa.

t~ ««quedes para quem escrevi. Bem: eu sou con- J™ ^\t TxZL I
tentissimo de ser, e de me assignar Brasileiro, João Batista d Azevedo *
de plano confesso que recebo como uma honra esta Antônio dose rereira g

qualidade, e que reconheço corno 
^ 

vantagem ^^^g-^";;;;;;;*;;;;';;;;; ,
para mim ser adoptado por nlho cio biasu, visro J*'»""c i
Le do presente Portugal declaro tãobem a face do Joro Ferreira Lage ¦•-••••* *:*; {

Ceo, e _ tem que nada quero, e que se eu não Rodrigo Antônio dAraújo Lia 

pod^se ser perfilhL pelo Lsil estaria em Cathego- Jo,o Evan^ *£«*• Puad,........... {

m 
TZZ ÍShí^L» me não ensina como Lui. Mendes de Va—. --- J

se responde ás hijurias de um desses Se^s, que *£j^£^<J_^\\ ] ^ \ \\ \\\ .. 1
11,6 

IlZnie rrf TltreT 
"pe 

a Z* i^arciali- Joaquim Ignacio da Silva Abreu [

flade efc paíiksmo queiram te %ü« esta" justifi- D. Mana '«<**« M"uls  J

^^s_:^ri_:— &£$£&=,¦¦¦,- •
leiro sincero. AT)tonio Dias da Cosla  2

Continuação da Subscripção voluntária, e mmsrâ pa- l^^^^ZLi' .7 
'.'. 1

« augmenio da Marinha de Guerra do Império ^l^TZé 
^J^."::::::::...- - >

eto Brasil. _ ,. , a-, T \
Acróes mensaes. Joaquim da Silva, Lima *
Transporte 1723 Antônio José da Cruz.... ••••••• ¦ • -.-  *

» _ T .- - j- «ilv. . 1 Francisco Antônio Pereira de Mesquita  t
Jíoao Justmiano Gomes da Silva  *_ ,, «___._.,>_.  1
laidoro da Costa e Oliveira Júnior  * Manoel José d Andrade __i

1773 1S«
A . 'i
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. Transporte... 1840
João da Silva Castro..........,, 1
José tia Costa Rocha 1
Manoel Caetano de Souza 8
Antônio José d' Oliveira 2
Antônio José Ferreira Pacheco 2
Luiz Anlonio Rodrigues 1
Francisco Antônio Rodrigues .. 1
Francisco Antônio da Rocha 1
José Manoel Affonço 1
Manoel de Jesus 1
Francisco Alves d' Andrade. I
Manoel José da Graça 1
José Silveira do Pilar... 2
João Bernarde» Machado 1
José Antônio Lopes 2
Roza Maria da Penha. 1
Manoel Francisco da Silva Neves 1
Joaquim Xavier de Carvalho 1
Antônio José da Cunha -Bastos 1
Manoel Rodrigues de Bulhões 1
Joaquim Carlos da Roxa Pita..... 1
Joaquim- Mendes Freire. 1
João-Gomes da Silveira Mendonça S
José . Rodrigues Coelho Ramos 8
Antônio «Tose Peixoto Guimarães 1
Manoel da Silva Santos 2
Thomaz Rodrigues Ramos 1
Antônio d1 Azevedo Porto e Companhia 1
José. Joaquim Rendo 9
Manoel .Rodrigues Braga 8
Marcos José Pimentel... 1
Francisco Xavier Dias da Fonceca 1
Manoel José Pereira Graça  •• I
João Olegario Fev.eira .V,.... 1
Domingos José .Pereira Guimarães. .".''.... 1
Coronel JoSo Antônio àe.Mdfo..,.,..^*.,^.*^,:.-... 1
Jeroiiínio Moreira da Silva'é. Irmão............. J.
José Pedro Fernandes £

( declarou, querer pagar os 3 annos adiantados,)
Antônio Ferreira Quadros 1

1894,

Transporte... 1894
Maria Tereza da Silva Ribeiro 5
José Pedro d1 Abreu 1
José Lázaro da Bocha \
D. Abbade do Mosteiro de S. Bento em nome da

Sua Communidade J6
José Joaquim do Couto |
Manoel José da Silva Souto 1
lgnacio José Gomes da Silva... 1
José Caetano Rocha 8
Vicente Ferreira da Silva I
Laurindo José da Costa 1
Henrique José da Silva 1
lgnacio Luiz da Costa 1
Hercules Otavianno Muzi 8
Honorio José da Cunha Rangel 1
José Maria Heredia I
Nicoláo Heredi 1
Brsz Martins Costa Passos 1
Joaquim José Nunes 1
Francisco Carvalho dos Passos 3
Padre José Pinto Alves d1 Azevedo 1
Padre Lúcio Antônio Fluminense 1
Joaquim José Ferreira Chaves 8
João de Medeiros Gomes 1
Manoel Ferreira d' Araújo Guimarães. 5
José João Pereir» Pupe. 8
José Lourenço Soares ....'. 2
Francisco de Paula Pereira 1
João Caetano d'Almeida e Silva. 1
lgnacio Xavier Pereira Ramos 1
José da Fonceca Ramos 2
Bernardo Antônio Pereira 1
Joaquim Antônio Lopes da Costa 1
Anacleto José Heitor •• •••• 2
Luis Alves Muniz «.*'• *
Luis. .Gabriel Ferreira Leme - -»f$»$t... ^-^w^iffyr^r^kf
José Joaquim dá Silva' '.".'.............. 1
José Martins Rocha... 1
José Felix....,-. ¦ |

Conlintiar-se-ha.
1956

N O TI CIA S MARÍTIMA S.

ENTRA DAS.

Dia 25 do corrente. — Santos ; 12 dias ; S. AT«i*
ria José., M. Antônio Pinto Neto,, equipagem 10,
carga assucar ao M. : passageiros 10 marinheiros
prezo» remettido» á Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha.—Ilha Grande,- 2 dias; L. Pa-
quete da, Ilha. Grande,. M. Antônio Fernandes , equi-
pagem 6, carga caiTé e assucar a Antônio Teixeira.

Dia 2.7 do corrente. — Santos ; 24 dias; L. Se-
nhora do Amparo, M. Anlonio Joaquim, equipagem

6, carga assucar a João Feraeira Duarte: passagei-
ros 1 escrava, e 13 marinheiro» prezos remettido» á
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha.—
Tagoalá; 3 dias ; L. Espirito Santo, M. Manoel
Gonçalves de Mendonça, equipagem 5,, carga arroz
e cafFé a Pedro Antônio Ribeiro. — Parati; 4 dias;
L. Senhora da Lapa , M, José Pacheco, equipa-
gem 5, carga agoardente, caffé e fumo a varios.

S A E I D A S. .
Dia 26 e 27 do corrente. — Nenhuma Sabida.

AVISOS.
A Roda da Loteria do Theatro de S. João, anda impreterivelmente no dia 15 de Abril pro-.ximo futuro na Sala do Theatro, ás 8 horas da manhã. Os Bilhetes continuam a vender-se no Bar.co,

è na Loja de Livros de Francisco Luiz Saturnino Veiga, rua da Alfândega N.° 395.
Lourença Jusliniano Pereira Camhão faz publico , que olle àse acha nomeado Administrador da

casa do finado Luiz lgnacio de Souza, por provisão da Junta do Commereio , Aggricultura , Fubri-
«ms, e Navegação dçste Império do Brasil; c nesta qualidade avisa a todos os Credores da dita casa
para que procurem legitimar suas dividas perante «* dito Tribunal dentro de 

"dous 
annos contado» dâ

data de 22 do corrente , debaixo da coipininação de que findo o dito tempo não sera.n mais ouvidos, e
se remetterám para os meio» ordinários. Rio de, Janeiro 24 de Março de 1823. — Lourenço Justino ..Pe-
reira Cmtdzão-

RIO de JANEIRO na IMPiRENSA NACIONAL 1823.
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DECRETO.

»T"f"Ehâí. niii dos Meos mais sagrados deveres,
«3mo Imperador' Constitucional , e Defensor Per-
¦pétao. deste Império, lançar Mão de todas as me-
-didasi',; auctorisadas pelo Direito das Gentes, para
«fiSançar a tranquillidade do Estado , e repellir a
força com a força; E sendo riòtorid qne as Tro-

pas Portuguesas , que hostilizam este Império se
•perpetnam tia Bahia,' por terem aberto e franco o
Porto daqnella Cidade- Hey por bem Declarar,
como Declaro , èm. estado âé rigoroso bloqueio o
tlito Porto ; ficando desde já prohibida a entrada
•dç todas, e-quaesquer Embarcações Nacionaes, ou
¦f^rafogeii^B , de Guerra ou Mercantes, emquanto
-ali èxistilrem; Trppas Portuguesas; e todas aquei-
%i Embarcações que contravierein por qualquer
maneira a este Meo Imperial Decreto, ficaram in-

-cursa* nas pentts estabelecidas em casos idêntico*;
-feaivLewdafiNaçÕes/ILiiiíi da Cunha Moreira , do
SíeQjGonseHio rfeEstad*, MiniàtrolR Secretario de

TEstado dos Negócios da Marinln/, o" tenha'assim,
entendido, e òfeça executar expedindo os Dèspachds
Tiecessark*. J»alacio do Rio de Janeiro em vinte nó-
•yte de Março dfe mil oitocentos e vinte trez, segun-
ido da Independência, e do Império. — Com a Ru-
í<rtcu de SUA MAGESTA»E IMPERIAL. -Luiz

ifa Cunha Moreira.

AiKTÍGOS i»"Of FICHO.

'Repartição dos Negócios dé Império.

Manda S, M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
Io dos Negócios do Império ; participar ao Governo âa

¦'Provincia de ütanla Catharina,, que Lhe Toi presente o
-séó OlBcio tle 24 de Janeiro próximo passado , fiando
conta tle eotítitiuar a per.uittir a exportação de viveres

<para a Colônia do Sacramento, e Maldimado., pela riqui-
«ição domarão tía Ugvman e com as cauções necessárias:
o Mesmo Senhor., ficando -inteirado do muis contendo do
«rerido Officio , Ha, por bem Approvar este procedimeto
do Governo. Palácio do Rio de Janeiro em 20 de Mar-
ço de 1823. —José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repariiçiio dos Negocies da Waxenda.

Constando -a S. M. o Imperador, que o Brigue 
'Es-

yaitarte , "próximo a sáhir deste Porto , pertence a um
.Negociante residertte em 'Portugal: Manda, pela Secreta-

vr.a de Estado dos Negócios da Fazenda, que o'Desem-
bariranor do Paço Juiz da Alfândega proceda ás conve-

'nientes averiguações , c achando que o proprietário do
'dito -Brig-ue lie Súbdito Portuguez, residente tora do lm-

¦perio , passe afazer o seqüestro dp estilo, ou , a exigir
fiança na fôrma praticada eom' outras embarcações em
igtiass circunstancias. Paço 12 de Março de. J823. — Mar-
iim Francisco Ribeim de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela SectetaWa de E«->
tado dus Vegocios da Fazenda, que o Ministro e Secie-
tario de Estado dos Negócios ,do Império e Estrangeiw»
remet ra-com urgência a Secretaria. da Eazenda unia rela-
¦çao dos Empregados da sua, repartição., tanto JBíoprie,!*-
jios., como Serventuários , oa iqual ^e declare se tem .ou-
tios empregos, e a,s liuras em,, que eíercetü uns, e .ou-
tros. Paço 13 de Março de 1.8*3:. — Màptiru,' Ftancisc»
Ribeiro de Andrada.

lExpediram-se outras indenticas âs seguintes Estações,
e Auctorídades.

A* Secretaria da Guerra.
Dita da Justiça.
Dita da Marinha.

-Conselho Supremo Militar. •
Iutendenoia da Murinha. ,:¦¦¦•
Tliesomarui Geral\das Tropas.
Typoçraphia Nacional.
jPhisicatuta Mór do Império , -e Tíespital Militar,
Junta da Academia Militar.
Inspector da Academia dos Guardas Marinhas,
Ao Secretario da Academia das Bellas Artes.
Junta da Coran.issão mixta. .,
Dita do arsenal do Exercito.
Dita do ConiuieiciQ.
A*, BibliotUecaüo da Bibliotoca Imperial ,e Publica."Vio 

General Governador das Armas." .
Ao Director dos Estudos.'

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , que o Desembargador
do 'Paço Juw da Alfândega fsfçíi desembarcar de bordo
da Galera DinainarqueM Carolina , Capitão Rychèlson;,
¦vinda 4o ..Moe,o, j-econcava. da Bahia , uma porção de
madeiras , e estopa livres de Direitos., por serem estes
tjeueros orTerecidos gratuitamente por José faitonio d'Arau-
ja, para 0 serviço do Arsenal dl .Marinha de&te Império.
Paço 13 de Março de ,18.23, — Mantiin Francisco Ribtiru
de Andrada.

Repartíção dos .Negócios da ,Cht(rra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado
ábs Negócios da Guerra,, que ,o Thesoureiro Geral das
Trppas remetta a esta Secretaria d'Estador copia da «ordem
pela qual recebe soldos o Capitão da LegiSo de S. Paul»
doaqnim José Bittencourt. Manda outro sim o Mesmo Au-
'jftisto Senhor., que o referido Tliesotireiro informe quem,
recèbeo o süldo., dos mezes ' de Janeiro e Fevereiro do
WtenU.anno, pertencente ao Ajudante de Pernàmhuet/
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.toei Luiz Pereira; e bem assim qne declare nas relações era o Wolesla do mesmo dito Procurado.' Geral

í frias os recebimentos, que Ia, do Thesouro Publico, en, nome destes Povos, contra a cláusula de um

cnecialmente quanto cm prata , em cobre, e em papel, prévio juramento que. na carta de convite do Se-
Paço em 11 de Marco dé 1823. — João Vieira, de ,Carr nado, -drf( Rio de Janeiro , as diversas Câmaras para
ayw o fim dé ne acclamar a S. A. R., o Príncipe Re-

,1 gente, em Imperador Constitucional do Brasil, se
.=._-, 

'.* 
adiava, 

"inserido 
, como devendo ser dado pelo Im-

Acbando-sc nomeados para Instructore» da:>uard^. a*jò* no acto da mesma Acclamação. E acabada
Cívica desta Corte o Coronel addido ao fcstudo Maior ^^ _ j^ presidente a Câmara
do Exercito, João da Cvta de Bnto Saneies F» »"¦ 

j ,à convocado os Cidadãos do seo Termo parafantaria, e o Sargento Mor do mesmo Estado Maior do conhecimento do Officio,
Fvprriro loão Aaostinho liozauro , para a Cavallaria; "'io souic-iix aaatr. <.m« ,

Manda S.' Mo ImperX pela Secretaria de Estado dos e do impresso, que acabam de ouvir; mas também

So. da Guerra' assim participar ao Tenente General saber o conceito livre, c franco de todos sobre o
Governador das A. mas da Corte e Província , para seo principal objecto de seo contexto : nao querendo
conhecimento. Paço cm 21 de Marco de 1828..- João ella omimttir esta formalidade por assim o exigir
Vieira de. Carvalho. o dito Officio do Procurador Geral , nao obstante

—i saber a mesma Câmara, que nenhuma cláusula es-
te Povo tinha imposto ao Nosso Augusto Impe-

RIO GRANDE DES. PEDRO DO SUL. rador no Acto , em que Solemnemente o Acclamá-
rão: o que melhor se verificaria pelas Actas daquej-

Villa Nova de_S. João da Cachoeira. Ia função , ,que se passaram a ler. Lidas .-as Actas
foi unanimemente declarado pelo Clero, Nobreza,

Illust. e Excel. Sr.— O Officio, que esta Ca- e Povo;-que não existindo como não devia exis-
mara recebeo do Procurador Geral desta Provi» tir, aquella maliciosa cláusula, suggerida pela refe-
cia que incluía um seo Protesto, em no nic dos r'da carta de convite, no espontâneo acto da^ Ao-
Povos delia, contra o prévio juramento , designa- clamação , a que se procedeo nesta Villa no Faus-
do a S. M. I- para a oceasião da Acclamação, e tissimo dia doze de Outubro de mil oitocentos e

que fora suggerido pela carta de convite do Sena- vinte dois, já antecipadamente tinha pois este Po-
do dessa Corte; veio de novo desenvolver nos Po- 

' 
Vo desviado por si. os inconvenientes, que o Pro-

vos de nossa jurisdição os sentimentos, que natu- testo apontava , e qüe erão. de temer no futuro
raluiente nutrem, pela honra, e pela gloria do para a tranqüilidade do Império, se acaso se vin-
Augusto Soberano, que felizmente impera. culasse naquella oceasião o Impcrante com um ju-°Prova 

he disto o discernimento, com que ei- ramento prévio : juramento irrisório de sua natijre-
les, iá desde logo, havendo rejeitado o inculcado . za; tornando-se primeiramente illicito , poi;que aquü-
prévio juramento, procederam á faustissimà Accla- Io que o juramento confirmava era duvidoso , ou
mação , sem condições; no memorável dia 12 de podia impedir, um maior bem; em segundo logar nul-
Outubro : e agora he prova a unanimidade, com j0, porque elle era exigido temerariatnen te, e sem
que acabam de protestar claramente contra tão ir- manifestar causa. Com tudo declaravam agora, que
risoria cláusula, como desatenta ás grandiosas qua- todos ratificavam de novo nesta presente acção , a
lidades, e rectas intenções do Excelso Imperante, gua espontânea vontade de não quererem clausu-
que espontaneamente acclamainos. lar a Acclamação , que já fizeram com qualquer

Ousamos portanto remetter aqui a V. Ex. as prévia condição , ou juramento indecoroso, e que
Actas desta Câmara sobre tão assignalados obje- assim o protestavam decididamente. Outro sim ac-
ctos , e juntamente um discurso de felicitação a S. cordaram, em que se remettesse esta Acta do que
M. I., para V. Ex. dignar-se de levar á Soberana se praticou, quando.se receberam as participações
Presença de S. M., como títulos do nosso respei- do Senado da Corte ao Excellentissimo Ministro e
to, gratidão, e reconhecimento ás Sublimes, e Al- Secretario de Estado dos Negócios do Império ,
tas Vistudes, que Lhe divisamos: Virtudes, que para fazer subir ao Alto conhecimento de S. M. 1.
assaz nos aífiançani a Constitucionalidade de Seo todo o sucedido; como uma homenagem devida as
Benevolo, Augusto Coração. singulares Virtudes , de que he adornado Seo Au-

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Villa gusto Coração. Em fim accordaram tãobem , em que
Nova de S. João da Cachoeira em Vereação de 29 se respondesse ao nosso Procurador geral, envian-
de Janeiro de 182.'I do-lhe os mesmos documentos das Actas acima refe-

Illust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada ridas,, para sua inteligência; e quanto nos tinha
e Silva.—Constantino José Pinto; Antonto José pinhorado seo zello , pela paz, e honra do Impe-
«'e Menezes; Joaquim Gomes Pereira; Antônio rio. fE logo pelo Juiz Presidente foram repetidos
!,..avier da Silva. os seguintes Vivas, Viva a Nossa Santa Religião,

Viva o Senhor D. Pedro I. Imperador Constitu-
AiPo de como se receberam o Oficio, e Protesto do cional do Brasil, Viva a Senhora Imperatriz do
' Procurador Geral desta Província, sobre o jura- Brasil, e Sua Prole Imperial, e Viva o Povo

mento prévio, e do que sobre islo se praticou. Constitucional do Brasil. E de tudo para constar
mandaram fazer este Auto, em que todos assigna-

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus ram: E eu João Lopes de Moraes Magalhães Es-
Christo de mil oitocentos e vinte trez, aos vinte crivão da Câmara que o escrevi, e em fé de to-
dous .dias do mez de Janeiro do dito anno, nos do o referido assignoi. Antônio José de Menezes,
Paços do Conselho, em Câmara presidida pelo Juiz José Custodio Coelho Leal, Joaquim Gomes Pe-
pela Lei Antônio José de Meneses, estando presen- reira, Antônio Xavier da Silva. — Está conforme.—'te 

, Clero, Nobreza , e Povo ; reunidos para esta João Lopes de Moraes Magalhães.
solemne acção , logo ahi foram, patentemente lidos (Seguiram-se 134 assignaturas )
a Officio de dezesete de Dezembro passado , do
Procurador Geral desta Província, e juntamente -—«a»
um pape! impresso, que o accompanlmva • o qual Senhor. — Bem que a Câmara da Villa Nova
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Marianno Gomes da Silva ; JoA fio _ /.jrelía Jar»
dim ; Jcsó de Castro Silva , Secretario.

V. M. I. como
1") de Janeiro

, João Pedro da

de ,S. João da Cachoeira , fiel interprete dos Pó-
vos, que representa, reconheça com elles, quanta
lhes seja a ditliculdade do achar expressões, que
«onvenientemente mostrem Ioda a efusão tle seos
corações pelo motivo da Sagração e gloriosa Co-
roação de V. M. I. , como seo Primeiro Consti tu-
«¦ional Imperador ; todavia , esta Cantara ousa npro-
'ximar-se reverentemente do Augusto Solio a ren-
der , conforme cumpre, e lhe he possivel, os (esle-
munhos de profundo amor, obediência, e respeito
á Sagrada Pessoa de V. M. I.

A Excclsa Coroação de V. 1. M. , com que
se acaba de abrilhantar o Estado Brasilicnse, con-
siderada na sua grandezi, e importância politica ;
de modo tal atraie nossas attenções, as attenções
«los iii!ios da Pátria; que nio vemos cousa, que
mais possa segurar a tranqüilidade , e Independen-
cia diste Império. Mas quanto meditamos, quede-
pois da tranqüilidade , e independência ; ainda a fe-
íicidale dos Povos se acha pendente das Virtudes
do Throno ; e que V. M. I. pic.sue (lestas as p.uis
Relevantes , e Sublimes ; então Senhor , nos asse-
¦guramos em um futuro próximo iniiilliveís bens, e
\entnras, qtie, por assim dizer, quasi excederam
a cornprehensão humana.

Nis portanto pedimos a permissão a V. M. I.

fiara 
Lhe appreseiitnr-mos aqui nossas sinceras Fe-

icil ações, que julgamos nunca poderám ter mais
subido fundamento, do qno este, tão aflbrtunado,
e tão plausivel de Sua Augusta Coroação.

E assim formando votos ao Todo Poderoso
pela Gloria, e pela prosperidade de V. M. , e da
Nação; nós imploramos a Graça de beijar-mos Sua
Imperial Mão.

Deos Guarde a V. M. muitos annos , como
todos havemos mister.

Senhor , De V. M. I. Mui respeitosos subditos
Constantino José Pinto, Antônio José de Menezes , verdadeiro enthusiasmo se assenhoriou desde então
Joaquim Gomes Pereira, Antônio Xavier da Silvs. té hoje dos ânimos de todos os seos habitantes pé-

Villa Nova de S.João da Cachoeira 29 de Ja-fclo Chefe da Independência e liberdade deste vasto

PROVÍNCIA DE GOIAZ.

Senhor.— O Senado da Câmara desta Capital,
tem a honra dc beijar as Augustus Mãos de V.
M. I.. o tem a gloria de poder a severar que no
dia primeiro do corrente , foi i.esla Capital e Pro-
vincia Accliiinado V. M. I. Nosso Imperador Cotís-
titiicional , e Defensor Perpetu.» deste vasto , e re-

qiis-imo Império, entre o niaicr prazer , e júbilo
deste Povo , que decerto não cede aos das mais
Pr.svin ias no amor, adhesão , e respeito para com
a Saunda Pessoa de V. M. i.

Os Ceos iül.iíeiii os :J;a,-> de
he mi tor. — Goi/nz cm Ca-iiart ¦'.!<
de 1823.—João Lmir"iiço Pcr^ra
Cunha, Joaquim da Rocha Maia.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS.

Villa de Porto Calvo.

T11.m° e Ex."10 Sr. — A Câmara da Villa de "or-

to Cith-n pen"irada de sentimentos de júbilo , e de
satisf.ição tom a honra ile participar a V. Ex. pa-
ra qii" :ãca chegar ao conhecimento de S. M. I.,
qu" no Faustisçimn ciia 2 do Dezembro passado ,
foi o mesmo Augusto Senhor Acclamado nesta Vil-
Ia com toda a pompa , e Solemnidade 1." Impera-
dor Constitucional da Brasil, corno bem verá V. Ex.
da Certidão do Termo de Vereança junto. U:fta junl

u desd

neiro de 1823.

PROVÍNCIA DO CEARA'.

lllust. e Excel. Sr. — Pelo Mestre e passagei-
ros do Cutters Martins Primeiro , chegado a este
Porto no dia 17 do corrente mez com cinco dias
de viagem do Porto do Recife , recebeo esta Jun-
ta a fanstissitna noticia de ter sido acclamado Im-
perador Constitucional do Brasil o Senhor D. Pe-
ilro de Alcântara , no dia 12 de Outubro , ficando
reservado sua Coroação para o mez de Janeiro. Ei, Alves, Procurador.

Império, e dirigindo a face dos Altares fervorosas
supplicas ao Supremo Arbitro do Universo peia
sua dilatada existência , protestaram , e juraram ao
mesmo tempo a mais pura fidelidade, e obedien-
cia, e porque não podemos hir pessoal beijar as
Mãos a S. M. I. enviamos ao Tenente Coronel
Bernardo Antônio de Mendonça para o fazer em nos-
so nome. Deos Guarde a V. Ex. por muitos an-
nos. Porto Calvo o 1." de Janeiro de 1822.

111.™ e Ex.'"" Sr. José Bonifácio de Andrada e
Sihm. — Luiz José Gemes de Barros , Presidente ;
Antônio Thomaz de Oliveira Lima, Vereador; Ma-
noel Ignacio de Oliveira, Vereador; José Joaquim

(Seguia-se a Certidão de que trata o Officio supra.demonstração publica do nosso regosijo mandou-se
logo dar uma salva real na Fortaleza desta Capi-
tal , e á noite e nas duas seguintes il!uininou-se
n Villa toda espontaneamente, e deram-se vivas
demf sistraçÕes de júbilo por tão apreciada noticia ,
cujo apphmso vai continuando. Digne se V. Ex. le-
var ao conhecimento do mesmo Augusto Senhor os
nossos puros sentimentos , e os dos habitantes des-
ta Capital e Província , que todos unanimemente
«Iam vivas ao seo Primeiro Imperador, e Heróico possuída, vem com o acatamento, que nc

Defensor Perpetuo. «"-lhes un, livre curso ;J,elo .orsü-o vocal

Deos Guarde a V. Ex. Palácio do Governo
do Ceará 20 de Novembro (le 1822.

lllust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva Ministro e Secretario de Estado dos Ne-

gocios do Império. — José Raimundo de Passos de
Porbem Barboza, Presidente; Francisco Xavier mão inunihcente , que tantos

Torres; Francisco Gonçalves Ferreira Magalhães; parte de seos ex-Concidadão*.

RIO DE JANETRO.

Senhor. — A Sociedade Philantropicn , nto po-
(lendo por mais tempo, reter no âmbito de seos
corações, os sentimentos de gratidão, de que se acha

íe he devido
de seo

Presidente, nos pés do Throno de V. M. I. , para.
«;ite resonndo nus abobedas d' este Augusto recin-
to, vá renuir além dos mares, nos recôncavos dris
o-elladcs Alpes e, que os pacíficos habitantes de aqnel-
Ias montanhas , ouvindo-o bendigam com nosc-e ;i

>eiis derramou, sob#e

A fe, -'
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, . Sim Senhor, a bsnigna graça , que V. M., aca-
ba de fa.er, concedendo as terras da fazenda de

Quang-Tong 1 de Novembro.

Uma carta datada daquella Cidade contém a no-

1
Nova Friburgo, a quem a morte e *,«,«.-,¦.- «.-•¦- -* -¦ incêndio 

principiou pelas JU
nham rondemiiado a serem desgraçados ; de tal gr ande peite íeiu. "e 

^ NoVembro. üitent» ruas,
modo acabou de elevar o nosso reconhecimento, horas da note do ^ de "asa^ 

fica am queimadas.
oue eu não acho termos que assaz o exprimam contendo .imitas mojas,« 

J^ 
"^ *™»X

que eu nao acuo ikiu.us q
assim só me atreverei a assegurar a V. M. que os
•sentimentos de gratidão , que hoje nos conduzem a
Sua Soberana Presença , duraram em nossos cora-
t_:õcs, em quanto nos dure a existência, e que estes

Al"*uns Chinas morreram abrazados, outros esmagados
debaixo dos pis da multidão, que corria em massa

pai a salvar cada um a sua propriedade , outros foram

assassinados por malfeitores em sua sede de roubar.

mesmos sentimentos animaram aquelles Jovens sub- Nesta occasião todo o homem , que <

d'tos de V. M. I. . pois que as priucipaes bases em ou dinheiro, via-se obrigado a levar

-que vamos fazer fundar a sua educação será o res- paria nua, ou a ser accompanhado p,

peito , obediência e gratidão por tão sublime bem- tivessem.

onduzia fazendas
na mão uma es-

por outros que as

dei tor
Permite-me, Senhor que eu acabe implorando a - tinmcíuí ju Subscripção voluntária, e mensal pa

continuação da benevolência de V. M. a favor de
aquelles Jovens, accordando o Seo Imperial bene-
«piacito para que o estabelecimento que para elles
Viuvas e velhos desvalidos vamos formar na fazen-
da de S. José , tão liberalmente concedida , intitu-
lantlo-se Hospicio Le.opaldimt esteja debaixo do Im-

perial e immediato patrocínio da Augustissima Con-
sorte de V. M. I. Rio de Janeiro 33 de Março de
lS23.-GuilhermeTheremin, Vice-Presidente,- Riedy:
Tresorier ; Auguste Tavel, Secretario ; A. Wegue-
len , Pretorier.

ra augmento da Marinha de Guerra do Império
do Brasil.

Acções mensaes.
Transporte 1956

1
1
1
1

CHINA.

Macáo.

\

José Fernandes da Trindade •
José d'Almeida Silva
Manoel da Silva Vieira Braga
Marcos da Silva Ferreira Braga
José Antônio Pinheiro filho *
João Luiz Rodrigues *
Caetano José da Silva Valente 6
Leopoldo Augusto de Lima «¦
Firmo Antônio Pientzenauer «•
Amaro Velho da Silva *

A Cidade de Macáo tem padecido tãobem aquel- Domingos José Martins de Araújo 1
Ias oscülações tão freqüentes nos Estados Portuguezes Joquim Paulo Vieira Henriques 1
depois que appareceo o celeberrimo systema regenera- Joào da Costa . Alves.... 1
dor da Península. Por toda a parte se observa uma Francisco Antônio Sampaio 1
activa lueta de partidos, reacções ameaçadoras, sym- José Nunes da Costa 1

ptomas de anarquia, e os Povos Aludidos com palavras,. Thomaz Rafael dos Santos Pires .j
man-icas , e sacrificados aos inteiesscs, e a ambição dosj. Antônio José da Silva Castro I

particulares. Ofléreceinos aos nossos Leitores os accon- João Gomes Neto »
tecimentos, que em Macem sc desenvolveram em o Joaquim d' Almeida Ribeiro 1
dia 16 de Novembro, e se lem em o N.° 13 da Francisco Joaquim Bernardes 1
Abelha ila China. Antônio da Costa Valle 1

Apenas amanheceo aquelle dia pegou em armas o Antônio José de Campos 2
Batalhão «ienominado Regenerador, e dirigindo-se ao José Rodrigues d'Oliveira Lima 1
Quartel General, encorporou-se com elle o Ex-Gover- João Batista Rccali 1
nador das Armas José Osório de Castro Cabral de João 1 i ipj e Boixo.... 1
Albuquerque, o qual posto á sua frente, encaminhou- José Fernandes Maria 1
se ao largo do Senado , onde foi a este intimada uma Estevão Francisco de Carvalho 4-
Proclamação, em que se expunha a necessidade de D. Anna Joaquina da Conceição Ferreira 3
formar a Câmara novo Governo que fosse conforme á Henrique dc Saulcs 2
vontade geaal. Não se julgando a Câmara auetorisada José Luiz Alves Martins 1

para rasolvcrem 'ne<-r>cio de tanta importância, convo- Joaquim José de Castro Araújo Sampaio 1
cou a Nobreza, e Povo da Cidade; o qual achando- Constantino José dc Faria 2
se reunido, não quiz deliberar, em quanto persistisse Manoel José da Silva Guimarães 1
8 força armada , e por este motivo o Ex-Governador Manoel Ferreira do Nascimento I
se retirim com ella para o Forte de S.Pedro. Cons- José da Silva Chaves 1
tou depois que o Batafltão se dispunha a regressar Antônio da Silva Chaves 1
com poças (li; artilharia, e morrões accesos, e por Antônio da Costa Rocha •• ^í
este meiivo dissolveose o Conselho Geral. Joaquim Antônio da Silva 1

Procsiou o Senado ao Governador das Armas Damião José da Silva 1
José Otário de Castro Cabral c Albuquerque, pela Manoel Rabo Rebcllo... 1
tranquillidaile publica; o qual respoudeo que tomava João José de Freitas Guimarães 1
sobre si toria a responsabilidade a respeito da coacção João de Sousa Batista 1
do Corpo Militar; e convocado o Conselho Geral para João Francisco da Gama 1.
o dia seguinte, resultou ser reconhecido e acclasnado Lino Martins de Carvalho ...-•¦• I.
por legitimo o Governo existente. Não sabemos o que Antônio Alves Passos ít
passou depoi* o referido Albuquerque, que se tinha José Antônio de Melo Ribeiro Guimarães 1
reiiifeirrarlo no Governo das Armas , vemos porém Jesé Antônio Vilclla 1
uma Proclamação do Brigadeiro Francisco de Mello ——
da Gama Araújo, como Governador deflas. 3024
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Transporte?-...202* .
João Francisco dc Macedo 1
Francisco Antônio d1 Olveira t
João . Fernandes tia .Costa 1
Manoel Gonçalves da Silva Vianna. 1
Domingos d' Abrco,- Silva 2
Domingos Antunes. Guimarães fl
Manoel José Gomesfe Moisés 4
Franoisco Lopes d1 Araajo 3
Ignacio José d' Araújo 2
João Pereira Borba...,... 2
José Antônio Xavier 1
Manoeí Francisco d' Oliveira 5
José Nunes Pereira Pacheco e Companhia 2
Roque Antônio Cardoso filho 1
Ricardo Pires Ferreira. 1
Francisco Antônio Malheiros...., 3
Domingos, Lniz d'Abre» Rangel 1
Antônio Martins Ramos 1
Manoel Fernandes de Souza. 1
Chaves e Souza 1
João Soares Gomes e Companhia 1
Joaquim Dias Moreira ••• 2
José Ribeiro da Fonceca 1
José Fernandes da Costa 1
Francisco Xavier Pereira e Companhia 1
José Dias da Silva Guimarães 2
Antônio Marques Pereira: 8
Joaquim Martins Pinto........ 2
Jayme Mendes de Vasconcellos..... 1
Manoel Felix Pereira I
João Alves Ribeiro....-, 1
Francisco Fernandes Pereira Portugal -..-.. 1
Belchior Joaquim Vianna......... 1
Joaquim José dc Sequeira'Brandão .......... !•
Domingos José Vieira Guimarães 1
Manoel Antônio de Araújo Guimarães..'...-....... 1
Manoel José Leite Guimarães..............-..-. • 1
João da Costa Guimarães  1
José de Carvalho Ribeiro 2
Manoel Ferreira de Leão 1
João José Dias Moreira 1
Innocencio da Rocha Maciel 1
Gregorio Francisco Hamos 2
O Administrador do Trapiche da Ilha das Cobras

em nome dos interessados ,-¦••• •¦ °
Domingos Antônio de Azevedo 1
José de Souza Meirelles '3
Antônio José Salgado I
Francisco Coelho Pinto 2
Basilio José Trindade .. 1
Antônio Xavier de Moraes 1
Luiz Manoel Teixeira I
Gregorio José d' Abreo f>
Tenente General Alexandre Eloi Portely .... 4
Miguel Marques Portely • 2
José Ignacio de Moraes 1
João Melitão Henriques ,'
Domingo Ferreira Leite  •• 1
Chrispim José da Silva... 1
Antônio José da Silva Loureiro .... '2
João Antônio de Carvalho e Companhia ... 2
José Leite Pereira Sá • ¦ «
Thomaz Vilanueva Galindo 1
José Jacinto Fortunato Sousa I
Joaquim Antônio de Menezes • 2
João Gularte '.-.... ^
José Antônio dos Santos 1
D. Maria Madalena Moraes.  1

2137

Transporte.. .2137
João Pereira Marccllino.7'.... 7,'.. .-'¦ 1
Antônio Domingues .. 2
Fr.-Manoel do Loreto Bastos ".:.. 3
Romão Francisco Xavier ...... 2
Lourenço José de Souza. ,. .. 1
Chefe d1 Esquadra Francisco Antônio da Silva
Pacheco v.'..-. 5

José Antônio Alves 1
Manoel Martins Ramos........................ 1
Isidoro José de Souza..... .......:.... 1
João Borges.. 1
João Antônio Pereira.. .;..;.'.'- 1
José dos Santos Primeiro 2
José Joaquim Galvão 1
Fernandes Ignacio ,. • 1
Camilo Antônio Alves. ." .- 1
João Timóteo Leite Pacheco. .-.' .'.' 1
Francisco da Silva Lima..........ri....;..,. 2
Domingos d' Almeida ." 1
João José Torres.........., 1
Hilário Marianno da Silva 1
Diogo Jorge de Brito 1
Bento Antônio Moreira Vianna 1
Jacinto Rangel de Sampaio ,, I
José Pereira Pinto.. 1
José Pires Garcia Júnior 1
Manoel Guedes Pinto 5
Antônio Ferreira da Rocha 10
Manoel Martins Vieira 10
Antônio Maria de Moura ;... 1
Francisco José da Cunha, e seo filho João José 1

da Cunha ,. 5
Roberto Dias dos Santos 1
Joaquim Manoel da Roza 1
Jeroüimo Rodrigues Moreira 1
José Mana de Almeida ,..J,....... 4
íofé Luiz de Almeida .... í^i....'.." :1
Gregorio Manoel do Couto ' 1
Joaquim Antônio Caminha......;. 1
Luiz Fernandes 1
José Soares BarrozO 1
José de Souza Neto.. 2
Henrique José do Carmo Neto '..' 1
Francisco Quintino de Moraes ....;.........., 1
Antônio Pedro Coelho 1
Felix Corrêa Brandão 1
Gabriel Ferreira da Cruz S
Felizardo José Malta 1
João Luiz de Souza Saião 2
José Pedro da Silva ....... 1
O Vigário Luiz Mendes de Vasconcellos ........ 5
Miguel Ferreira Gomes .......»••• 5
A Irmandade do SS.mo Sacramento da Freguezia

da Candellaria 12
Francisco de Souza 1
Manoel Pinto Marques ...........'..' '.. I
Constantino Dias Pinheiro F..... íí
Antônio José de Castro 3
João Timóteo de Araújo I
José Joaquim de Faria Campos 1
Antônio' José Ferreira 1
José Caetano da Silva Torres 1
Bernardo Joaquim de Faria.' 2
Antônio José dé Castro Guimarães ............ I
Antônio José Moreira Pinto '........ 1
José Vieira de Souza Braga e Companhia 2
Antônio Pinto de Oliveira Sampaio I

2252
Continuar-se-ha.
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N O T 1 C I A S
E N T RADA S.

Dia 28 do corrente. — Falmouth ; 42 dias ; F.

Jne 
"fartar,"Com. 'Thomaz 

Brown : refere o Com.

oue no dia 14 do corrente debaixo da Equinociul,
longitude 22" encontrou 11 Embarcações ; a saber

g Fragatas, 2 Coryetas., 1 Berguntiui lng.., o 9

Embarcações de transporte, e içando elle a bandei-
ia /«g.Tljè'corresponderam con, a Portugueza. —
'Balda 

,* 12'dias; E. Amer. Fruncis Jarvts , M.lia-
\muel CNacicie, equipagem ,10, carga sal aoM.:

refere este que á sua sabida ainda nao tinha vol-
tado a'Esquadra que. safuo dn Bahia.—Parati; 3
dias ; L." Senhora do Cur mo , M. Manoel Correta
Pinto, equipagem 6, carga agoardente e caffé a va-
rios : passageiro Mathm Barboza de Carvalho. —

Rio Grande;'W'àiíir, B. S. Miguel Constante_, M.

José"Pedro Rodrigues, equipagem 14, carga carne,
couros è' sebo a Miguel Ferreira Gomes: passagei-
tos ó Brigadeiro 

'Antônio 
Pinto .da Fontoura com 1

filho" ie 2 escravos , e. o Cônsul do Brasil em Bue-
nos Aures Anlonio Manoel .Correia dn Câmara com 1
criado. — Gilmàiar; 45 dias,; G. /«•?. Jeaiivrin,
*__ IttUW.  t-ft-v. ,«Bt,i*i , -.--' «»*•",r  ,•__,- ----- ,

M. J«À« Te'Òfrçs/ey_, equipagem 12, carga v.nlio
a Le Breton ¦ passageiro 1 IlespanM. - Jersey ; 56
dias: B. lng.1 Poinqna, M. Cliuiies Ihunim, equi-

pagem 8, carga bacalhau e .manteiga a Le. Bre.Um.
Dia 29 dito. — Pernambueoj 13 dias; B- J«-

yjiter',' M. Jóíé' Ferreira Maia, equipagem 13, car-

ga sal a José Duarte Galvão : passageiro ^Salomão
Pinto de Nação Marroquino; prezos de Estado o
Tambor Mói* de Artilharia José Francisco do Es-
piritó Santo',,"e o Sargento das Companhias de Sai-
ta Brechas José da 

"Trindade 
remettidos pelo Go-

veruo dé Pernambuco'. — Boston ; 75 dias; G. Amer.
Jirislol Trdder, M. 

' 
SimondyfViiliamf: , equipagem

II, eai*gà' Fàríiihí., massárne., alcatrâo e pixe ao
M. : passageiro 1 Inglez. — Sanlos : 5 d;;-!.-, ; L. S:
Vicente âe Paulo , M. Antônio Joaquim , equipa-
gem 

'7 
, carga, assucar a Manoel Pereira de Souza,

passageira Gertrudes Maria com 1 filho. — Villa de,
Valchça 18 dias; L. Conceição dos Anjos, M. Do-
mingos Rodrigues , equipagem (i, carga estopa ,
amarra, e taboado a José Anlonio de Araújo.

Dia 30 dito. — Breste ; 53 dias ; C. de Guer-
ra Fume'. Porlentc , Com. Le Saulinex. — Gibral-

M A R IT / M A S. .
ler,- 4S f»as; B. lng. Srèhfl; M. Wm. Berrymm ,
equipagem 10, tíUÇH «"h" « agoardente a Mtlter.
— Liverpool; 13 ti..» ; Ií. -/»;?• Be/grave , M. Joa-
«m Flamiui/, equijMlgen. 9 , carga fazendas , quei.
jos , manteiga é t»»tros. gêneros a Fmny, eComp.:_

passageiro. Í lng.—Mio Grande; 23 dias; B. No-
vo Despiquc, M. Joaquim Rumos da Silw, equipa-

gen. 15., carga carne , couros , sebo enevada a viu.
va Travassos: passageiros João da Cosia Gularte _,
Anlonio Francisco dos Santos, José Pereira de Sá ,
Joaquim Pimenta , e 3 marinheiros prezos remetti-
dos á Secretaria dc Estado dos Negócios da Ma-
rinha. — Cabo frio; ti dias; 1* Determinação de
Deos, M. José Coutinho da Fonceca , equipagem 4 ,
cart-a milho e feijão ao M. — Sutntos ; 6 dius ; L.
Prinuivtra, M. Joaquim José dos Santos, equipa-
srein 6, cai*a*a assuc;>- e catíé a. Manoel José Fer-
naiides: passageiros José Alves Ribeiro, Antonio Jo-
sé d'Avelar, o Cadete da Legião de S. Paulo João
Manoel tle Menezes , Consiunlino du Costa, Virgi-
lio José de .Lemos , 4 escravos , e 10 marinheiros

prezos remettidos ú Secretaria de Estado dos Ne-

gocios da Marinha. —Alcobaça ,- 16 dias; L. Con-
teição, M. Euzebio Alves, equipagem _5 , .carga ta-
rii.ha ao M. : passageiros Joaquim Francisco lon-
loura., Pedro José. Soares, e José-:de Oliveira Mut-
tos. -_. Cuaraliba ; 14 dias ; L. Senhora do Calm ,
M. Ignacio Cardoso , equipagem 5, carga assucar ,
arroz e caffé a João Gomes Barroso.

Dia.31 dito. — Sergipe dEl-Rei; 10 dias ; S.
Santo Antônio Invencível, M. BenediclO Francisco dos
Sanlos, equipagem 14, carga sal c cocos ao M. :

passageiros o Major Antonio Joaquim da Silva Frei-
Ias , .com 1 .Sargento e 1 Soldado, e Vicente Jusú
Musatrenhos, mandados esle pela Câmara, e o Ma-

jor pelo Governo da Provincia do Sergipe d1 El-Rei
felicitar a 8. M, I.., e vem mais de pas.ag-eni 2
Italianos : diz o dito Major que chegou a Colingui-
ba o Batalhão do Imperador no dia 20 de Março,
e embarcou para a Torre no dia 22 , e que oExer-
cito Imperial se achava a tiro das Tropas Com-
mandadas pelo Madeira.

S A II I D A S.

Dia 2S, 29, 30, e 31, do corrente.—Neiihuma Salí.

AVISO.
Acha-se em poder,de Diogo Gomes Barroso uma letra de 2:500,^000 sacada, e endoçada por

Fernando .lese Pinheiro, e acceita por D. Roza Firminoide Lima, firmada com a data de 8 do Março
dc 1S21 ; cuja letra se a^sha, seqüestrada em minha mão pelo Juiz dos Sequestros dos bens dos Subdi-
tos. de Portugal o Desembargador João José da Veiga pura não entregar a quantia constante da mesina
a pessoa alguma, quando se me appresentar; por estar obrigado a entrar cotn ella no Thesouro Pubii-
«o, quando se findar o sei. competente prazo, que he a 8 de Março do futuro anno de 1824, por ser
pertencente o seo importe a Thereza Gomes, residente na Cidade do Porto, que lhe coube de herança
de séo filho o falecido Capitão Manoel Gomes Fernandes na Escriptura de trausacçSo , e amigável com-
p_z,ií;'-ío , que ffsí! com o Padre Manoel José da Costa Vaselete na qualidade de procurador bastante da,
dita Thereza Games, cuja Escriptura, se acha a foi. 14.3 vers. do Liv. 164 de Notas do Tabelliã<»
Joaqiáin José de Castro celebrada em 21 de Março de 1821, na qual me obriguei a preencher-lhe a he-
vançn de sua locação com a quantia de 28:000^961; a saber em dinheiro constante de letras 12:845^,949,
e em dividas netivas por créditos 15:154^712, tudo conforme o estado, e bens do meo Cazal descri.
pio?, e avaliados no inventario, a que se procedeo pelo Juizo de Ortãos de que he Escrivão Joss de Sou-
za. Coelho, a referida letra, bem como outra da mesma natureza de 1:956.$033, que já está seo pro-
dueto recolhido ao Thesouro Publico por ordem do mencionado Juiz dos Seqüestro. , se acham cotodau
no verso pelo respectivo Escrivão Antônio Condida Gaivoto Guimarães , e por elle assignada ; declaran-
do ficarem pertencendo a Fazenda Nacional; e para intelligencia do respeitável Publico faz sciente ,
que esta letra ficou em conseqüência do Decreto de S. M- í- de 11 de Dezembro de 1822 «em effeito>
para qualquer pessoa em cujo poder estiver, que não seja a Fazenda Nacional a quem estou, obriga,
da a pagar. — D. Roza Firmina de Lima.

RIO ua. JANEIRO u I Í^UMuTn SA NACIONAL. 1823.
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B1ARIO BO GOVERNO. Vol. 1.°

DECRETO.

_T_k, Ttendendo ao que Me representou o Padre Jos. io-
pes da Assumpção , Professor de Grammatica Latina na
Villa das Alagoas, pedindo-Me a confirmação do Provi-
mento, com que serve, e o vencimento de trezentos mil
réis annuáes em logar de duzentos e quarenta mil réis ,
que actualmente percebe: e Tendo ouvido sobre este ob-
Jacto o Inspector Geral dos Estabelecimentos Letterarios :
Hei por bem Fazer-lhe Mercê da Regência vitalícia da
referida Cadeira, com o ordenado de trezentos mil réis
com que foi creada. A Mesa do Desembargo do Paço o
tenha assim entendido , e lhe mande passar os despachos
necessários. Paço em quinze de Março de mil oítocentos
e vinte e trez, segundo da Independência e do Império. —
Òoin a Rubrica de SUA MAGESTADE IMPERIAL.—
José Bonifácio de Andrada e Silva.

Artigos d'Officío.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império , participar a Ignacio Jo-
sé Aprigio da Fonseca Galvão, ex-Secretario do Governo
das Armas da Província da Bahia , e actualmente resi-
dente na Capital da Cachoeira, que Lhe foi presente a
sua Representação, em que dá circunstanciada conta dos
ultimos acontecimentos daquella Provincia , e se offerece
com seos filhos ao serviço da Pátria, e da Sua Augusta
Pessoa: o Mesmo Senhor , tomando em consideração o
patriotismo e serviços do Representante: Ha por bem re-
commcndar-Lhe a continuação de igual procedimento. Pa-
laeio do Rio de Janeiro em 20 de Março de 1823.—Jo-
sé Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Havrndo.se Ordenado ao Provedor dos Defuntos, e
Ausentes , Capellas e Resíduos da Provincia do Espirito
Santo, por Provisão dc 9 de Maio do 1809, expedida
pelo Thesouro Publico desta Corte , que remettesse com
a maior brevidade possível uma exacta informação do nu-
mero, e estado da escravatura das duas Fazendas sitas
junta á Villa dc Guaraparim, pertencentes ao espolio do
Arcediago Antônio rfc Siqueira Quintal, fallecido em 1779,
os quaes haviam sido inventariados pelo dito Juizo dos
Resíduos em 1792 , da ex tenção de cada uma das mes
mas Fazendas , do seo rendimento , e despezas , e final-
mente uma conta do que existisse liquido no Cofre per-
tenrente a esta arrecadação, declarando as duvidas , ou
embaraços , que ee tivessem ofTerecido sobre o referido
espolio; e nao se tendo recebido até o presente respos-
ta alguma , urgindo aliás dar-se providencias para que
se nao conservem por mais tempo no abandono,' cm' que

Abi

lia muito se acham estas Fazendas, servindo de um con-
titulado-quilombo a seiscentos escravos insubordinados, e
viciosos assás prejudicial á Provincia, como acaba de re-
presentar a respectiva Junta Provisória do Governo: Man-
da S. M. o Imperador , pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda, que o sobredito Provedor dos De-
funtos e Ausentes , Capellas, e Resíduos, sem perda de
tempo, e sob pena da Lei , cumpra o determinado na re-
ferida Provisão de 9 de Maio de 1809 , que a esta acom-
panha por copia assignada pelo Contador Geral da tercei-
ra Repartição do Thesouro Publico, a fim de com pleno
conhecimento de cansa Resolver o que for de justiça. Pa-
lacio do Rio de Janeiro 5 de Março de 1823.—Martim.
Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda , que o Desembargador João
José da Veiga , encarregado do seqüestro das proprieda-
des dos Subditos da Coroa Portugueza , remetta para o1
Juíza dos Feitos da Coroa: e Fazenda com a copia da
sua representação de 19 de Fevereiro ultimo os autos,
que correm pela Ouvidoria Geral do Cível , em que sam
partes D. Bemardinà Quiteria Lage, residente em Por-
tugal, contra Bernardo José de Souza Lobo desta Cida-
de; a fim de que sendo ali julgados se verifiquem as dis-
posições do Decreto de 11 de Dezembro do anno proxi-
mo passado nos bens , que aqui possuir a sobredita D.
Bernardina Quiteria Lage. Paço em 12 de Março da
1823. — Martim Francico Ribeiro de Andraela.

Repartição dos Negócios da Guerra

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Guerra participar ao Governo Pro-
visorio da Provincia de Minas Geraes , que Lhe foi pre-
sente o seo Officio N.° 25 , accompanhando diversas re-
lações de recrutas remettidos para esta Corte; c por esta
oecasião Ordena o Mesmo Augusto Senhor, que o referi-
do Governo Provisório remetta igualmente á esta Secreta-
ria de Estado listas dos indivíduos , que tem fugido do
actual recrutamento , as quaes deverím ser feitas pelos
respectivos Capitães Mores , com a declaração das natu-
ralide.de. , nomes, filiações , e todos os mais signaes. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 1823. —João
Vieira de Carvalho.

Inteirado S. M. o Imperador do que se contdm no
Ornei) N ° 9 do Governo Provisório da Provincia da Pa-
rrvA-ii do Norte acerca da remessa de duzentos homens
d'j Tropa , para se unirem aos que de Pernambuco mar-
criaram em soecorro da Província da Bahia; e bem as-
sim das medidas tomadas para obstar e reprimir as ten-
Utivas de alguns dissidentes de varias Villas do Ceará ,-
Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Guerra louvar ao referido Governo
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Provisório da PuraAsoo do Norte o seo procedimento em Aquella- embarcação deo a interessante noticia de
•'... ¦'-.*- _ _- _. <Z'-1.' ... ./,, #.,,..,¦-...» ,-¦!. i.nli.i .Lm.IIU'IiI/1. iltWi li» I ' I

taes circunstancias ; esperando que continuaiá sempre »
merecer a Sua Imperial Approvação. Palácio do Rio de.
Janeiro em 18 de Março de 1823.- João Vieira de Car-
valho.

1//
RIO DE JANEIRO.

Senhora. — Alguns amigos da humanidade, ven-
do o abysmo uonae , por motivo de uma admi-
jtistraçãqr no principio confiada a mãos impuras,
iam cahir os Colonos Suissos , que S. M. El-Rei
lez a tanto custo vir a este paiz, se reuniram para
tratar de salvar das ganas da miséria , os Órfãos

a morte robou dentre

que o Rio de Janeiro se acha bloqueado desde 13
do mez passado Janeiro ) por um Navio de linha
duas Fragatas, e um Bergaiftirii „ Foi esta noli-
cia, t; a de quatro Embarcações de mantimentos

que em os dias 18 e tí8 de Fevereiro entraram na
Bahia , uma dellas do Rio Grande, despachada pa-
ra o Maranhão , e trez de *'. Mulheos , despacha-
das para esta Corte, quem nos suggerio as inno-
centos e verdadeiras expressões que a respeito dou
Oniciaes de Marinha se leia no nosso N." t)2, Ar-
tigo Rio de Janeiro , e tiveram a infelicidade de desa-

gradar a algumas pessoas talvez demasiadamente de-
licadas : insistindo agora sobre o mesmo ponto diremos

que não obstante o prejuízo, que nos resultou da
vil traição e entrega da Escuna aos nossos juradosdaquelles Colonos a quem «. ---, - . ,, - , ..

seos jovens filhos. Esperando que Deos abençoaria inimigos , foi aquelle acontecimento uma grande li-

suas fadigas, propuseram-se já preenchido aquelle ção para o Brasil, e um argumento irrefragavel

primeiro nm, de estender seos benelicios ás viuvas <1Ue justifique a conducta do Ministério quando ei-
<e velhos faltos de apoio, e que não podessem ser le , querendo empregar alguma pessoa, nao se sa-

empregados no asilo da infância. tisf.zer só com vei-lhe no braço a divisa, e pro-
- Abriram unia suhscripção entre os seos com- ceder a exames mais minuciosos da sua conducta ,

patriotas Suissos espalhados pela Europa, a fim do que até agora tem feito; exames que foram
de ter uma solida base, em que fundar um dura- sempre, e agora mais que nunca, necessários, e de
vel estabelecimento , propondo-se a abril-a mais que tinha de algum modo prescindido o mesmo Mi-
tarde entre os seos novos compatriotas Brasilienses,
sempre promptos a contribuir a taes actos de ca-
ridade. S. M. o Imperador , concedendo a fazenda
de S. José a bem dos Uríuos Suissos , acaba de

preencher os seos votos.
Para este estabelecimento elles sempre deze-

nisterio, por descançar no caracter e honra ( mui-
tas vezes bem desempenhada ) daquelles em quem.
se conliava. Similhante medida em nada pode offen-
der aos Officiaes imparciaes, e bem intencionados,
que delia nada receam.

Quanto á perda da Escuna , será mui mo-

javan. que V. M. I. Se dignasse ser a protectora; mentaneo o prazer que tiveram os nossos inimigos.
e a quem poderáin melhor confiar estes infelizes Como a administração das nossas Finanças deo fé-
Orfios, que a sorte deixou sem parentes lateraes, lizmente nas mãos de um tão hábil Ministro, que
senão a protecção Imperial, uiaternal, e poderosa não tem faltado, nem" he de esperar que venha a
de V. M. 1. taltar aquella grande artéria do Estado, facilmente

He pois, Senhora, por esta grande razão, teremos, Embarcações; maruja pratica e leal, Officiaes,
que a sociedade Philaiítrop.ca , se atreve a vir ho- e até um luzido Exercito, se delle precisar o Brasil
je aos pés do Throno de V. M. , para dirigir-lhe para seo serviço. Convençam-se por uma vez os
a sua humilde supplica, conforme aos votos dos nossos,inimigos de que eventos daquella ordem sanv
uubscriptores , e em nome dos Orfios , e Viuvas ein si tão pequenos , que nada influem na marcha
da Colônia , paia que V. M. I. Se digne acceitar geral, nem mesmo na dos negócios parciaes do nos-
o Titulo de Protectora de aquelle estabelecimento so ainda nascente, porém já vigoroso e afortunado
que elles unanimes lhe otferecem, e de pennittir Império.
q'ue se intitule com o honroso e magnífico nome , ¦
de V. M. L , chaiiiando-se Hospicio Leopoldina. Rio
de Janeiro 20 de Março de. 1823. — Guilherme T ere- Como não perdemos de vista os negócios da
mim, Vice-Presidente; Riedy Tresorier; Auguste Província Cisplatina, cuja Capital dominada por'Pavel, Secretario; A. Wegueleu, Pretorier,, um novo Madeira, talvez experimente agora , ou

!/ esteja próxima a experimentar os imensos flagellos

3ue 
afnigein a Bahia-, podemos alcançar ainila os

ois seguintes Ofíicios que nos apressamos a offere-
MONTE VIDEO. cer ao Publico. " 111."'» e Ex.'"» Sr. — Acabo de

receber uma participação de D. Manuel Ximenes ,
Um Jornal daquella Cidade, intitulado !t Au- em que me diz que o Intendente de viveres lhe foz

Tora, traz circunstanciada noticia do modo com qae, saber que, desde o l." do corrente Janeiro, o pãoali foi parar a nossa Escuna Maria Thercza, da qual e mais gçneros que fornecer ás Tropas do meo Com-
falíamos já em o N.° 64 deste Diário. " Ero 30 mando , não serám ( como até agora > pagos pordo corrente (diz aquelle Periódico) fundeou neste aquella Intendencia de viveres. Esta participação dt
Porto a go.leta de guerra nomeada Maria Thercza logar a eu officiar a V. Ei. perguntando se uma
de porte de 14 canhões, pertencente aos Imperiaes tal ordem emana de V. Ex., já que me parece.im-e' sem. duvida a melhor embarcação que tiniram ás possível , vistas as declarações que o Governo «Jo
suas ordens no Rio da Prata. Ao amanhecer daquel- Rio de Janeiro tem feito de garantir a manutenção
le dia, navegando de Maldonado para a Colônia, destas Tropas, em quanto não verificam o seo em-
para onde conduzia algumas peças de artilharia, liarque, paro. o que tem de proporcionar-lhes os• (iblevmi-se a tripulação , á testa da qual se poz meios : he isto a que se tem comproniettido o Go--
«.' benemérito Official D. F. Procopio; e dirigiram- verno, e isto he o que me parece se não deve ai-'
se a este porto conduzindo prezo o Commandante. terar sem que proceda uma declaração de Hostili-
Assis, -d unirem-se com ou fieis Portuguezes da Di- dades; salvo se V. Ex. quer que se comecem sen»
visão de Voluntários Reaes, que cada dia dam no- formalidade, pois que neste caso entendo a medi-
vas provas 

de lealdade á sua Nação, e a estes da, mas não obstante desejo aclarar o procediineii--visinlBOS novos motivos de afiecto o de gratidão, to, paru não ser tido conio pouco prudente dei-
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xando de pedir ft V. Ex. se sirva dar a este res-

Pcito a explicado que demanda a natureza <:o case.

Julgo com tudo preciso observar n V. Ex. <p e

se desde a publicação da Carta de Leu de 2-i de.

Setembro do anuo próximo passado nao continue.

n permiítii' que do, rendimentos desta Alfândega

saíssem (como até aquelle época ) as so.nmns en,

numerário, que recebia a Columna" Ligeira, eive-

pimento da união , nao embaracei a livre sau.a

fios outros gêneros1; o quando V. Ex reflectir no

que eu fui obrigado a lazer pela obediência que
foi obrigado a prestar ao espirito da L • i , devera
lembrar-se que as demais Alfândegas deste; Estado

e os direitos, que paga a Campanha , estao empo-

der, e debiixo das ordens ele V. Ex. , e que so

os desta sam appüca.los para pagamento de prets ,
soldos, e mais vencimentos dornas i .opas, c E.n-

„rP.,'..;l« civis. c neste caso parece que, devendoso
pre: neste caso parece que , devendo

Provincia contribuir para as .fospezas , nao
,;;.,.:„ a medida, oue se adoptou , e nem po-

% í'rVrciüdriro e legal fundamento a suspensão
.ir. St- Piz Bu «Micro Imririonia , e V. Ex. esta cer-

t,í.*'.|U;«;* mas a ordem do Intendente parece de pro-
p-.riio pra me querer obrigar a acreditar que o.Mi-

riste.io qu«r faltar a tudo o que ha promettido ,

eu aua temos deixado de ser amigos.
qA: 

consumada prudência de V. .Ex. presuIa a

sua reposta, e seja a que delibere em assumpto de

tanto meiirtdre. - Deos Guarue a V. Ex Qa.tel

General de Montevidco 0 de Jane.ro ae 18- -

111 ma e Ex.»13 Sr. Barão cia Laguna — D. Ali aro aa

Costa de Souza de Macedo, Brigadeiro Ajudante Ge-

neral Commandante Interino. „
Resnosta ao Omcio supra. " Hlust. e axcei.

Sr _ Em esposta ao Officio de V. Ex. de 10 do

comente, em Jue V. Ex. me cpmn.ur.ica a part.ci-correniL, ci. Xtmenes de ter

Sitiou dei, do Intendente de viveres de não
receDiuo mu fornecesse

¦nitenção elessas Tropas at, ao s^aniue:e

quando chegará esse momento,? (oir-o cr po

Í Ex oue o Governo continue a pagai a ts..a

^"VeV.Ex. 
toma por hostilidades essas medidas

tão instas c necessárias tanto por decoro da Na-

So/como por necessidade,, como deveria eu to-

S;Í7líf 7c=£,S" írÜTÍ
Pr0ÍÍu O mandar V. Ex. retirar o Destacamen-

to díjtf«/«fi»«fo, deixando, aquelle ponto 
Jsg»*

recido e exposto a anarquia , que os facciosos ei.

Moi^vldec, Jactavam (ainda «pie em vao) de es-

palh^Ptn.^i!P"í- -isse o abarracamento das

tronas d. meo dominando , inclusive a minha pro-

3 barraca, assim como todos os efeitos perten,

& a estas Tropas; e apanhar cavallos muno,

dn mesmo Exercito. , T , Td 
4 
* 

Prohibir-se que o Encarregado José Joa-

auimJnsliniano , que pertence 
' á tesouraria Ge-

ral do Rio de Janeiro passe letras por ordem ml-

nha dos fundes pertencentes ao brasil.

í» Dispor da Fragata Thetis, como se ela

pertencesse tf Divisão, com o pretexto frivolo de

f «1 Destacamento 
'da 

mesma Div^oa bordo.

G, O estar apoianj£P^£j ^"m
contrario ao que ° S°b™nt^ 

e deciarou
vista , consentindo V. Ex. (contra jAwnbro do
e fez circular por impressos em 8 de Outubio oo

anno p òximo passado) qne se depozessem as pn-anno P'i* i„m?;,„amente constituídas.

dito mez, LlhoPa dizer-lhe; que foi de™ç- aforem 
,'como he voz geral que van;, W-

minha em conseqüência do Officio de V. üx. a Jy. "" ^ > , __.,_,__ _]ns raot!VOS qUe V. Ex.

Fruuosl Ribero com data daqueile d.a , a vista de

.. : í" ..„»ni„ pi. não nosso por mais tempo en-Frutitoso libero com aaiu "«t"""- ". ' on

c io documento eu não posso P-^^pSdo a
<J,nr-me a mim mesmo , como tenno praticaao a.

fl"'„" lõ da participações dos Encarregados J«e

.lens mie V Ex. lhes tinha passado sobre pa^a

t™to? óue por todos os ti.ulos, razoes polui-mentos, que iwn cont)nua

irem, como ne voz-go.a, M^ ¦ —-

Parece á vista dos motivos que V. Ex. tem

d-do que eu assaz tenho usado da minha con-

fiada' prudência, e procuradoto os os mo

para a harmonia, que V. Ex. diz amo _¦_> 
;

mostrando o contrario por factos, que estam Dem

^Apezar de tudo o que fica exposto , novamen-
Apezar -i „ , de j\jaldonei-U%Ie 

poi Xslosti^o7r,azões pofe- ^^n V Ex. o^ em o S7e 1^

eas, .e'beresPtar desses Corpos deviam continuar 
£ 

decida V^

como dantes. -- ¦ • —- «««.mntou o Consulado, e ume bem estar nesses ^.r= — --• rf() se acham quatro gfanu» "¦"¦"C";7d ¦ 
um

«VÍo 
do ft.^ ainda não faltou 3™^-^VSKS dos^l^ , sam

C rpos 
°e 

augmentar as enormes despezas su-

perfleas, que o Estado está fazendo,
peniea. , cf,0.„ro o fornuo o fiistaoo osut i<.^w..>— ,

Ex. tinha segi.ro o fornecimento dos

Sr,' ev^o contrario conte V. Ex. só com^o ren-sst=ai sgilíisiss¦a^^^s.*^^
canal, e. q«e os ™»nVm^u,;_.M"nerk0n.edida im-
lri,s? Não devo eu V™?*™ 

para me impossibi-
P„lit,ca, q«epp ¦ 

4"r a^a. subordinadas Tropas,
íitar de pode. paga. -« goldos con.
ás quaes se deve 38 mezes "fPr - 

Leis Mi_

respons

V Ex. Quartel General na
- ' - ¦ de 1823 — IU.nri

me a salvo de toda

parte.
Deeis Guarde >

Villa de S. José K> de Janeiro .... -

; Ex-'"" St- D. Ahero da Coei* de Souto de Mate-

do. — Barão da Laguna.

**

lt.4
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CoRüESPON DENCIA.

Srs. Redactores.

Depois de se ver determinado nas sabias Ins-
trucç-ões , a que se referiu o Justo, e Incompara-
vel Decreto de 3 de Junho do anno passado , que
o Eleitor da Parochia além de outras qualidades ,
seja homem probo , honrado, e de bom entendi-
mento*. que,-o Deputado, sobre tudo, rcuna á
maior intelligeneia reconhecidas virtudes : e que pa-
ra facilitar o ajuntamento dos eleitores, obrigados
no Termo de quitute dias a acharem-se no seo res-
pectivo Districto, na Província de Mallo Grosso
(só para etteito das eleições) ficavam sendo cabe-
ças de Districto os seguintes, Cidade de Multo
Grosso, outr'ora Villa Bella, Cidade do Cuyabá,
o Villa do Paraguay Diamantino, ninguém pôde
duvidar , que em todos estes trez Districtos, pela
gravidade da matéria, devia ser convocado o Po-
vo das Freguezias para a Eleição, e formação das
Listas , que com o Livro das Actas se devia re-
metter , na fôrma das ditas Instrucções ; e he evi-
dente a alta consideração devida a um negocio de
tão grande monta, em que cada um dos ditos Dis-
triefos', e cada Cidadão delles tem sua voz delibe-
rativa na escolha, que deve ser decidida pela plu-
validade. Ora se o actual Governo Provisório en-
carregado de pôr o citado Decreto em execução na
Provincia de Mallo Grosso, menoscabando total-
mente e primeiro Districto marcado nas Instruc-
ções mudou a essencial íõrma da Eleição do De-
putado, contando somente com os Districtos de
Cuyabá, e Paraguay Diamantino, sem fazer a
menor participação á Cantara de Matto Grosso , e
sem consideral-a parte integrante da Provincia , e
por isso ficaram os Cidadãos daquelle Districto sem
o neressario chamamento, e escluidos do seo mais
sagrado direito , parece, que será nulla de sua na-
tureza a Eleição assim, feita , e não poderá pro.duzir ?"¦ffeito algum, que valido seja.

Para os Cidadãos daquelle Districto perderemo voto na Eleição do Deputado da Provincia , e
residir todo o poder da mesma Eleição nos Dis-
trictost- de Cuyabá, c Paraguay Diamantino , seria
perciso, conforme o Direito, que se lhes desse of-
Malmente copia do Decreto, e Instrucções: quesendo convocados na fôrma das mesmas Instrucções,
não estivessem pela convocação intra competentes»
terminam , e por isso nào comparecessem no logar
determinado , e no prefixo dia da futura Eleição;
porque só nesse caso , propter eorum contumaciam ,se devolveria o direito de eleger; porém se o Go-
verno Provisório não procedeo desta maneira; e
por arbitraria auetoridade desprezou o Districto de
Matto Grosso, e com os Eleitores de Cuyabá , eParaguay Diamantino deo por bem feita a Elei-
çío, parfctee , repito eu , que ella será nulla deMia natureza , e não poderá produzir effeito algum
que valido seja.

He de direito, que, em matéria de Eleições
o Eleitor, que não foi convocado, estando dentrodn Província pôde fazer cassar a Eleição feita semelle. Como pois se poderia haver por valida a doDeputado daquella Provincia se senão contemplas-
sem novecentos e cincoenta fogos, que contém oDistricto de Mallo Grosso , a que correspondem
dez Eleitores? Deve-se julgar, que o Cidadão per-de o melhor direito de que goza na sua bem en-tendida liberdade, somente porque se conjectura
que elle ha de quer-er renunciar esse direito ines-
timavel ? Permittiiia a Lei por acaso , que ti ves-

se observância tim procedimento, em que a mesma.
Lei fosse transgredida na parte mais essencial ? Já
foi alguém por ventura julgado a revelia, sem pre-
ceder citação vaiidauiente teita ? O competente Di-
plonia, e as Listas , que serám vistas petos lllus-
tre.-s, e venerados sábios da Nação aquém na nos-
sa Assembléa Constituinte competir a verificação
dos poderes , elucidaram o negocio, para a sua
justa decizão. j

Se VV. SS. acharem, que estes apontamentos»
merecem entrar no seo Diário em beneiicio dos
Cidadãos de Matto Grosso, muito estimará, Srj.
Redactores , o seo Leitor sem falência. — Goaporê
Constitucional.

Srs. Redactores.

Nâo era sem fundamento que nesta Corte cor-
reo ha dias a noticia (que tanlo enfiou os nossos
contrários) de que no Maranhão houvera uma reac-
ção contra o plúmbeo Governo que o opprime.
Alegrem-se porém os nossos contrários ; aquella
primeira tentativa foi infeliz , e segundo as cartas
particulares, não teve êxito proporcionado aos es-
ibrços gloriosos dos seos intrépidos auetores. Te-
nham os nossos contrários o gosto de saber, quoa sua favorita Tropa Lusitana suffocára o brado da
Independência Brasilica , insultara, e prendera em
unia noite com a maior bravura, as principaes Fa-
mi li as Brasileiras do Maranhão, que ficavam paraser remettidas para Lisboa. Saibam mais os nossos
contrários que os desapercebidos e pacificos Brasi-
leiros da Paranayba, lbram obrigados a desampa-
rar suas casas, e a refugiarem-se nas fronteiras do
Ceará.... Porém a sua alegria, e o seo triunfo
será tão passageiro, como o relâmpago ; e os ferros
com que se opprimem os briosos pulsos das princi-
pães famílias do Maranhão., cujo único crime lie
terem amor da Pátria, ainda serviram'para os nos-
ses inimigos. A Providencia ha de pi-rmif.ir Hi;e o
sangue Brasileiro espalhado¦¦ na própria terrn. quenos vio nascer, ha de brotar braços vingadores ;e tremam os nossos oppressores da geração, que vaicrescendo desde o Prata até o Ainazinlas. \ó- po-demos dizer a Portugal, o que dice FniiH-.it a
Inglaterra. — No anno em que nos e&pedisles Trttpas
para nos destruir, nasceram 60^ crianças. — Um Ma-icmlwense.

Srs. Redactores.
Falia, que no Fauttissvmo Dia 19 de Janeiro de 1823,destinado para a Augusta Solemnidade da GloriosaCoroaçao do Senhor D. Pedro I. , Imperador Cons-ntucumal, e Perpetuo Defensor do Brasil; presentea lropa Clero, e Cidadãos, recitou no Adro daIgreja Matriz de S. Antônio do Arraial do Teimo,Commarca do Serro Frio, o Doutor Fiscal, e Inltendente interino dos Diamantes.

P„„ 
Bj°S^ Te>uaanos .* porção importante do lealfovo da Grande e rica Provincia de Minas Geraes ;

lJrn(,,!ei,°cí convicção de que a bem en-
divii\L^de Civil he a mais nobre, e honro»cuvisa dos bons fieis, e honrados Brasileiros, que-professam por brn-ão , ¦ e norma de sua condueta Po-
sAhLiT 

'•fr1***». °" Morte— não hesitou em
ca vTL' \td™ãeT a Saneta Ca,lsa- <lu<- com mm.
M»™5;C - >."° -Se «loría *- Pr°teS" O nossoMagnânimo, e Gonitmicional Imperador, adoptand»
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por Pátria o Brasil, e Tomando pela mais generosa
.Resolução o Lisoçgçirp Titulo - de' Brasileiro, b Ami-
go nosso, a despeito dks suggestões, tramas, e pur-
íidias preparadas até com mão armada- pelos nossos
'iiiiu.igos encobertos com o nome de irmãus, e amigos:
A Vós boje me dirijo , para ter a honra de pnrtici-
pnr com voei-o da consuuimação dos nossos votos, e
bons direitos da coinmum Pátria , e dos grandes be-
toelicios , que a ella resultam do esplendor, e Heróica
Firmeza do Throno Impeiial Brasileiro, a que no
Sempre Grande , e Memorável Dia 1.° de Dezembro
do nnno proximè pretérito Fora com a maior pompa,
e solemnidade Elevado por voto unanime de seos
subditos, nossos honrados Irmãos, o Muito Alto, e
Muito Augusto Senhor D. Pedro I.

^itn,. honrados Concidadãos; tendo eu no Faus-
tissinio , e muito venturoso Dia lli de Outubro do
mesmo anno entrado na „ honrosa partilha, que nos
euube pela devida solemnidi.de, e festejo, que por
unanime eiithusiasino , e rigoroso dever de Cidadãos
dirigimos neste Logar pelo assás e muito digno Mo-
tivo da Gloriosa Acclaniação d' Aquelle , que além de
Amigo nosso , protesta perante Deos, e o Mundo
pela mui Justa, e devida Felicidade dó Brasil, e
pela iniiejíavel reviudicação de nossos Foros, e Direi-
tos, tai> viiinente usurpados pelos denominados Irmãos
tio celebre Congresso. Lisbonense. No sempre Grande,
e Fatistissimo Dia de hoje, dedicado ao espontâneo
júbilo, dos nossos Concidadãos pela Solemnidade dirigi-
da á Gloriosa Coroação do Mesmo Augusto Senhor
neste. Logar; ,depois ile congratular-me com vosco ,
tinto. quanto exige o bem da nossa Pátria, pela lie-
roica unanimidade dos nossos verdade» os , e honrados
irmãos, que deram, tão necessário passo, c adnptaram
tão enérgicas medidas,, quanto dellas depende a ven-
tura do Nascente Império do Brasil; e de convidar-
ros a. render ao Supremo Aibii.ro. das Nações, e dos
impérios as mais justas e devidas Graças pelos innu-
meraveis benefícios despendidos a favor do Império do
Brasil, • da Preciosa Conservação do nosso Magna-
nimo, e Sempre Grande Imperador, de cuja Herói-
ca Resolução tanto depende a sorte do mesmo Impe-
rio; exclaremos todos -com um enthusiasmo próprio de
Cidadãos Brasileiros..

Viva a Religião. Caitlrolica « Apostólica Romana. —
Viva a nobre Indqíendencia do Império do Brasil. —
Viva o Augusto Imperador o Senhor D. Pedro I., e
» Imperial Dynastia. — Viva a Assembiéa Constituiu-
te , e Legislativa do Brasil. — Viva o Iltuminado, e
Prudente Ministério do Brasil..— Vivam todos os ami-
aos da Causa do Império." 

Tejuco 19 de Janeiro de 1823 — O Fiscal, e In-
tendente interino dos Diamantes, o Doutor Luiz José
Fernandes de Oliveira.

pertencer aquelle Paia , em que a Nalure. a os collo-
tou , e não a outro.

Honrados , e Fieis Goj/anos, exultai de prazer ! •
nosso Reino foi elevado ao ultimo grão de ireeuii-

nencia , quando os inimigos tia nossa Ventura tenta-
vam recíu.il-o a Colônia. Sim, Brasileiros Ienes, o
nosso nome será eternamente glorioso nos Annaes: cm
letras d1 oiro será gravado o tlia 12 de Outubro ;
nelle foi que o aílbrtutiado Colombo avistou o solo que
pisamos ; nelle foi Acclamado o 1." Imperador Cons-
titucional do Brasil, e Sen Perpetuo Defensor o Se-
nlior D. Pedro de Alcântara, o Respeitador da Hu-
manidade , o Exemplo do Liberalismo, o Iman dos
nossos Corações, o Homem sem igual, Pedro o Gran-
de. Sim , Leaes Brasiláros, a nossa felicidade be
certa. ¦

A Assembiéa Geral nos dará Leis sua veis. O nos-
so Imperador Constitucional, despensará as giaças
conforme os merecimentos; e os Magistrados,,esponja-
veis pelas suas prevericaçoes, destribuir.ím a justiça
com mão imparcial: Oli felicidade sem par!

Exultai de prazer honrados, e fieis Gatpmos. O
nosso Imperador não duvida louvar os que marcham
firmes pelo caminho da. honra, exemplo tendes na
Portaria deli de Setembro ultimo. Sede honrados.

O nosso Imperador não duvida perdoar os que
facciosos pei-tcnderam rompe, os laços da«ossa união,
e arrependidos abraçam a nova Causa; Vede o Ue-
creto de 18 do mesmo me?. Se. aqui • existem . alguns
deãtes arrependeivos. . ' ¦

Manda pnrém applicar. Jusliçoso castigo aos per-
versos, que intentarem aiuda perturbar a nossa felici-
dade.. Eritaio, i

Viva a. N.ossa Saneia Religião. — Viva' o Impe-
iador, Constitucional, dia Brasil o Senhor fí. Pedro I.
Viva.a Imperatriz. do .Brasil, e a Dynastia -âe .Bra-
gunça Impcfaate no Brasil. — Viva a Independência
do Brasil- — Viva a. Asseuipléa Geral .Constituinte,.
e Legislativa. do Brasil — Viva o Povo Constitucio-
nul do Brasil. ,-.--.

. Goi/az 26 de Novembre.de 1'82__- — Álvaro José
Xavier. —- José Rodrigues Jardim. — João José do
Couto Guimarães, i— Ignacio Soares de líuUrãcs. —
líaiuiiuido Nounato Hyacinto. — Estava -o Sello,

O Deputado Secretario José Rodrigues Jardim,
Coiitinuur-sc.hu.

Temos nâo pequeno prazer em dar ao Publico a
Proclamação, que o Governo Provisório de Goljáz
dirigio ao Povo daquella Provincia para a Feli* Ac-
clarnaçâo de S. M. I.; e a Noticia das Festas, a que
]>or tão grande, e memorável motivo ali se procedeu.-
O comportamento daquella Província he, em nosso
conceito , digno de grande attenção; e se o Governo
Civil e Militar delia desenvolver, como confiamos, o
nelò e sabedoria que be de esperar , a bem do Servi-
*o da Pátria , talvez o Pará e Maranhão não per-
numeram por muito *e»po n» illusão de que podetri
subsistir unidos s, Portugal, apezar dos mares, qué
os separam daquelle Reino; e venham cedo a con-
vencer-se de que a ordem natural das cousas os iazeia

Continuação da Subscripção voíüniárid, e mensal pa-
ra augmento da Marinha dc Guerra do Império

di) Brasil: -' 'T 
]

Acções menfiaés.
Transporte S95_!

Felix Benrvenuti-.. 1
João Antônio Ribeiro e Companhia 1
José Bento Ferreira Soares- 1
José Antônio de Freitas Dantas. 1
Bernardo tle Miranda Ribeiro e Souza 1
Melilão Máximo de Souza. I
José Manoel de Carvalho Almeida 1
José Lourenço de Paiva -5
Manoel' Lourenço Gosta... 1
José Antônio ¦ Gonçalves..... i
Antônio José Barbosa da Veiga.. .... I
Joaquim Pinheiro de Magalhães.. .. I

2868
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Transporte...2268
Jacinto «V Oliveira Dias..'..",'.. 1
Antônio José de Souza '
José Antônio Alves de Carvalho 10
André Pires de Miranda 2
Domingos Francisco d' Araújo Rozo *
Francisco Xavier Pire.. 1**
Ignacio Ratton °
José Pinto de Miranda Coutihho *
José Francisco da Silva Guimarães •"¦
Jacinto José Togado Pires ¦
Joanna Francisca de Souza..,.. 1
Felix Rodrigues *
Paulo d' Oliveira Guimarães.. 1
Joáquina Roza d1 Araújo 1
João Marcos Vieira de Souza Pereira *
Alxandre Teixeira d'Azevedo •••• *
Manoel José Pereira Basto 1
José Severino da Silva *
Manoel Dias da Cruz 1
Francisco Gomes dos Santos I
José Francisco Lobo— 1
Manoel Joaquim Alves Carneiro 1
Manoel d' Oilveira 1
Francisco Antônio êo Mendonça '
Thereza Maria de Jesus 1
José Leal da Fonceca 1
José Gonçalves de Barros 1
João Batista Soares • 1
Bernardo José Botelho 1
Manoel Pereira de Souza 2
Joaquim Antônio Rebelo 5
Damião Pereira da Costa 2
João José Lopes Ferras 1
João Pereira de Souza 2
Antônio Teixeira Pinto da Cruz. 4
Antônio Lopes Rodrigues 1
Jeronimo Veríssimo Delbom 1
Leandro José Marques Franco de Carvalho mais 3
José Carneiro da Silva Braga 1
Fortunalo Mazzioti 2
Daniel José Pereira por seu sogro 2
Rodrigo José Lopes 1
João Martins Lourenço Vianna 5
Valerio Rodrigues da Lapa 1
José Moreira liamos 1

Transporte.. 8364.
José Antônio Gonçalves
Antônio Francisco d' Araújo
José Rodrigues Barbona
Francisco José d' Oliveira Souza
Francisco Antônio Luiz _.
Joaquim Antônio d' Amorim e Companhia
João Ignacio
Antônio Luiz Pereira.
Joaquim dos Santos Batista
João d'Almeida Brito
D. Marianna Josefa Mascarenhas
José dos Santos Rodrigues Araújo
José da Cruz Moura
Miguel Rodrigues Fortes
Francisco das Chagas Ribeiro
Eleuterio José de Souza
José Vieira Borges
Custodio José Moreira
Bento José Barbosa
Firm.no José Moreira
Manoel Joaquim Ferreira da Lapa
José Luiz Rodrigues •
José Joaquim dos Santos ..,
Carlos José Moreira
Francisco Silvestre Claro
Manoel Carneiro de Souza
Manoel Teixeira da Cunha
José Gonçalves Maia.
Bernardino Brandão e Castro
Bento José Gomes
José Rodrigues Ferreira 
Matheus Antônio Bell
Agostinho da Silveira Bitancurt
José da Costa Timote
Modesto Francisco Viaana
Manoel Travassos da Costa.
Antônio Joaquim de Souza
Antônio Pinheiro da Costa
Manoel de Sousa Ribeiro
Miguel Marques tia Rocha
Manoel José Rodrigues
Constantino Rodrigues Pereira
Manoel Pereira Neves
João do Nascimento Natal
Antônio Rafael da Cunha Cabral  4

2364

NOTICIAS MARÍTIMAS.
Continuar-se-ha.

2428

ENTRADAS.

Dia 1 do corrente. — Cabo da Boa Esperança;
4fl dias ; B. Hol. Commercio, M. Thomaz Ysbnnds ,
equipngem _> , carga vinho e fazendas a J. D. Thom-
pson, e Comp. — Monte Video ; 18 dias ; B. lng.
Erin,-M. Guill. Smyth, equipagem 10, em lastro,
vem íirribado segue para a Nova Orlcans. — ¦ Rio
Grande ; 23 dias; S. Flor d'America , M. Luiz Fur-
tado Rapozo , equipagem 12, carga carne, couros e
sebo ao Caixa Zeferino José Marques : passageiro
Serilo Correia da Silva. — Macahé,; 8 dias ; L. Se-
nhora da Lapa, M. Anlonio José dos Santos, equi-
pagem 5, carga madeira e caffé ao M. .- passageiro
J desertor do Batalhão de Libertos prezo remetti-
do ao Quartel General. — Capitania; 16 dias; L.
Senhora do Rozario, M. João Ferreira da Silva,
equipagem 6 , carga assucar , milho e feijão ao M. :

passageiro o Sargento de Infantaria Manoel de Je-
sus Miranda com 3 Soldados que conduzem prezos
7 marinheiros remettidos á Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha.

S A H I D A S.
Dia 1 do corrente. — Em Commissão , Náo Pe-

dro L, Com. o Cap. de Frag. Thomaz Sackuille
Crosbie, leva a seo bordo o Èx.mo Almirante Com-
mandante da Esquadra Lord Cockrane : passag-eiro
o Coronel Anlmie José Ferreira de Brito com 1 es-
cravo. — Dito ; F. Piranga , Com. o Cap. de Mar
e Guerra David Jewitt. — Dito ; C. de Guerra Ma-
ria da Gloria, Com. o Cap. Ten. Theodoro de Beau-
repaire. — Dito ; dito Liberal, Com. o Cap. Ten.
Francisco Salema Freire Garção. — Dito ; B. E. de
Guerra, Com. o 1. ° Ten. Justiniano Xavier de
Castro.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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AatiGO» d*Opfjcio,

Repartição dos Negoeios do Império.

Approvaçío. Palácio do Rio de Janeiro em 24 de Fere.
reiro de 1823. —João Vieira de Carvalho.

S^ lindo presente d* S. M. o Imperador a representação
S-is -ÊleiTiéFes de Parochia da Cidade do Matai , Estre-
i«t)z , «-'witrtw Villas da Provincia da Rio Grande do

Norte, 'erA q.ie, èxpónuo os males , que térti soffrido a Pro-
\tàúpaM íilifititàm priireípaltttente ao Presidente, é Secre-
tafiò do Governo, e ^0 Comrnandante das Armas: Man-
tia pela See¥etàfiá de Estado dos Negócios do Império,

participslV a Cmmfia da referida Cidade ,* mie estando mm

proiiirlíi¦•»-itwtaHasío da Assembléa Geral, Constituinte,
fe, Le^i»Íit.i*a do'. Brasil, ,fá não pódé tardar o remédio
4'essés. rnates >, S <"."e 

'entiettarito 
he do «áever de toda»

as Auctoridade* conservar *ntré si a percisa harmonia, e
«az;'-qiie: tão wseneiàlmente iarke para os ocego, e felicr-
âade^dos Povqs. Palácio do Rio de Janeiro em 24 de
Março th? l«23.---r4Ss Maeifaeio de Andrada e SUva.

Repartição dos Negocio, da 'Fazenda, -

Senclo presente a CI."o Imperador ò requerimento
-írle Fernando Carneiro leio, representando os obstáculos,
«ue se oppuiihâiti 'ao exercicio do logar de Director da

Juntado Banco do Bra*.' no Corrente anno,, para que
íora eleito pela Á-sserribléli Geral do mesmo Banco , assim
Mo seo Emtjregó Civil jurfto á Sua -Imperial Pessoa co-

tao pela repartição da Guerra no Posto de Coronel de

Cavallaria; e A (tendendo-o MeSmo Senhor a sua repre-

sentaçSo, e <em virtude da Portaria ultimamente dirigida

ao mesmo &mc«. fia por bem annusr á sua supphca ,
•iseiitande-0 de oecupar o Emprego mencionado , e outro

sim Manda, que tao»amente se convoque a Assembléa Ue-

rai para que -eata proceda 4 nomeação âe Directores., e

Membros da Junta, que serám por ella escolhidos den-

tre aquelles Accionistas, que náo forem devedores_ao ban-

co , como lhe foi determinado em Portaria de 22: de fe-
v«eiro do corrente anno. Paso 14 de Março de 18i3. —

Martim Francisco Ribeiro ite Andrada,

"Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M." o Ijiperador pela Secretaria de Estado

dos Negócios da rxuem. .remetter ao Bf.gade.ro Pedro

Labatut* a Proposta inclusa do Conselho interino do Go-

\erno da 1>ro»incm da Bdhia para Officiaes dos Regimen-
tos de Cavallaria de Milicias, novamente cteados ; oss.m
-como o Plano junto para a creaçít. de um Batalhão; a

«m de que informe sobre taes objectos: e -por esta oeca-
•sião Manda o Mesmo Ajusto Senhor prevenir- ao-referi-

«do Bri^deiro-, q..e não estando .anctor.sado a promover
8'ostos no Eiercito, deve propor para elles os Officiaes
.que julgar com direito., a fim de mefecwem a Imperial

Repartição dos Negócios da Marinha.
"'" ' 

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-

gocios da Marinha remetter ao"Intendente da Marinha a
copia inclusa, assignàda pelo Official Maior Leonardo An-
tonto Gonçalves Bastos da relação das pessoas, qne per.
oebem -vencimentos nesta Corte , esé presume existirem
em Lisboa. a fim de que o mesmo Inteádente faça sus-

pender o pag-àmento daquelles vencimentos a todas as

pessoas , que se acham incluídas na referida relação. Pa-
lacio do fito de Janeiro era. 17 de Fevereiro de 1823.*—
Luiz da Cunha Moreira.

Rtlação nominal das pessoas, que actualmenie percebem,
vencimentos por esta Corte , e se presume

existirem tm Lisboa . ,. ¦

Vapitão de Mar e Guerra. Y Recebe io soldo o seo
l/josè Lopes dos Santos Vai- \ Procurador José Botelho

hdim em Coromissiio no Pará ) Mattos e Araújo.
Capitão Tenente. "V

1? José Xavier Bereane Leite ,f
commandando a Corveta PrinceA Recebe sua mulher
za Real por ordem do Gover-/iD. Mvria Iziéel San-
riador de. Pernambuco Luiz do W-cAís Viroaa
Rego Barreto ' ' y -

jjitg ) Recebe sua mulher

3." JòsèGregorü, Pegado, com-VZ). Maria. Raymmda de

mandando a Corveta Voador } Vamincellos.
0i(o, ^ Recebe o s,eo Procu-

4* Luiz Sermlo da Fonseca Xrador José Botelho d*

embarcada na Corveta Princeza i Siqueira -e MaUos,

MCal 
2- Tenente. ^ Recebe o soldo o Co-

.5.» Julio Maxmo Possidomo dol tonei José Jm*"» *

Couto , embarcado na Fragata^ Couta.
Vc,M ^ Recebe o Monte Pio

6.» D. Thereza Izábél de Sou-(o seo Procurador o Co-

za Soares Andréa, viuva flo 2.»Vronel Manoel foaqum
Tenente M José da f^Zle^^TX

7:" V. Marianna de Soúxá Qou-
tinko , e. D. Maria Balbina de
Souza Coutinho, irmãs do falle-
cido Almirante O. Francisco Muu-
rido de Souza Coutinho

¦ j8.* À Qviteria Germana Bar-
boza da Lotitba

9.*> JD. Margarida deCortona
Lomba ...

. Recebe f« s«o Procu-

[rador. D.joão Cor-os dt
\Souta Coutinho.
I N. B. dSeta elíaito por
Ise achar suspendida co*
'mo acima.
I Recebe o seo Procu-
l rador Fr. Manoel de Je-
) sus Moutinho.
I Seo Procurador Fr.
\ Luiz de S. Elias Lamba.

dfcfc
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. 10
embarcado como lJespenseiro aa /1 _• ue iw. >•>= -v»-. , - .',v.Mty - . ... ..
Corveta .Voador por nomeação dei 160:000 is. de ordenado^uer.'¦¦$_:. eonvencer .disto,.
27 de Abril de 1816 Jpor anno. ',.*-¦;

Contadoria da Marinha 28 de Janeiro de 1823. .-No»
impedimento do Contador Antônio Francisco de Uma,***
Está conforme. — Leonardo Antônio Gonçalves Bastos.

Fiel Aposentado ^ Recebe como .tàt por pa i,m>. (llctadurá para dirigir com esta espécie de

.o ^LeltretoQuintinoJProvisão de u¥l*^M, que nao manda 
^-«"ento, 

porem
ircado mmoDeipen_e.ro da>13 de N-v. de «IO a .;t.bngfa _ -'.fonformarem-ae : conv ella. .. Paia qual.como ue pu (150.000 n. de ordena^'•^H tó.eonvencertdi.to,. nao necessita mais do

)por aimoi , ,; '' 
làx&xerSd papel, que representam os Estados se-

cufláarieíá-, e mesmo todos os outros. • Fora do con-
cé-lí»»-_--% trez Potências , onde estam os outros ?
-Que fazem? • Que podem ? -A que se atreve-
riam ?..'- A mesma Inglaterra , separada das trez
Potências, não pertence ao Continente, se n£o co-
mo Bonaparle queria, isto he pela parte de fora.
Tem-se comparado os combates de Napoleào com
& Inglaterra aos da águia eom a baleia; compara-
ção,"que pôde ser novamente applicada ao estado
da Inglaterra relativo ás trez Potências... pois que
ella não pôde causar maior damno ás ditas Poten-
cias , do que a Bonaparle.... A Inglaterra nada
he per si mesmo em o Continente , e só >nelle acha
logar pelos subsídios, que poderá subministrar : -po-

rém quem os aceitará contra inimigos tão podero-
sos, e ameaçadores? „ .. ., _  ... (' Ós qué sem estes conhecimentos estàdistico?
(diz o Argos) dos poderes Europeos prognosticam
grandes guerras, e reyoluçóes na Europa, cremos
que se equivocara. He verdade que em toda' ella
ha copiosos. materiaes para uni incêndio geral; he
também; verdade que , se., se declara a guerra da.
Rússia contra o. Turco ,,. começará esta combustão ^
porém não hé menos certo que a Inglaterra, e a
Áustria empenham todo o . seo poder parat estorvai;
essa guerra pelas immensas perdas j, qué sofreria
o seô commercio. Daqui resulta um -problema', e
he o de averiguar ,. se não se desunirem: as gran-f
des reuniões das Potências EurojjJeas",' terá a Ame*
rica em tal caso que temer ? O Argos p^ometté
em outro N.° a resolução do problema : quanto
á nossa opinião sobre esta matéria, já a deixamos
expendida em o artigo Variedades, publicado em o
N. ° 64 deste Diário.

BUENOS AYRES.

Posto que o estado Político d'America muito
deva occupar a attenção dos Políticos do Novo
Mundo, tora com tudo uma falta gravíssima, se
acaso perdessem um momento de vista as 9ucces-
eivas fases, que mostra a Europa.

A America , apezar dá infinita distancia, que a
separa da outra parte do mundo , pôde ter occa-
siões de a temer, e occasioes também, em que con-
venha converter em utilidade sua os acontecimen-
tos que lá se desenvolverem. Fundados pois nestes
princípios passamos a traduzir o seguinte e inte-
cessante artigo sobre a actual posição dos Estados,
da Europa, tirado da nova obra de Mr. De Pradt,-_
que tem por titulo Europa e America. , .

" O Congresso de Vienna, diz Mr. De Pradt,
lie a época normal da politica da Europa,:, a sua
existência data daquelle Congresso , e deste, ponto,
he que se deve partir. O Congresso de Vianna ad-
judicando a Polônia á Rassia, e a Itália á Aus-'trin 

; dividindo a Prússia, e pondo o ultimo ter-
ço desta Potência ás portas da França ; tirou, pa-
ra sempre dos seos eixos, ou ao menos por mui-
tos séculos, a Politica da Europa...

A HesmnJia com a perda de Nápoles, de Mi-
lão, e dosPdhes-Baixos cessou de influir no Con-
tinente, deque ficou como separada ; e desde es-
te momento mais foi uma Potência d'America, dp

ue da Europa. A Áustria pela sua parte obriga-
a a renunciar a Nápoles e á Silezia , ao mesmo,

tempo, que deixava a Itália independente, propor-
cionava á Alemanha os meios de formai- um Reino
destinado a servir-lhe de contrapezo no seio do
Império, e a fundar em o Norte uma Potência
militar da primeira ordem.

A Europa fica pois na falsa posição , em que
se aeha... e seguramente he esta uma grande des-
dita... Partindo deste-primeiro- ponto de vista,
observa-se I. °-que a perda- do grande, poder da
França , acontecida desde 1812 a 1814 , tem muda-
do, e feito passar o poder da Europa de Oeste
para Leste. Então estava aquelle poder concentra-
do entre a França, a Confederação do Rhin, e a
Balia: o seo assento estendia-se desde o Oceano
ao Elha, e ao So/so;. hoje porém acha-se a Leste
da Europa, e vai do Elba á Sibéria, e á Turquia.
Ali trez grandes, Potências, apoiadas uma pela ou-
tra, sempre, ptomptas com milhão e meio de baio-
netas, tem mantido sobre a Europa uma rede de
ferro, e lhe appresentamuma massa .jnaccessivel,
e ineontrastável. .. A verdadeira força ãa Europa
está já nesta reunião das trez Potências do Nor-
te, que exclue toda a possibilidade de opposição. .
O'Norte tem-se elevado á medida , que tem decai-,
do o meio dia. .. Hespanha e Portugal acham-se
em estado de fraqueza para -influírem na Europa,;
e só entram «a balança elfectiva da Europa pela
sua união com a França , sem a qual estariam co-
mo fora do Continente. . .

A liga doniinánld,.. tem posto sobre a iíwro-

l RIO DE JANEIRO.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios do Im.
perio se participa a todps os Deputados dos Gover-
nos, e Câmaras das Províncias, deste^tmyçirio, ulti.
mamente chegados a esta Corte para di.-gi.ani feli?
citações a Sua Magestade Imperial ; que, o Mesmo
Augusto Senhor Tem determinado para.esta solem-
nidade o dia de amanhã, í» do corrente,..pelas 11 hot-
ras da manhã, no Paço-da Cidade*w devendo para
este fim os ditos Deputados juntar-se'ao 111.""' Sena-
do da Câmara, que ha de acompanhar esta Depti-
tação na fôrma do costume. Rio de Janeiro em 4 dè
Abril de 1823.

Correspondência.

Srs. Redactores.

• Ad socieltitem et communilatem generis humani
nati sumus; itaque sempre, aliquid dd. ebmmunem Uli-
litatem ajfçrre drbemus.

Toda a minha vida aborreci essa classe de lio-
meus indiflerentes aos negócios públicos, a quem
com razão chamam raça bastarda das sociedades.
¦He dever de todo o Cidadão pronunciar-se aberta-
mente pelo partido, que em consciência julga o
mais util ao Paiz, em que habita; nem isto ode-
ve atemorizar , pois , se elle for verdadeiramente
honrado, e de um caracter igual ¦ -ainda que. caia
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tSn erros , «té os iriaiS exaltados Liberaes lhe ia-
rám justiça. Feias não basta abraçar um partido ,he mister lambem i,ervil-o ; e não ha homem trio
insignificante, que não pousa ser útil ít sua Pa-
triu : motivo este porque dn reinha parte, apezar
da maior negação , que em mim conheço paru dis-
cussões Políticas , só por impulsos de zelo pátrio-tico , tenho já por vezes tributado no altar da
Patriu a offerenda das minhas reflexões, a prol da
sua Independência , e da sua gloria. Continuarei
Srs. Redactores, na minha- tarefa, emquanto V.
Mces. quizerem publicar minhas idéas, pois como
l.iiii aeertadainente diz o inunorfal Montesquieu —
Em uma Nação livre he muitas vezes cousa indif-
lereutc , que os particulares discorram be... , ou
mal, mas sempre he pereiso , que elles discorram.

Não cesso de reparar, que o Diário do Go-
verno não só contém poucas noticias estrangeiras
mas até quando apparecem algumas, sam estas mais
relativas á Europa do que á America. Forte, predi-lecção pela Madre Europa I ; Por ventura não sam
os nossos visinhos os que devem preferivelineiitemerecer a nossa attenção ? i Não he neste Hemis-
pherio, onde convém achar o centro das nossas re-
laçõe.s Políticas, onde cumpre instruir-nos paramarcharmos concordes , e seguros ? Pouco nos de-
vem importar us guerras da Rússia, quando confia-
gra As r.t)-isns portas tuna guerra de opiniões , de
cpte tanto cumpre preservar-nos. Deixemos , deixe-
mos por uma vez de estarmos com os olhos fitos
lias RígiÕes Transatlânticas ; quaes os devotos Mu-
suhnãos voltados para a sua cara Meca. — Non
nostrum inler vos tantas componcre lites.

Ora olhando , Srs. Redactores , para o nosso
Continente i o que vemos ? Em uma grande partedelle ainda não raiou o Astro da civilisação : em
outras domina o ftiror de partidos encarniçados ,
eem haver um poder mediador, que os contenha ,
e centralize. Duas Nações , o Brasil e os Estados
Unidos, sam as únicas, que presentemente promet-
tem estabilidade e força; bem entendido, se acaso
as parífs componentes de cada uma dellas se uni-
rem estreitamente , pois do contrario , entrando na
organisação de ambos princípios apparenteniente op-
postos, se estes se pozerem em iuta , e desharmo-
nia ,. a força então dividida, soffrerá grande dimi-
miição, e tornar-se-ha duvidosa a estabilidade pe-
lo estado de constrangimento de uni dos partidos,
que procurará oceasião de reagir sobre o seo con-
traiio : mas estas duas Nações tem inimigos ciosos
da sua liberdade, e da sua futura grandeza. A Grã
¦Bretanha, forçada a reconhecer os Estados Unidos,
jamais perdeo as antigas preocupações , augmenta-
das pela recente acquisiçáo das Floridas : a Fran-
ça pertenderá delles as vantagens commeiciaes ,
porque pugna ha tanto tempo : a Rússia insistirá
em querer dominar, como pertende ; uo Nor-Oes-
te da America (1) : a Hespanha. finalmente , depois
r)ue os Estados Unidos reconheceram a indepen-
dencia das 'ex-Províncias llespanluilus , aguarda o
momento opportuno para o começo das suas recri-
«íiinações (z). Quanto ao Brasil elevado a Império

(1) A Rússia reclama por ;*ua toda acosta Nor-
Oeste d'America até 51 grãos tle latitude ao Nor-
¦te ! E pertende prohibir a todo o navio estrangei-
ro a navegação daquelles mares alei» dos ditos gráos
* dentro dos limites de 100 milhas Italianas da
Costa,

. (2) Ssgundo as ultimai, noticias parece que a
Hespanha pertendia tirar aos Eslados Unidos o go-
UM d» um deposito na Ilha Minorou.

Independente, cortando assim pela raí* todas m
difliciildade-i , q-.ie se lhes podinin susciutr na Eu-
ropa nos tnanej-js Políticos tia Península , a cuja
sorte já está alheio , tem todavia que íuetar não só
contra a Politica daquella. parte fio Mundo, a.
mais illiberal , e orgulhosa, ni;;s até (não o dissi-
mulemos) contra inimigos muito uutis terríveis- ,
quaes enin os que surdamente minam a segurança
do Throno , a que devemos toda u nossa tranquil-
lidade, e representação: donde se conclue, 

"que

as duas Nações, bem que com melhores fui.duinen-
tos , que nenhuma outra deste Continente , ainda
tem que temer e providenciai-, j Que diremos dos
outros Estados ? Em Chile a um medonho torre-
moto sitccede outra comnioção não menos assusta-
dora. As Provincias de Conceição , e Coquimbo le»
vantaram o estandarte da revolta contra a sua Ca-
pitai: o General Freire , á testa de um exercito,
protege esta insurreição ; e segundo as ultimas no-
ticias , havia marchado contra o Director O'Higgins.
A guerra civil cobre ainda de estragos as campa*
Ilhas de Mendonça , c Salta.

As Provincias unidas do Rio da Prata nunca se
acharam tão desunidas corno agora, apezar dos ta-
lentos superiores de Rivadaviu , que em vão force-
ja por uma Confederação tal , que dê a Buenos
Ayres a antiga s.ipennacia, que não poderá já-
mais agradar ás outras Provincias. Quito e Guaya-
quil, recentemente encorporados a Columbia pela
espada de Bolívar, já despertam a confiança de
outros Estados. O meteoro que por ora relampeja
no horisonte Mexicano , tem que Itictar contra as
principaes famílias do Império, e contra o partido
democrático. San Martim demitido , Bolívar aind.
armado , tudo indica que os Estados Americanos,
depois de tantos annos de uma porfiosa contenda,
não descahçam ainda em bases sólidas , e estáveis.
Tudo, em uma palavra, nos faz prever que t>
incêndio das guerras civis vai novamente devorar
aquelles Povos , a quem contemplamos Irmãos,
pois cada filho da America he Cosmopolita de to-»
do este Hemispherio: he precizo por tanto desço-
brir e remediar o vicio inherente ás suas institui-
ções , e que se oppõe á estabilidade dos seos Go-
vemos, e á tranquillidade dos Povos. Ha quatro
annos que não tem vindo da Hespanha um único
Soldado Hespanhol, e todavia estes bellos Paizes
ainda jazem retalhados por facções , as quaes já*
mais senim comprimidas emquanto os seos Gover-
nos não tiverem-tal firmeza, dignidade, e vigor,
que ns possa contei-: donde se tem conhecido que
não sam os Governos Democráticos puros os qua
podem reprimir a ambição, a inimortalidade, e at
audácia dos particulares. Parece pois evidente que.
as Nações Americanas tem ainda que refundir seos
Governos , e attentar á sua segurança : e para que>
isto se consiga debaixo de princípios un.versaes,
e sole.niies , parece de absoluta necessidade a ir.s-
falação de uni Congresso. He por isso , Senhores
Redactores , que perfeitamente de accordo com as
idéas expandidas em os N."" 28, 34, 42, e 64 do
seo Periódico estou intimamente convencido de que ,
emquanto os Americanos nno firmarem um systema
geral privativo delles ; emquanto não lançarem os?
fundamentos de uma Coníid-ração srarnntida por inte-
resses recíprocos, e por Governos permanentes, e res-
peitiiveis, jamais veremos a oliveira aclimatar-se ir.
ílemripherio da Liberdade. Aproveitemos a favorável
conjiinetiirn , que *¦« nos uppi-e.ienta para nos reunir-
mon. Todos oi Eitmlo* e.iíui-.i livres das ignowiniosuS
eatleas, qne os prendiam ás suas-Metrópoles , e ora*
grande Potüiiciü , os Estados Unido» , já reconieceo

-1é>>
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solemne e fortemente a Independência dos outros
Estados, que estan no gozo delia. A Europa,
com todos os svmpto.nas de uma próxima revolii-
.¦io geral, obriga-nos a tomar medidas enérgicas.
Niio olhemos a sangue frio para essa Europa um-
biciosa, que ainda despreza os Americanos, e que
ainda recusa reconhecer (que dil.no !) os nossos
diftercntes Governos, talvez porque ainda nao per-
deo a esperança de dominar em nossas praias -tá).

He já tempo de se extinguirem essas deseonlian-
cas , que ainda dividem os Americanos : he ia tem-

,-o de que o Gabinete mais illustrado da America
tome a si a iniciativa das medidas , e dos princi-
pios, que por toda aparte se devem adoptar. Or-
í-aniLemos o nosso Pacto de Familia, estabeleça-
te um Congresso Geral , onde Dipiomat.cos das

principaes Nações Americanas se reunam a del.oe-
rar sobre os seos legítimos interesses, e tractem ile
üniformarem-se em um só ponto de vista Político,
fundando assim a Grande Alliança , que servira de

parreira não só a quaesquer futuros planos da Lu-
ropu mas até á ambição dos aventureiros , e anar-

quistas internos. Sem esta Alliança i como poderá
este Continente impor respeito á Europa ? < Como
çe apuraram os legítimos principies , porque deve
ser organizada a America : ; Como finalmente sem ella
se poderá marcar o equilíbrio Político dos seos dl-
versos Estados ? Uma verdade vulgarissima que as
Nações não podem girar sobre si, e sem relação
umas com as outras ; só entendenilo-se mutuamente
he que se pôde estabelecer os immutaveis enlaces
de commercio e amizade , que assegurem aos Cida-
dãos de uma e outra parte o gozo daquella paz ,

fue 
constitue o principal desejo da massa geral do

'ovo em todas as Nações.
Tirem-se pois esses novos Estados de uma fal-

aa posição, reflictam sobre o grande papel que po-
dem representar no Mundo, e façamo-nos todos di-

gnos de admiração, e dc respeito. Os Brasileiros
seguramente estám bem longe de sentir a barbara
satisfação desses Povos (a quem chamam civilisa-
dos) que se regosija.n das dissensões dos seos cir-
cumsvisinhos, como se o reciproco enfraquecimento
destes eqüivalesse a um augmento de forças delles:
pelo contrario o Império do Brasil respeitando as
instituições Politicas dos outros Estados, com quan-
to mostrem ellas consistência e dignidade , sem de-
sejar vel-as destruídas por aquelle meio inhumano,
só folgará em appresentar uma mão medianeira, e
contribuir para a paz do Novo Mundo. Este Im-
perio, entrando na proposta confederação , acabaria
de mostrar a libc-ralidade da sua Política ; pois sen-
do obvio que na escala dos Estados Hispanos Ame-
ricunos elle tem a primazia , até pelos seos recur-
sos , mais perde do que lucra com qualquer Allian-
ra Orlerisiva e Defensiva com algum desses Estados.

Talvez, Srs. Redactores, V. inces. chamem a
tudo isto sonhos de um homem de bem , e que lhe
augure o mesmo resultado oue teve o Projeeto de
Paz perpetua do Abbade de S. Picrre; ; mas quem
jiiio vê ipie não ha paridade de circunstancias ? A
Europa não tinha então, como nós, uni perigo
gera! e iinn.ii.ente, que a ameaçasse toda; mas te-
mos visto que , apenas o extraordinário engrande-
cimento da França, debaixo de Napoieão, excitou
seos receios, formou-se logo unia liga das princi-

(3) Agora mesmo que isto escrevo, consta que
a Esquadra Ingleza do Almirante Oreen tomou pos-
se da Ilha dc Culta , com o pretexto de não ser
ceuupada pelos Francezes.

pães Potências Europeus ; e agora mesmo que os

priiicipios demagógicos ameaçai., su.rvertel-as , eis

como se reuniram em Vienna, Troppau Laijnacli,
e Vcrona : e sendo constante que aquellas prmci-
pães Potências se ten. ligado entre si em certos

princípios de condueta , garantindo-se part.cmar-
mente a paz, e harmonia reciproca, nao 

fe" 
**»

de fundamento o dizer que o Projeeto do Abbade
de S. Piem tem-se de algum modo verificado.
Além disto a America tem uma lantagem sobre a
Europa , que tornará menos difficil a sua reunião.
Os Povos Americanos desconhecem essas rivalidades
das Nações do velho Mundo , e esse ciúme que
tanto as devora, de grandeza reciproca. Os lühos
d'America sam todos amigos e Irmãos; os seos mi-
migos, e rivaes só lhes vem da Europa. Embora tam-
bem se ponha a obiecção de que estando ainda mui-
tos Estados Americanos entregues a facções anarclu-
cas, seria absurdo contar com elles. —Façamos jus-
tiça ao coração humano. Se um Povo retalhado

por partidos tem o orgulho de não ceder a algum
delles, todavia a consciência da sua própria segu-
rança o obriga a entregar-se á mediação , e ínlluen-
cia de um Povo estranho, e bem constituído.

Tambem não faltam grandes gênios, capazes
não só de conceber e aperfeiçoar, mas até de por
em acção este grandioso Projeeto. Ainda vivem os
Andradas , os Adams, os Bolívares , e os Rivaáivis ,
que podem dar á Europa assombrada o espectaculo
de uma Dieta propriamente Santa, que tanta honra
fará a Humanidade , ainda mesmo que se dissolva
sen, preencher os fins propostos. O homem de Esta-
do , que acha qualquer projeeto diffic.il , e que só
se demora na consideração das suas difficuldades;
em summa, o homem que não tenta tudo quan-
to possa tender á felicidade da sua Pátria, e do
Gênero Humano, he um homem vulgar, e não
um gênio creador, qual he mister aos Estados
nascentes. A America encerra em seo seio pessoas dig-
nas desta empreza, e a Historia já os aponta ; mas
(oh desgraça) nem se quer os Governos, on-
de existem esses grandes homens , se correspon-
dem, e *e conimonicam! \ Ainda as rnuribundas
faíscas da Política Europeu tem bastante calor
para dividir Povos Irmãos! j Ainda o Philosc-
pho Patriota vê com magoa, que os Povos Ame-
ricanos parecem viver isolados , e desconhecidoa
entre si, no seo próprio Hemispherio.

Acudam-me, Srs. Redactores, com as suas sa-
bias reflexões; peço-lhes, que vigorizem a minha
débil voz , e oxalá que desde a Califórnia até ao
Estreito de Magalhães não se ouça senão União , e
Fraternidade. Rio 29 de Março.

0 Observador Constitucional.

Continuação da Correspondência de Goyaz, inserida,
no Numero 73.

Havendo chegado a esta Cidade de Goyaz no dia
28 ds Novembro passado o Correio do Rio de Janei-
ro , e por elle a agradável noticia de ter sido Accla-
mado Imperador Constitucional , e Perpetuo Defensor
do Brasil, o Senhor D. Pedro I., pelos Povos das
Províncias do Rio de Janeiro, Minas, S. Paulo, e
outras, foi tal o alvoroço, e contentamento, que fe
faz inexplicável. 0 Governo da Provincia fez imme-
diatameute publicar uma Proclaniação , em que fazia
ver as venturas do Brasil, llluminouse expontaneamen-
te toda a Cidade por 3 diaa, e em cada um delles
«Tropa de primeira Linha , fazendo-se Artilheiro», de»
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as salsas Imperiaes; no Terceiro o Reverendo Vigário
da Igreja, .celebrou. Missa. Solemne . é o Reverendo
Luiz Bartholomeo Marques , espontaneamente mostrou
ém uma .elegante Oração.a nossa felicidade.' <•;: '"<A

O Governo tomou as medidas para se fazer nes-
ta Provincia. .o acto da. Acclamação com a Solemni-
ílade,. e Grandeza devida a tS,b Magcstoso Assumpto.
Expedio as percisas ordens aos Commandantes ¦ dos
Destrictos participando,, que no 1.° de Janeiro" de 182.3
seria ma Capital da Província da mesma fórimai Accla-
inado o nos. o. Adorado Defensor. Deo as mais cnergi-
cas ordens para ¦ a. reunião ! da_ Tropas • Mèlicianas : é
convocando -as Corporações a Palácio recebeo-a» na
Salla de Respeito-, onde fazendo ver seo' justo conten-
íamento destribuio os dias da maneira seguinte.; O I."
de Janeiro ao Governo. da. Província>, o 2.° «o Sena*
Io da Câmara, o 3° < a Corpb_açã» Ecclesiastica, 4."
àos Membros da Junta da Fazenda , e mais Corpo.a-
ções Civis-, 5.° as Corporações Militares, 6° finalmen-
te ao Corpo do Commercio. Ac.eita.an_ todas com o
maior- • prazer- - -e. enthusiasmo •_' ¦ ficando pesarosa cada
uma, de -lhe caber tão curto espaço. Deelaròu-se livre
a cada - Corporação .Solernnisar b dia como bem lhe
ápprovesse. Officiou .o Governo a Câmara para fazer a
Sokmne publicação das. Festas , o que ella executo»
vestida de gala com capas abandudas de seda branca,
e aceompanhada • dos • Cidadãos. ¦

A Natureza quis .concorrer da sua parle,e tais-
pendendo -a» chuvas aos deo continuado verão. Raiou
è desejado dia 1^ de Janeiro de 1823 t uma banda
de musica -pelas ruas derearnava ©prazer r e a cada ja-
nella se cantavam hymnos, desertando aos bons Goyamosi
e coi-vidando-os- para juntos- celebrarem as venturas do
Brasil ¦ Ao- mesmo - tempo a artilharia postada nos
altos -das duas entradas da Cidade i, salvavam com sal-
vas Imperiaes a Aurora,- que.se levantava rizonha. Os
tambores ,- os-repiques dos sinos, as salvas, o çon-
Curso- do Povo pelas ruas, manifestavam a Grandeza
do Assumpto. .- ¦'.,

Logo de manhã se repartio nos talhos públicos
gratuitamente- vacca pelos pobres; e necessitados, e
da mesma -sorte- pelos prezofe, querendo data tortas
d Governo mingoar as suas desgraças, « fazel-os par-
ticipsmtes do • «eo prazer. • ¦ _

Pelas nove horas- desceo a Guarda para o Pala-
cio, composta da Tropa d» primara Linha em o maior
luzimento; e- ae 10 entrou na Praça a Parada com-

posta- dos Regimentos Milicianos de Gavallaria e In-
Jantaria, que se ajuntaram em grandiosissimo numero.

O Palácio se achava 'Ornado o melhor possível,
e as suas sallaa não eram bastantes para os Offieiaes,
c mais pessoas, que tinham sido pelo Deputado Se-
wetario do Governo convidados para assistirem aos
jictos, concorrendo para augmentar o luzimento a
maior parte dos Eleitores de Anta, Pilar, Crítxaz,
Jaragua,"é Meia Ponte, que, havi» annuido ao pre-
vio convite , que cortezmente lhes fez a Junta do
Governo pelo seo Deputado Sectetario.

As 10 horas e meia desceo a CorporáçSo • da
Gamara, qüe encontrando-se com a do Governo se
dirlidiâm a Igreja Matriz, que está na mesma Praça.
A Igreja além de se achar alvejada, e pintada para
este fim, estava ricamente ornada de damascos, e il-
luiníiftfda dè maneira ainda não vista. A Corporação
Ecclesiastica de sobrepeliz enchia a Capella mor. A

1 musica desempenhou o,seo dever. P Reverendo Viga-
i rio Cantou a Missa, e o Reverendo Luiz BartMomeo

Marques'Orou ao Evangelho com elegância. Acabada
a Missa sahio o Governo accornpanhado da Câmara,
do Clero, da Nobreza, e" do Poro, tomou o meio da
Praça, e ahi o"PiÊSidente levantou a voz, 0 Accla-

inou ao Senhor D. Pedro I. , Imperador Gonstitucio-
nai, e Defeusor Perpetuo do Brasil, dando os vivas,
ao que responderam todos com í» máiòr enthusiasmo,
prazer, c respeito. ¦ _• , .

Findo este acto, recolheram-se ao Palácio da on-
de assistiram á Tropa salvar de alegria,' seguindo-se
o cumprimento do estillo: A Tropa ficou postada por
ter ficado no Throno o Senhor Sacrapientado: Postas
as- sentinellas percisas onsarilharam - as armas , C foram
os Soldados ao jantar, que lhes havia mandado pre*
parar o Governo em uma casa da mesma Praça, ao
que assistio sempre um de seos Membros para decen-
cia e Ordem. Pie de notar, que aocontecendo peflir
um soldado no meio da comida água, não foi logo
servida poi- a não.haver ali, sendo unicamente servi-
dos de. vinho. As 5-horas chamaram os sinos j o Go.
verno, e Câmara derigírarn-se novamente a Igreja aon-
de já sc achava 'a Corporação Ecclesiastica; e. sahio
o Senhor» em Procissão , irido diante- em: Alas com íSU+
as tochas: accezas todos os que haviam concorrido,, além
das Irmandades, quê não filltatàm} os Regimentos a
accompanharam o immenso Povo. As ruas limpas, e
juncadas de flores e ervas cheirozas, as frentes das ca-
sas vestidas, a artilharia salvando alternadamente nos
seos Postos, a Athmosfera clara e rizonha arrebatavam
os sentidos. Recolhida á Procissão cántoü-sé o hymrii.
Te' Dentu, e assim se findou o acto. >,t

As 8 horas da noite estava illuminada toda a Ci-
dsde, e o Fatiado no maior asseio aberto: a Salla
cteRespeito Ulut-iinadissima, e sem assentos, todas as
_nais -achavam-se servidas de Cadeiras', e Canapés. O
(Concurso foi tamanho, que não cabendo has Sallas
òecupavam varandas e quartos r o que tudo estava fran-
éo: Depois de tocarem as músicas varias synfonias $'«
cantarem alguns hymnos foram todos cortesínente con-
* idades para úma meza de doces y" que se achata ser-
.vida. •',; ' ¦ ..'- 

'".'"'',.-

Havia derribado em o interior de Palácio as ps-
íedes-, quo dividiam 3 sallas, e dellas se formou nái
sàUão representando os esteios, que se vestiram Có-
liimnas, que sustentavam o tecto. Esta grande Salla
foi teda ornada de branco, as cortinas das jánêll4s!è
portas estavam apanhadas, -e atadas «om laços véfdé..
Pendia do tecto um lustre de vidros , cujas luzes j e
hnmensas • que ardiam na casa, tornavam a noite étà
novo dia. Em o meio desta Salla estava a meza tél,
que podesse accomodar os que concorressem, no ihéifr
desta levantava-se ura elegante Plató, ornado de f-0.es
e arcos, <m cujo centro elevava-se a pessá emblema.i>-
ca , compunha-sc esta- de 4 columnas de branco jaspe
Com capiteis de verde, e ouro de onde saiam arcos de
folhagem * e flores-, que formavam uma abobada, nò
cimo estava a Esfera Armilar, e sobre ella a figura
da Fama, firmando a ponta de ura pé em actitude
elegante embocava a Trombe.a: saía para cada lado
um gênio benéfico, o .1.* apontando com uma mão pa-
ra a Fama, apresentava com outra um papel com
esta Inscripção

Em sonoro clarim publica a Fama
A Gloria, em que Goyaz se inflama.
Atclamou-se P^meí*0, Imperador
Pedro. Grande em Virtudes, e Valor.

O segundo de outro lado appresentava esta Inscripção

Do Brasil os Direitos mais' sagrados
Tentou Lisia cruel fossem pisados:
Intlignou.se d Brasil,At bradou forte
Ilidcpcildeticia Filhos medsy ou morte.

ri. .
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- Debaixo de.ta abobatla estavam collocadas as figu-
ra. de Marte, e. Minerva, que sustentavam erguida
a Coroa Imperial. Marte vestido, de Armas appresen-i
tando a espada desembainhada tinha esta Inscripção.

A flamejante espada Vibrarei ,
E a Gloria do Brasil defenderei. '

Minerva appresentava uma penna aparada, e ti-
nha esta

Das Artes sou senhora, ufana o digo,
Encontrará o Brasil em mim abrigo.

A magnificência da meai, a symetria dos pratos,
a abundância, e diversidade dos doces deleitaram as
vistas. e os paladares. As Senhoras tomaram _a cabe-
ceira da meza, onde foram delicadamente servida.: as
botelhas de Malvasia, e Madeira electrisaram os es-

pàritos., a franqueza dos Auctores do Festejo, e a
satisfação dos convidados foi igual.

Continuar-seJui.

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento ._ Marinim de Guerra do Império ..

do Brasil. - '
Acções mensaes.
Transporte .

Alexandre Texeira d' Azevedo 4
Antônio Soares Pinto *
José da Conceição. 1
Padre Antônio d' Abreu Froes 1
Antônio Ramos da Silva.........:. ..............:. I
Antônio Ramos cia Silva Júnior,. ,i..... .*.;.•»..., J
Domingos Dias da Costa 1
Antônio Ribeiro,'d' Avelar. -......'..-....'..,.'..,. I
José Vicente de Noronha Torreião 1
Domingos Viana Gurgel do Amaral. 8
José Joaquim Timóteo d. Araujo 3
O Ex. Martim Francisco. .Ribeiro d'Andrada.. ;5
O Ex."* Antônio Ca._ Ribeiro d' Andrada Ma-

citado e Souza .... 5
O Ex.™0 Antônio Luís Pereira da Cunha 5
Antônio Luis Figt.era Pereira da Cunha....... 3
O Ex."1" Anlonio Rodrigues Velozo d1 Oliveira.... 3
Manoel Xavier de Barros 1
Joapiina Rosa dos Passos 1
Domingos ila,Rocha da, Silva 2
José Pereira da Silva Manoel. 1
Caetano Maria Lopes Gama 1

2410

Transporte 2410
José Caetano Gomes 4
.. (declarou pagar 1 anno adiantado )
Antônio Jozé de Souza e Oliveira I
Bernardo Francisco Monteiro I
João Alves Carneiro 5
Francisco José Alves Quintão 2
Antônio José dc Faria 2
Domingos da Cunha Pinheiro 1
Joaquim José Gomes da Silva 2
Joaquim José Gomes da i Silva filho 1 /
Francisco Manoel de Paula »
João Rebelo de Vascousellos e Sousa 1
D. Antônio Coutinho de Lencastro 2
Mariano Joaquim de Sousa 1
Francisca José Pereira 1
D. Catarina Sanches Delcampo I
Antônio de Sousa Sepulveda 3
Sebastião Fabregas ._ 1
Luis Sebastião Fabrega. Surigué l
Francisco dc França Miranda 1
Antônio Lopes da Cunha Velho 2
Christovão Antomo dl Andrade 1
Pedro Borges Corrêa _e Sá 1
João José da Silva, Serra 1
Padre Domingo» , Ruifcigues Morreira,._ ....... 1
André de Moura Velho........;.....  . \
Bento j0sé,Gijmes_í»rtins...'i.:...-............. 1
Manoel. José Gonçalves..........;......-.: 1
Padre Domingas Texeira da FonCeca.., 1
José Franejsqo. dç Souza..............',.;....-• l
José Joaquim' A__ Leite..................... _
José Joaquim Guimarães 2
Francisco Joaquim;. d' Azeredo 2
João Marciano dè Azevedo'......................... 1
Roque Antomo Cordeiro...........-».-., 1
Antônio. Joaquim _!_;.. i__rev.-i• . • . ....... I
João Baptista Luis Vieira. -
Manoel Joaquim de lemos 1
M. dei ¦ Gonçalves Duarte 5
Manoel Gonçalves Fagundes 2
Domingos Francisco ila. Silva I
Francisco da -Silva Alves 2
Doíniiigos Ferreira Alves 2
Veríssimo José" Coelho-.. -.• 2
José Mark da Natividade 2
Manoel Carvalho de.Moura... 1
João , d1 Oliveira Cosia....... I
José Luiz Ferreira Guimarães 1
Francisco Antônio, de Carvalho 1
Manoel José Rodrigues Vianna.... 1
Nteoláo Soares da Silva I

_90

NO T 1 C I A S M A R 1 T 1 M A S.
Continuar-se-h*.

ENTRADA S."

Dia 2 do corrente. — Buenos Ayres por Monte
Video; W dias ; E. dí guen'a Franc. La Lyonnai-
se, Com. o Ten. de Navio Frederico de La See :
passageiros Paulo Rosqucllus, e 1 Francez ; dizem
que o Barão da Laguna brevemente entraria em
Ahnte Video, pois qrue tinha apertado o sitio , e
tomado os viveres. — Cadis,- 51 dias; G. Succ. Stu-
rkhulm, M. Culder,: equipagem 22,-. carga sal ao

M.: refere este que no dia 20 de Março encontrou
uma Esquadra Portugueza de 1 Náo, 1 Fragata, o
2 Corvetas na altura das Alagoas 20 legoas ao màr.
— Amslerdam; 107 dias'; B. Hol. Seres , M. Klaat
Vismun, equipagem 10, carga manteiga., queijos,
genebra r trigo e fazendas a Frtese , e Comp.: pas-
sageiros 3 Prussianos.

S A III DA S.
Dia 2 do corrente.—Nenhuma Sabida.

RIO n_ JANEIRO na. IMPRENSA NACIONAL, 18_,
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

' 
JjJ. anda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império, participar ao Governo Pro-
visorio da Capital de Matto Grosso, que Lhe foi pre-
sente o seo Officio de 12 de Janeiro próximo passado ,
em que, referindo-se aos Documentos é mais papeis, que
o acompanhavam . dava conta dos acontecimentos daquel-
Ia Província; e, protestando à Sua Augusta Pessoa res-

peito, amor, e obediência por si, e pelos Povo*, pede
terminante decisão ás duvidas suscitadas sobre a prima-
ria entre aquelia Capital , e a Cidade de Matto Grosso:
fj. M. I., inteirado de todo o conteúdo do dito Officio,
e papeis , Ha por bem Mandar declarar ao dito Governo,
,que achando-se mui próxima a installaçSo da Assembíéa
Geral, Constituinte, e Legislativa Veste Império, que ha
de regular a fôrma, e limites dos Governos Proviiiciaes ,
deve a ella ficar reservada pela afinidade da matéria,
a decisão deste litígio; e recommendar ao referido Go-
verno, que continuando interinamente no estado, em que
Be acha , ponha todo o.cuidado na conservação da paz
entre os Povo», dirigindo a sua opinião , para que. depo-
nham frivolas rivalidades. Palácio do Rio de Janeiro em
22 d* Março de 1823.— José Bonifácio de Andrada e
•Silva.

permittem as circunstancia acttiaes, até nova resolução da
Assembíéa Legislativa . e Constituinte deste Império «lo
Brasil sobre a regulação, que lhe deve eomyetir. Palácio
do Rio de Janeiro em 6 de Março de 18 23. — Martim
Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. c, Imperador, jiela Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda, a representação in-
clusa de 23 de Janeiro do corrente anno do Cônsul da
Suécia , acerca do excesso dos direitos, exigidos em Par-
naguá de umas pipas de vinho Catalío , ali descaradas
de uma embarcação daquella Nação , e parecendo ex-
traordinarios todos os factos recontados na dita represen-
tação, e mesmo que fossem ali ter embarcações estran-

geiras, descarregar, e despachar suas mercadorias: Man-
da o Mesmo Augusto Senhor , pela sobrediite Secretaria
de Estado, que. a Junta do Governo P»ov*or.io da Pre-
vincia de S. Pmuo', informe com o seo paretóivsobte. >
dita representação, ouvindo por escripto o Juiz (Je Fora
de Parnaguá, assim quanto ás ordens porque se ^xigi^
ram aquelles direitos , como quanto à razão de nio ser
deferido o Mestre da referida embarcação Sueca ', quaptí»
pedio tornar a embarcar edito vinho, com o pagameOr
to de direitos de reexportação. Palácio do Rh de Jane*-
ro em 9 de Março de 1823. — Aíaríiwi Francisco Ribeiro
de Andrada.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

S. M. o Imperador, que foi sciente pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda de tudo quanto
ponderou, e expoz em seo Officio de 17 de Agosto do an-
no próximo passado a Junta do Governo Provisório da
Província do Rio Grande do Sul, relativamente ás con-
testações, havidas com a Junta da Fazenda respectiva em

,liruteria» da sua competência, como foram a ingerência
'do meaino Governo nas deliberações da Junta quanto á
suspensão do seqüestro, que ella ordenara contra alguns
rematantss de couros por se negarem ao pagamento de-
vido; e o arbítrio de mandar acerescentar cincoenta mil
réis ao Porteiro da Secretaria dos negocio» Militares ,
além do adiantamento dos soldo» a um Coronel , e paga-
mento a vario» Militares , não obstante as duvidas postas
pela dita Junta , em conformidade das Leis , e Ordens

que lhe servem de governo, e que por nenhum principio
he licito infringir: Manda declarar pela sobredita Secreta-

ria de Estado ao mesmo Governo Provisório, í vista de

todo o referido, que a respectiva Junta da Fanenda pro-
cedeo em regra , e conforme as Ordens , e por consequen-
cia que mio deve intrometer-se o Governo nos seos deve-
res'', e positivas obrigações: estrahando muito que contra

a harmonia necessária paru o desempenho do serviço em
todas as Repartições se offereça da sua parte um simi-
lhante motivo de excesso de jiirisdicçío cm dèzar da sua

aeciiíridade , a escândalo do» Povos ; e Determinando

per isso que se contenha nos seos limite. , tanto «minto.

-Hfel

Repartição dos Negócios da Guerra,

Subindo 4 Presença de 8. Jtf, o Imperador o Officio
do Governo Provisório da Provincia de Minas Geraes
marcado com o N.» 73, de 28 de Novembro do anno

próximo passado, incluindo a repre»entaça'o do Deputado
e Secretario do mesmo Governo, a respeito do provimen-
to dos Posto» de 2.a e 3.» Linha 1 sobre o que pede
decisão; é Tomando o Mesmo Augusto Senhor, á cerca
de tal objecto , a Imperial Resolução de não alterar por
ora cousa alguma das Leis e Ordens , que até ao presen-
te tem regulado este ramo do servido publico, reservando
este negocio ás deliberações da Assembíéa Geral, Cons-
tituinte, e Legislativa deste Império; Manda, pela Se-
êretaria de Estado dos Negocio» da Guerra, assim par-
ticipar ao Governo Provisório da referida Provincia de
Minas Geraes , para que o execute ; ficando na intelli-

gencia , de que nesta mesmii data , se faz igual com-
municação ao Marechal de Campo Governador das Armas ,
para a observância pelo qne lhe pertence; Recwnmen-
dando S. M. I., ppr esta oceasião, que haja a melhor
harmonia entre o Governo , c aquelle Governador das. Ar»
mas , não só neste , como em todos os ramos do Ser-
viço Publico. Palácio do Rio de Janeiro em 8 «le Maço.,
de 18,23;— João Vieira de Carvalho.

N. B. Neste sentido se escieveo ao Governador da»
Armas' da mencionada Província.
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BRASIL.

PROVÍNCIA CISPLATINA.

Depois- de termos oommiinicado "aos nossos Lei-
tores as circularei do Syndico Procurador Geral
do Estado Cisplalino aos Cabildos , e as respostas
destes ás referidas circula res ; depois de termos
também mostrado em. breves, reflexões, que taes
respostas om tudo desmentem as maliciosas asser-
ções , que espalha o Apóstolo, e Corifco da inde-
pendência daquelle Estudo, o Redactor do Argos;
recebeimos outros artig.os de correspondência offi

e crea V. Ex., que he incerto o stipposto sitio do
que V.'Ex. tíilla. Hu verdade que tb-ratn manda-
dos para a Colônia 2O0 homens de Infantaria da
Legião de S. Paulo para guarnecer aquelle ponto ,
logo que n I." Batalhão de Caçadores embarque
para Portugal, cujos 200 homens se acham (ora
da Praça por não haver quartéis dentro. Julgo
muito iiidiflerente que o resto dos dous Batalhões,
que talvez hoje náo alcancem 200 baionetas , se
retinain aos Corpos, que se acham nessa Praça, cu,
embarquem naquelle ponto, para onde se manda-
rarti ir os transportes em conseqüência de o have-
rem assim pedido, e declarado mais de uinii vez
que não queriam ir juntos com os outros Corpos

ciai, que passamos a lazer públicos , a fim de que dessa Divisão. As tropas do Brasil tem feito os
cada urii forme o seo juizo a respeito dos negocio» :<•:- .-..-. .._..;...
Políticos daquelle Paiz. O OIlicio pois que vamos
transcrever , he de um D. Álvaro da Costa de Sou-
na de Mimedo , que se acha á testa da facção de gal, aquella boa harmonia, e amizade, com que fi

maiores sacrifícios, até com perjuizo dos seos mes-
mos interesses , a fim de conservarem com as des-
sa Divisão, até o ponto do embarque para Portu-

anarquistas de Monte Vídeo , e das Tropas Lusila
nas , que f yrannisam aquella infeliz Cidade, e per-
tendem noVamente entregal-a ás horrorosas con-
vulsões , que experinleulou , antes de lhes ser res-
tituila ü paz, a ordem, e o suave império das
JLèis pe!."-, nossas armas, que a ajudaram a liber-
tar-se dus garras dos partidos , e da servidão dos
visinhos.

" lllust. e Excel Sr. — Querendo eu por to-
dos os inoilos dar a conhecer ás Tropas Bi asilei-
ras , que nieos intentos não sam romper a harrno-
nia , que desfructanios, e ao mesmo tempo mostrar
a franqueza com que obro, e sempre tenho obra-
do : envio a V. Ex. a copia do Ofiicio ultimamen-
te remettido ao Excel. Barão da Laguna, a fim
ile que V. Ex. como immediato Com mandante das
ditas Tropas cm S. José, fique ao facto de que os

zeram niuis de cinco annos de campanha ; se po-
rém V. Ex. esquecido delles empregar os meios
com que nos ameaçi , conhecerá, que elles se não
empregam impunemente com Tropas, que tem por
divisa — Independência ou Morte—e o Publico sen-
sato , que V. Ex. chama para julgar da contenda,
decidira quem tem razão , se os que á virga fer-
na nos querem escrnvisar , ou se nós em defeii-
der-mos a nossa Liberdade. Deos Guarde a V. Ex.
Villa de S. José 6 de Janeiro de 1823. —lllust. e
Excel. Sr. D. Álvaro da Costa de Souza de Muce-
do. — Manoel Marques de Souza.

O Commandante interino das forças de Monte
Vídeo D. Álvaro da Costa officiou lambem ao Co-
ronel de Cavallaria D. Frurluoso Rivera, nestes
termos. " Achando-se o Regimento do Commando
de V. S. obediente ao Governo do Rio de Jane.i--juste», e -únicos fins, a que me proponho, he obs- ro, e por tanto compreliendido na disposição da

tar a que se opprimam T opas, que me pertencem«¦ reunil-as para poder dar inteira execução ás or-
déns de S. M. El-Rei o Senhor D. João VI. ¦ e

Carta de Lei de 24 de Setembro deste anno , de
que rernetto incluso um exemplar; declaro a V. S.

. que em conseqüência daquella Lei me vejo na obri-
fico persuadido , que este meo modo de obrar jus- gação de mandar sustar o pagamento ao Regimen-tihcará minha conducta em^qualquer tempo. Deos to de Cavallaria da União , emquanto o dito Re-Guarde a V. Ex. Quartel General de Monte Vídeo
4 de Janeiro de 1823.—IliiiBt. e Excel. Sr. Ma-
noel Marques de Souza. — D. Álvaro da Costa de
Souza de Macedo. ."

O Oiliciò dirigido ao Barão da Laguna , e re-
mettido por copia ao Brigadeiro Manoel Marques
de Souza , Versava sobre estarem cortadas as com-
municações (dizia o ditto Oílicio) entre os Caçado-

que occupwvam a posição do Real em frente

gimento permanecer nos interesses do referido Go-
verno. Deos Guarde a V. 5". Quartel General de
Monte Vídeo l do Janeiro de 1823. — lll.mo Sr. D
Fntctuoso fíivera Coronel do Regimento dc Cavai-
laria da União. — D. Álvaro da Costa , Ajudante
General Con.niandante interino. „ Eis-aqui a res-
posta daquelle honrado Official." 111."» e Ex."»» Sr. — Recebi a intempestiva

,,., r,j- , -c. -¦  -- ¦¦--- communicação de V. Ex. datada do 1.» do corren-
V J 7- ,S"7! 

°' e a8 Tl-°paS 
1? M.°nle --' Chamo-lhe intempestiva , porque a ordem paraVídeo; nao podendo por conseqüência aquelles irem *¦- "' ¦ "• --

reunir-se a estas. Não temos conhecimento da res-
posta do Baião ; porém julgando pela seguinte do
Brigadeiro Manoel Marques de Souza , suppomos
que elia foi qual devia ser." lllust. e Excel. Sr. — Accuso recebido o Of-

0 pagamento dos soldos da Tropa do meo Com-
mando era, como devia ser , do Ex.""* Sr. Barão
da Laguna Capitão General deste Estado , a quem.tenho a honra de obedecer, e por conseguinte V.
Ex. devia dirigir-se aquelle Ex,"10 Sr. , e não a.
mim, que sou um subalterno, a qnem não compe-

IlW^íx5l"qCaoitãíft,^rR ™/° rtÍCÍpa<ã0' «q^eH-ne 'obrigam "a" 
dízeTY V.

,- , 
«*»*«¦• a"- LapiUo General Barão da La- Ex. por mim, e em nome dos Ofl-.is.os, "„ mí,„giina, Corema-idante em Chefe; e não obstante, Regimento que este, ha doze arque so ao meto Excel, compete responder sobre oeriiros da L™ ,,', 1. ÍL!

tico, q„e V. Ex.se servio dirigir-me com data de tem 
"similhnntes"~satiSfeç£s7 

me"no,%«ndõ tra^t4 do corrente, incluindo para meo conhecimento envoltos certos mysterL,qt^penetlo oaisuaiZ
quaes me obrigam n dizer

por mim , e em nome dos Officiaes do meo
,, nento que este, ha doze annos, arrostra os

perigos da guerra , nú com misérias, e fadigas poremancipar-se do domínio de um Governo, que resi-de a mais de duas mil legoas de distancia , a qualfoi sempre a origem do despotismo , com que osantigos mandatários affiigiram por largo tempo es-te desgraçado Paiz. Os suecessos da srtierra fizeram-no ultimamente sucumbir ao poder d'El-Rei de For-

requisição , e protestos, que V. Ex. lhe faz , comtudo cumpre-me dizer a V. Ex. , que attribuo
aquelle Officio a conseqüência de más informações
que, a V. Ex. deram , por quanto os Batalhâos de
Caçadores dessa Divisão continuam a conservar com
us Tropas do Brasil a melhor harmonia , e intel-
ligencia; o que assaz prova, que as Tropas do tu gal, e por conseguinte tornou a li-rar-se com a*«W jama.s Se tem opposto a vontade daquellas caoeias, que só se WJSEL das' piadas eS
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terem a ros* mais ou menos brilhante, por ter-se

polido mais nu menos com o uso de tyranuisar
Cidadãos , que nasceram para serem commandados

por Governos mais iiberues. Tivemos então que
ceder ii imperiosa, lei du força , conservando eu,
nossos patrióticos corações a Iisongoira esperança
de chegar algum dia a sacudir o domínio de um
Governo, cujas Leis, trunsmiitidíis a este Pai/,,
chegavam já cheias dc bolor , por causa da inunen-
s.i extensão de mar, que tinham que cruzar. De fa-
cio chegou o momento, não de formar deste Paiz
trez, quatro, ou mais Impérios ricos, c opulen-
tos , nao de collocal-o na esfera da Lua , ou das
Estreílus, como desejo ; mas sim de pol-o deb.ii-
xo du protecção de um Governo immedialo , forte,
e liberal. para que este o proteja , e ponha a co-
berto do hálito daquelles que , para seo próprio
èngrjiidecimeiito , e fim particulares , querem ta-
zei-i) soffrer a segunda, década da sua mina ; e pa-
ra que por meio desta protecção possa este Paiz
contar com a paz e tranquillidade , que nnhela ,
como únicos , e inestimáveis bens, por que pôde sus-

pirar no seo actual estado de pobreza e ruína. Es-
te louvável fim , que com os referidos meos Otii-
ciaes mo tenho proposto levar ao cabo, não re-
trogradará jamais ; e permanecerá por conseguinte
este Regimento nos interesses do Governo impe-
rial , sem receber soldos, de que não carece. A
esta tão sincera, como franca explicação deo logar
a referida participação de V. Ex., a quem tenho
a honra de reüponder. Deos Guarde a V. Ex. mui-
tos annos. Acampamento no Arroio da Virgem 7
de Janeiro de 1823. —111.m» e Ex.™ Sr. Ajudante
General D. Álvaro ela Costa de Souza de Macedo. —

Fructuoso Rivera , Coronel de Cavallaria da União. „
Além das peças officiaes que acabamos de trans-

crever , vimos também impresso o seguinte Protes-
to , que passamos a publicar neste Diário. " Aos
trez dias do mez de Janeiro de mil oitocentos e
vinte e trez, estando eu Capitão, e mais Tripula-

ção abaixo assignada, a bordo da Sumaca Venus ,
de que he Proprietário Gonçalo Gomes de Mello ,
vinda do Rio de Janeiro, e fundeada neste Porto
de Monte Video, pelas duas horas da tarde veio
a meo bordo um Official de Marinha accompanhac o

. por um Cabo de Esquadra , pelo qual me foi de-
terminado que , de ordem do Governo existente
nesta Praça (D. Álvaro da Costa) lhe entregasse a
Bandeira Imperial do Brasil, com que a dita Su-
maça tinha entrado neste Porto ; ao que lhe res-

pondí , que não podia entregar sem ordem do Pro-

prietario. Este ine ordenou qua a entregasse, vis-
10 que contra a força nâo ha resistência ; pelo que
torin-i para bordo, e fiz entrega da dita Bandeira lm-

penal; sendo "certo 
que quando a dita Sumaca entrou

neste Porto , passando pela Fragata Tethis aqui fim-
(lenda, e' guarnecida com Tropas Europeus <is or-

D. Ih aro , lhe'foi disparado um tirodens do _._..._,
de baila para arcar a dita Bandeira e içar a ou-
tra : pdo que protesto contra quem de direito for,
c especialmente contra o dito D. Álvaro da iosta,
¦por todos os resultados qne possa haver sobre taes

procedimentos , violentos, e despoticos.
E para tudo constar lavrei o presente Termo

em trez copias, que todas, trez assignei , de un
theor , com a minha Tripulação também abaixo as-
signada. — Porto de Montevidéu trez de Janeiro de
'mil oitocentos e vinte trez: assignados—José Mi-
noel de Lemos, Capitão; Manoel Antônio Coelho,
Contra-MeStre -. José Antônio da Costa, Marinhei-
ro; José Alves Ribeiro, Idem; José Antônio Al-

¦•vos, ldtsn; AatoKÍo Januário, Idem • -Beato Go-

mes Cardia , Idem ; José Caetano , Idem , Manoel
José da Silva , idem.

Estrados do Correio Brrtsiliense de Dezembro de 1822

Rei/nos desunidos do Brasil ti Portugal.

Impcrio do Brasil.
Cumpriram-se em tim os prognósticos , c alcan-

çaram ns Cortes de Portugal realisar a demémbra-

ção da antiga Monarchia Portugueza, estimulando o
Brasil, a pesar dos desejos de'união d'aquelles Po-
vos a declararem a sua total independência, e cons-
tituirciii-se em Nação separada de Portugal-, por-
que não era possível que soiiressem por mais tem-

po ser tranquillos espectadores da guerra civil,
coifi que se intentava incendiar o Brasil, debaixo
do apparente e enganoso nome de confraternidade,
e dus palavras de'igualdade-de direitos, e cornos
fados cm opposiçáo tendentes a tornar a reduzir o
Brasil a Colônia de Portugal.

Clamava todo o Brasil que não queria perder
a sua dignidade de Reino , posto que desejasse con-
tinuar a sua união com Portugal, mas as Cortes
com a mais coutradictoria hypocrisia , pertendiam
crer que o Povo do Brasil não desejava concervar
ao seo Paiz a Cathegoria de Reino , e ao mesmo
tempo , que 

'só tendia a fezer-se independente; e
neste sentido continuaram as provocações , e as ex-

pedições hostis , os Decretos absurdos de proscrip-
ções , e ordem de prizÕes , contra os Cidadãos mais
conspicuos do Brasil não exceptuando se quer de
seos fulminantes Decretos o mesmo Príncipe Re-
«ente , cujos serviços na Causa da união mereciam
os mais cordeaes agradecimentos dos Portugueses.

Chegou por fim o momento, em que o Povo
Brasiliense desesperado pelo comportamento das Cor-
tes , que não promettia melhor, nem oferecia sig-
naes de arrependimento , conheceo que a sua prós-
peridade, a sua segurança , e até a sua existência
como Nação, só lhe podia provir da completa se-

paração de Portugal: tal era o enthusiasmo, com

qus se decidio a esta medida, que foi preciso que
a Câmara do Rio de Janeiro tentasse pelo Edital

que copiamos a pag. 582 acalmar algum tanto os
espíritos do Povo . 

'rogando-lhe 
que deferisse a sua

declaração até o Dia 12 de Outubro, por ser o Na-
talicio do seo destinado Monarcha.

Temos pois o Brasil erigido em novo Impe-
rio, e o seo Monarcha com o titulo de Impera-
dor; e sem nos demorar-mos sobre a formula es-
colhida, para designar o Monarcha, passaremos a
considerar os efeitos reaes da Independência do>
Império do Brasil, tanto no interior, como no
exterior. Os Povos Brasilienses sabem agora, qual
he a sua sorte irrevogável ; e tanto que pelo De-
creto copiado a pag. 580 todos os habitantes daqiiel-
le Paiz , que não apprôvarem a presente ordem da

cousas, deveram sahir d'ali dentro do prazo, que
se lhes estubeleceo ; e isto vai como deve ir; por-
que tendo a grande maiomhde da Nação expres-
sado a sua vontade, não deve ser perturbada no

gozo das instituições , que escolheo , pela discor-

dancia de um ou outro dissidente, que não appro-

va o actual systema (le Governo e da lndepen-

deiicia. . . . „ ,a declaração de
mos persuadi-

dos ha muito tempo, quo já não havia outro meio

de se conduzirem com re-ulnridade, e quietarão .3

negócios públicos d'aq,ir>!l'- P«,ve*s; mus .ainda r-uta

esta declaração de Independência trouxesse ron.Bigo

inconvenientes maiores „ do que Ibe stipponvos , nfe-

dencia.
Approvainos mui cordealmente a

Independência do Brasil; porque estar

17o
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nlium destes seria tão grande, corno o mal de se
conservarem os Brtirilienses na ineeilesa de sua sorte
politica. A vacilação, a desconfiança, a suecessiva

proposição de vários pianos, cirtilbruie as eircuns-
taiicüis iòsse,n niiiduiido , produziriam uma lermcii-
tação continuaria no espirito Publico, donde neces-
«ariamente viria u anarchia furiosa, que nao po-
rieria depois remediar-se, se mio eom a introducçáo
lio mais funesto riespotisiiio.

Nestes termos, os Brasilitnses Patriotas, que
tinham influencia na sua Nação, deviam á sua cons-
delicia , deviam a seos Concidadãos , deviam á pos-
teridadc , e ao Mundo inteiro prevenir a tempo es-
tes inales ela anarchia , como fizeram , declarando
a sua Indepeiiriencia , a fim rie que os Povos olhas-
seu, paia nm ob;ccío fixo; e tractarain rie consti-
tuir-sc eai Nação , Acciamando Seo Monarcha , e
convocando este os Deputados rio Povo para esta-
belecerem snleniiiuiiiuiite sua fôrma (ie Governo.

O primeiro inconveniente, (|tie se segue desta
mediria , he a continuação ela guerra coro os Por-
ttigueses , a que já não podemos chamar guerra ci-
vil , porque he feita entre nuas Nações indepeu-
dentes. Mus este inconveniente, além de não ser novo,
visto que essa guerra já existiu , e de um modo
nnis ruinoso paia o Brasil, sendo-ihe feita a titulo
de amizade , lie elíe rie muito ineiics consideração
do que a anarchia , que se deveria seguir ao esta-
do ile incerteza, em que os Povos se achavam, e
continuariam a soffrer , a não se adoptar esta me-
«lida da Independência. Os males da guerra sam co-
nhecidos , os meios para ella são tain abundantes
no Brasil, quanto escaços no seo inimigo Portugal

se por conseqüência já em .14 rie Março na Equi-
nocial , onde foi topado, o rido comiioy a 22 grãos
rie longitude occidental rie Gi'atra irh_, que í.ejMiu-
co mais ele mu grão
Lisl.ua só havia uma Fragata para
expedição ; c a outra
ranço

li , quo
Bahia :leste eia liaintt : .:>.w em

•compunha, a
andava crtisaiiiio no Me.ri.iler-

iiao havia corveta alguma ; ao mesmo tem-

po que se acham trez na Esquadra ria Bahia : o

quanto ií Náo ./>. João VI. , cumo he de baterias
corridas sem tonibadilho poderia, segundo a posi-
ene. em que tosse observaria, parecer uma Fraga-
ta ,' e induzir facilmente cm erro de prespectiva
aos que a viram ria Fragata 'Fartar; e pelo que
pertence aos navios chamados Transportes ; que
cousa mais natural do que ir a Esquadra da Ba-
hia levando com sigo tudas as Embarcações, que:
topasse, umas por serem pertencentes ao Império
do Brasil, e outras vindas àe Portugal, para náo
serem encontradas pela Esquadra Imperial, que
soppunha navegando n' aquelles mares ? 4. ° Final-
mente porque pela parte dada em 28 do passado
mez peia Escuna Americana Francis Jarvis, vinda
ria Bahia em 12 riias , consta que a Esquadra, que
ü'ali saíra não se havia recolhido.

Eis-aqui , Srs. Redactores , a serie de indica-
ções, que me leia a acreditar, que ocomboy, que
foi topado por aquella Fragata , não era a expe-
dição de Lisboa; mas sim a Esquadra, que da Ba-
hia sairá, para ver se a encontrava por aquellas
alturas , o que provavelmente não conseguirá.

Está pois visto, que a Esquadra Nacional, e
Imperial que acaba de sair para a Bahia vni achar
aquelle Porto só guarnecido por uma Corveta , e

quando que o outro mal da anarchia tem consequen- por algumas Embarcações do Commercio armadas ,
cias incalculáveis, porque podia trazer comsigo uma o que decerto será um pequeno almoço para Lord
serie de revoluções paiciaes , e dissensões intestinas Cochrane , emquanto chega a Esquadra que dàlt
ás quaes, corno dissemos acima, se não pódé prever saíra, que ficará para o jantar.
outro íitn , se não um despotismo todo poderoso.

( Continuar-se-ha.)

PJO DE JANEIRO.
Hontem 4 do corrente , dia Natalido de S. A. I.

a Sereníssima Senhora Princeza D. Maria da Gloria
coiicori-eo no Paço uni crescido numero de pessoas das
classes muis distinetas , e funecionarios públicos , puracoroprirocnlarem a SS.MM. 11. por tão plausível mo-
tivo ; e pdo mesmo estiveram ciubandeinidos os Na-
vios cia Armada Imperial, houveram as salvas ao meio
dia, e ao sair, e entrar do Sol, que sam de costume
nos dias de grande gala ria Corte.

Cuido que me não engano , quando assim pen-
so fundado nas razoes , que aponto ; contra as quaes
não vejo argumentos, nem ainda conjecturaes ; e
por isso lhes peço, que para alento da bem fun-
daria esperança, em que estamos de vermos em
breve aquelles vândalos fóra do Brasil , e mesmo
para conforto de alguns tíbios, que ainda suppõe
que em Lisboa se renova o prodígio de Cadmo na
Beócia (convertende-se em homens armados os den-
tes de algum Podengo) hajam de dar logar no seo
Periódico a estas combinações de — Hum Indaga-
dor Brasileiro.

Srs. Redactores.
Sou um pobre homem da Roça , e faz alguns an-

nos, que não venho a Cidade , porem , como todos os
meos conhecidos, que voltavam delia me diziam, qua

. nM-'° !m"g° Bezerro tinha-se tornado muito Libera!»14 de Março pela Fragata eu disse comigo ora vamos esta Quaresma ver as Pro-
a se não a Esquadra sahi- eissões. He verdade, que admirei-me muito desta mu-

dança, em meu amigo , proque sempre teve , como lá
se diz , a mao muito cerrada: m:>s como não ha na-
da impossivel neste mundo eu r c fim

Courespo n d e «cia.
Srs. .Redactores.

Combinando as noticias marítimas , publicadasno seo Diário , sou induzido a crer que o comboy
que foi topado no dia
Ingleza 'fartar 

, não er
ela ria Bahia. Eis-aqui as razões, em que me fun-
di> : l.a sabermos antecipadamente que, entrando na
línhia um Bci-gantiri» rie Lisboa , que noticiava a mui
próxima_ subida da expedição que ali se prompti-ficava- itiiineriiataniente salina a Náo D.João VI..
uma Fnignla, <• algumas Corvetas , para irem ao
seo encontro : S.a constar pela noticia riada
Sr. Desembargador
arribado a Setúbal, no raq
subi th a perdtt accontecida nn Tejo de duas I
barcações armadas
sendo sem duvida
mais ou menos

cerraHa:
mundo eu pc üm resolvi-me :i

vir, e, fiado cm sua gabada l.iberalidude » convidei
um compadre meo vi/mlio , a vir passar :l

pelobargadur José Ricardo da Costa Aguiar ,Setúbal, no 
"Paquete 

Inglês Princess Eli-
Jlitii-

, pertencentes a essa expedição;
que o resto dYlla participariado estrago causado pelo temporal

que ali houve ; donde- se collige não ser possivelsair iiumcdiatürruçute paru o seo destino, e adiar.

tãobein ,
Quaresma comigo mi casa do rua. Liberalissimõ amigo.

Ile preciso confessar, que elle não nos recebeu,
de todo mal
servar , desde
estava tãobein

porem cu não pude deixar de ob-
o primeiro dia, que a sua mesa não
serviria como dantes , e , que as criai'.-

ças e os escravos hiãt. mais mal vestidos' rio que o
curtume: mas disse comigo, esses serám os effeitos dasua. Liberal/ilude para com os outros : quem franqv.ea a
sua c»s« c bolsa nos seus uminu !,., Ar, «-!-.«bolsa aos seos amigos , ha de achar todu
i) uinlieiro pouç. pata os satisfoscr: porem, faikudu
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. j6S0 Com sua mulher, ella me disse, que en ti- delicado ciei, depois do. qual obseivaian-se' muitos
w, 

enganado com as palavras Liberal Libertdidti- fogos de artilicio, e reunidos todos correra-m as ruas
a18"Que bole em dia queriam dizer outra cousa «loque dando muitos vivas ao Imperador Cunsftieiomil , á

tisamente se entendia por ellas: n'outro tempo cha- Augusta Dynastia Irnperante7lo Brasil, ea Assem-
mava.se aquelle homem Liberal, que dava rio seo aos bléa Geral elo Brasil.

litros mas agora chama.se Liberal a quem tira do A Aurora do 5.° dia foi annuuciada pela Arti-
lheio para si: pensei comigo Srs. Redactores, que lliariu, que deo a salva Imperial, houve Missa So-

nós na. Roça tínhamos melhor nome pra quem tira lenine , Oração, Senhor exposto, e no fim da Missa
do alheio, que lá, ainda chamamos ser Ladrão; mus Te Deum. A tarde foi entertida com uma dança de
cale-me. Contou-me então, ella, que a razão porque índios ricamente vestidos, que precediam ""' carro
sèo marido estava um pouco atracado no inundo era tinido pur 4 1'anthcras , sobre o qual elev*va-se um
oue elle andava muito oecupado em impedir que se mente, em cujo cume estavam as armas d' Brasil,
tornasse á estabelecer o antigo Despotismo, o, que sustentadas pur duas colummas: debaixo do monte
elle não podia trabalhar para a Pátria e táobeni ser- assentado o Índio Goi/aa , que repetia um; bem de-
-v/ír aos fieguezes na loja, que alias não mereciam at- duzida peça poética, cm que descrevia as rquezas do
tenção a<*ora , porque, me disse ella, indireitando-se Brasil, e as felicidades que lhe sobrevinhai* Pe-> Rua
com um ar de gravidade, quem sabe que logar meo ma- Independência, e Acclainaçio do nosso Augusto Im-
lido terá no novo Governo, que a Sociedade, de que perador. Huma Companhia alternada de Crvallaria é
elle he membro, vai estabelecer, depois de ter dado Infantaria esteve sempre dc guarda ao Templo, em
cabo ao» Carcundas e servis, que agoia aceupam os quanto se achava exposto a Veneração o Senhor
melhores empregos no Estado? Quem foi o Grande Sacramentado.
Fraiiklim, rada mais do que um simples rapaz com- A artilharia, e uma estrondosa alvorada aimun-
positor: e de certo um mestre çapateiro, como meo ciou a Aurora do dia 6 destinado a Corporaí.ão «Io
marido, pode competir com um pobre rapaz da Im- Commercio, e a quezito da mesma desceo ás 9 horas
prensa! Preguntiuido lhe eu que sociedade milagrosa da manhã a Guarda para o Palácio', composta de to-
era essa, que podia tao facilmente fazer de um mes- da a Tropa da primeira Liiha. As 10 horas houve
tre çapateiro ura Ministro d'Estado? respondeo-me, Comprimento de todas as Corporações, e pessoas.
que se eu ficasse aquella tarde em casa, eu veria ai- distinetas, e pelas 3 horas rh tarde, se appresentaram

guns dos Irmãos, porque tinham ido merendar para os no sallão de Palácio trez meias parallelas unidas na.
canos da Carioca, e era o seo marido que aquella cabeceira, em cujo centro se levantava o Emblema
noite dava o cha, e as velas ! ella me disse, que do 1." dia com a unica diferença de que os Gemo..
Sociedade tinha por alvo, a destruição universal do appresentavam as seguintes Inscripções
Despotismo, e o estabelecimento da Libereladc e Igual.
dade o que ella julgava ser muito justo, não poden- Primeiro.
do saber a razão porque as suas vizinhas, que eram
da me*ma carne e osso com ella, fossem levadas Saneia Constituição a Peelro exalta
Missa em cadeirinha , ou em sege, quando ella era Dando-lhe o Sceptro do Amazona e Praia.
obrigada a ir a pé: e, que seo conpadre Cadarço,
<» alfaiate era da mesma opinião, e tinha já despedi- Segundo,
do os seos melhores fregueses, porque traziam cara-
«hás nas casacas, estando elle resolvido antes á mor- De Goyaz Mercantil Corporação ^
rer de fome, do que soffrer similhantes signaes da Tributa a Pedro amor, e adoração.
Despotismo * entrar na sua lo;'a. Com effeito, '-rs.
Redactores, tive a curiosidade de ver essa a«0»mbléa' Honre profusão, e grandeza de mistura com *
de Patriotas, dignos dos tempos dos anligos Gregos elegância, e asseio. A cabeceira das mezas toi ocçil-
e Romanos , que a pouco tempo faziam tanta bulha pada pelos Membros do Governo, Ouvidor, Juiz,
nos papeis públicos desta; porém deixarei o resto da Vereadores, Vlgano da Var» e Igreja. A primeira
minha carta para outro dia , até quando Srs. Redii- saúde subiram aos ares muitos rogo», que serviram «.
ctores. _ Sou seo amigo e venerador Hum Roceiro, signal para artilharia novamente .alvar.

Findou-se a mesa com luzes; reinou a alegria, e
reunidos saíram todos com wuzica a correr a Cidade,

ardendo immensos fogos de arteficio , e em todas as
r- j r- „j • r- /->„„„-. Tiraras e ruas se fazia ali?, cantavam-se coretos de
Fim da Correspondência de Goijaz. ^1-, 

e davam-se es vivas, a que respondia

A Aurora do dia 2.° foi «Ivhda com salva Im- immenso povo Na recolhida •PP^"£«-£ ™ «*

perial, e a muzica corre,, as ruas eom festiva alvo servido chá. Desejando 
\C^^,^a^°^rada: houve Missa Solemne, Oração, e Senhor ex- que Iodos os ^^^.^^^^^ Z

posto até de tarde, findando-se o acto com o Hymno seo festejo e nao ^ado compaliv.M* fossea to

Te Deum. Illuminòu-se a noite á Cidade, e reuni- dos adm.tt.dos ajneza, mand™ 
^ 

" 
K2 bJa

ram.se em Palácio os Cidadãos , houve muzica , casas sem excepção 
^f To ía^eeu ntí

foram servidos de um bom chá. ™cca euF T»^ha durou *te o dia¦"&££
Em o 3.° dia houve Missa Solemne, Oração ao A Companhia de Henr qms appresc"£V^

Evangelho Procissão de tarde, outra Oração ar, ^^^^^g^-^Z^ií^^^
•colhida findando-sc o «to com o Hymno Te Deum. vestido, « teg 

^^ ^ ^ ^De noite . Iluminou-se toda a Cidade. Zèntretóve o Povo por trez tardes suecesávas, ta*.
A artilharia festejou a Aurora do dia 4, e que emretóve o j»> 

^gnificeneia desço*,
muzica correo novamente as ruas. Houve Missa So- de »"¦"«"" " 

\ 
" 

se prestavam a
Sernne, Oração, Senhor exposto, Procissão, findando- vestidos o prazer, e go*»¦ «" <*ue *
«• o acto L, o Hymno Te Deum A noite.ÜJ-mj* ^f ^ que poda.r;!u.c£c.' sr: ü"ts- •• - *<*— *• •* -"—"' *~*~
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na verdade quanto á Magestade do Assumpto, porém
não pequeiios, attento o curto espaço de tempo, que
tiveram p_ra se promptiíicarem, c a estação, que
lhes não permittia outros intreternimentos públicos,
ficando-lhej a satisfação de não cederem aos habitan-
tes das m.is Provincias, nem no amor , nem no brio,
e nem na adhesão ao Augusto que Impera, sobre os
corações iis Brasileiros.

O Deputado Secretario, Josí Rodrigues Jardim.

CoHtinuaçio da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augnento da Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.
Transporte 2490

Manoel Iopes Pinhel -
Antônio Ilaniel dn Azeved» Braga 1
José Venancio de Freitas ,. •
Manoel Joaquim de Jesus 1
Bartolomeo Cordovil de Sequeira-. Mello...... 2
Manoel Francisco de Sousa e Mello 2
Antônio José da Cruz Rangel 2
Luis Manoel Pereira 6
Bento José Leite Pinto 1
José d' Araújo Rangel 2
Antônio Teixeira de Barras
Joaquim Fernandes
José Gomes Ribeiro....
José Antônio de Lemos Gomes
Custodio José da Costa
Francisco Antônio d' Oliveira Basto
José Caetano de Sousa Faria 1
Ignacio José Lopes 1
Joaquim Carlos da Silva * 1
João Ferreira Alves...* .. 1
José Vicente d" Azeredo Coutinho 1
Manoel Frmciseo Martins 1
Manoel Ferieira Flores ., 1
Manoel Corrêa Franco 1
Erancisca Angélica Vieira Nunes 1
Antônio Tavares Guerra e Companhia 2
Manoel Antônio d1 Almeida 1
Tenente Coronel Joaquim Antônio d' Almeida
Pinto 1

D. Umbelina Rosa de Carvalho 1
1
2
1
2

Silvestre Manoel de Vargas.
José Pacheco da Rocha....
João Antomo AíFonço
José Antônio Torres

Transporte
Manoel Antônio Brandão.
Antônio FerreiíV. do Nascimento
Fíancisco Antônio Machado Coelho *..
JoSo Alves Carqueja
Manoel Antônio Cardozo
Joaquim Mariano da Silva
Manoel José Costa Guerra e Companhia
Joaquim HfenriqUes ds Silva
Luis Manoel de Carvalho
João Ignacio da Cunha
Leonardo Pinheiro dc Vasconcellos
José Navarro d' Andrade
Anselmo José da Silva
Mathildes Maria de Almeida
Leandro José da Silva
André Francisco Braga
Antônio Aurelianno Rolão '•••*,
D. Ignacia Maria dos Prazeres
Perpetua Hetriqueta de Mello
Geminiano Joaquim Xavier • •
Manei Joaquim do Carmo • • • •
José Antônio de Sousa
José Fernandes
Diogo Garcez Palha
Maria Tereza de Jesus
José Aatonio da Silva Valente
Antônio Corrêa Picanço .- • 
Jilverlre de Souza
Francisco José Gonçalves Basto
Padre Leovegildo Gomes de Brito
Antônio Pedro do Prado
José de Souza Mello
As Religiosas do Convento de N. S. d' Ajuda..
Innoeencio José de Sonsa
Antônio Francisco..
Jos.. Joaquim de Lima.
S b stiam Vieira do Nascimento
Zeferino José da" Silva
D. João Carlos de Souza Coulinho, e D. Fran-

cisco dc Souza Coutinho ¦••¦
Miguel José d' Oliveira Pinto *•¦¦•¦
Manoel Ferreira da Câmara Bitancourt e Sá....
Fr. Joaquim José Leite
Bazilio José Pinto
Francisco José Gonçalves
Francisco d1 Assis Moraes
Luis Desidcrio de Souza
Rita Antunes de Menezes • • • •
Manoel José do Carvalho
Jacinto José Tomus da Silva
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4
4
2
2
9.

4
2•3
1
4
5
1
1
1
2
1

10
1
1
1
1
2
1
l
1
2
1
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Continuar-sc-ha.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T RADA S. SABIDAS.

¦ Dia 3 do corrente. — Lima ; 58 dias ; G. Ing. Dia 3 do corrente. — Em Commissao , B. de
Earnesl , M. John Beatson , equipagem 11 , carga Guerra Guarani, Com. o Cap. Ten. Antônio Joa-
algum ferro ao M. quim do Couto.

..'•.' AVISOS.
Cypriano José Tinoco da Silva , faz Publico que elle se acha nomeado Administrador da casa do fi-

nado. Joaquim Peixoto de Faria , por Provisão da Junta do Commercio , Agricultara , Fabrica, e Nave-
gação deste Império do Brasil; e nesta qualidade avisa a todos os credores da dita casa para que procu-
rem legitimar suas dividas perante o dito Tribunal dentro de dois anno3, contados da data.de 11 do cor-
rente, debaixo da comminação de que findo o dito prazo , não seiani mais ouvidos, e se .remeteram para.
os meios ordinários. Rio de Janeiro 26 de Março de 1823. — Cypriano José Tinoco da Sitia. >

RIO de JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL 1823.
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Artigos d'Officio.

Keporíiycío «ta Negócios do Império.

JS Ubindo á Presença de S. M, o Imperador os Offi-
cios de 26 de Outubro, e 6 de Novembro do anno pro-
ximo passado, em que a Câmara da.Capital de Matto
Grosso ex-põe as duvidas , que se suscitaram para a no-

meação do Procurador Provincial , conforme o Decreto
de 16 de Fevereiro do mesmo anno , e do Deputado que
por aquella Provincia deve entrar na Assembléa Geral ,
Constituinte, ê Legislativa deste Império .duvida» na*.

cidas , e. mantidas por mera e íntil rivalidade entre a
Capital de Matto Grosso, e a Cidade de Cmba; pedin-
do determinação sobre este objecto : Manda o Mesmo

Augusto Senhor, pela Secretaria «le Estado dos Negócios
flo Império, declarar á mencionada Câmara, que, sen-
do indifferente, absolutamente fatiando,: que a apuração
dos votos seja feita em Waíto Grosso, ou em Cuiabá,

parece qae deve ser prefeiido para commodidade dos Po-
vos, a que mais que tudo se atter.de, o local mais

populoso e central , que com tudo , se este arbítrio en-
contrar inconvenientes na pratica , achando-se mui pro-
jiima a installacão da mesma Assembléa Geral, qne ha
de reeular a forma das nomrações para as Legislaturas
subsequentes , ella dará a final decisão sobre este nego-
cio ¦ e «jne a Câmara tenha como mu-ito recommendacla
a conservação <5a tranquillidade publica , empenlymdo-se
em dirigir com sabedoria, e desvelo a opinião dos lo-
vos-, mostrando os males , que lhes resuitarn de taes

questões frivolas , e menos decorosas. Palácio ao Rw de

Janeiro em 22 de Mar^o de 1823. -José Bonifácio de

Andrada e Silna.

Corte na Thesouraria Geral das Tropas , e nas Provm-
cias nas Juntas de Fazenda Publica; servindo de doe..-
mento para o recebimento o Certificado da mesma Aucto-
ridade a quem o desertor for entregue , e sendo depois
inderomsada a Fazenda Publica por descontos feto» no,

vencimentos do desertor. Paço en. 5 de Marco de 182J.
—João Vieira de Carvalho.

Copia dos Paraqraphos primeiro , terceiro , e quarto do

Alvará th seis de SetemOro de mil setecentes sessenta

e cinco, que estabeleceo as penas, com que de-
vem ser punidos os desertores, e m que

Uies derem asylo.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo tão estranho como reprehensifel , (pie no mo-
•mento, em que o Vrasil reúne as stras forças para re-

bater as tentativas dos que pertendem attacar a soa ln-
•dependência, hajam Seldados, que esqueedos nao so

dos deveres de bom Cidadío, mas da santidade dos Ju.
lamentos, que prestam , abandonem as suas Bandeiras ,

junto is quaes devem sempre vencer ou mori-er; Manila
:S. M. o Imperador , pela Secretaria de Estado des Ne-

gocios da Guerra , remetter ao Tenente General Gover-
Saclor das Armas da Corte e Piovincia os exemplares
inclusos dos parágrafos l,° , 3.» , e 4.° do Alvará de
rj de Setembio de l7f.,5 , que estabeleceo as penas, com

que devem ser punidos os desertores, e os que lhes ae-
rem asylo; para que , mandando-se-lhcs dar a maior pu-
•blicidade , tenham o seo exacto e devido cumprimento :
•e -porque muito importa augmei'tar os meios , que evitem
»um crime tio Imrroroso quanto offende a Religião .e-ro
'«nspirito .Ve patriotismo , -que a todos deve animar-, Man-
•tfa outro sim o Mesmo Augusto Senhor que todo aquel-
-íe , que entregar prezo um desertor a qualquer Auctori-
*dade Constituída ; Militar ou Civil. ieceberí em prêmio
m quantia dc -oito mil reis , que lhe seiam ..p»S0S > na

| L
Todo aqnelle , que se achar fora do seo Regunea-

to sem appresentar Passaporte , expedido nos peresos
termos da Fórmula, que será com este Alvará, ou nta-

nuscrit», e sellado com o Sello do mesmo Regimento,
se as licenças forem de dous até dez dias.- ou impresso,
se as ditas licenças forem dos referidos dias para cima,

será tido, e havido por desertor, e como tal prezo , e

reconduzido debaixo de prizão ao Corpo a que tocar, na

conformidade das Minhas Reaes Ordens.

$ III.
Mando, que todos, e cada um dos Officiaes de au-

xiliaves , oií das Ordenança* , e todos os Magistrados de

Vara branca, e Juizes Ordinários, a cujos Oestrtetos che-
¦earem quaesquer Soldados, lhes laçam evhibir os Passa-
nortes de licença acima ordenados ; e «pie achando*»
sem elles, ou tendo excedido se licenças nelles deterna-

nadas ; os prendara logo immediatameote en. cadeia se-

eüra , -é os remetiam com toda a segurança as cadeias

das Cabeças de Commarcas , e avisem aos Coronéis , ou

Cominandantes dos Regimentos, a que tocarem, para
mandarem reconduzir os sobreditos prezos: e isto debaixo
das penas de que , sendo os dito desertores achado»

dentro nas Cidades , ou Villa. das Provinc.as destes Rei-

nos onde ha Ministros de Vara branca, perderam os

lo-ares . que tiverem com inUhilidade para entrar- era

outros.» pois que pela Lei da Policia sam obrigados a

conhecer todas as pessoas que de novo entram nos

seos Destrictos; e sendo achados nos logares dos l,r-

mos das mesmas Villas, e Cidades , os Capitães das

Companhias das Ordenança» de cada logar , onde cons-

tar que assiste qualquer desertor , além de perderem o

Posto e da inhabüidade P»™ entrarem em outro , pa-
¦garám vinte mil Téis por cada um dos mesmos desertores

a beneficio das Caixas dos Regiaieütos , donde elles hou-

verem desertado : cobrando-se a dit» condemnaçio exe-

entivamente pelos Ministro», de Vara branca da propri»
terra, ou da que se acha mai» visinha.

V iv.
Ordeno, que toda a pessoa de qualgaer qualidade,

e condição, que seja, que nas sua» casas, quintas., ^ou
fazendas., der asylo a qualquer desertor , ou o rece&ef
no seo serviço pague pela primeira vez, duzentos mil íé(*
de condemnação por cada um <*sos dites desertores,; jpg-

M
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fa segunda vez quatrocentos mil reis: undo tudo cobra- delicia he vontade geral dos Povos :_ sa.be que es-
do executivamente com seqüestres feitos pelos COrregedo-
res , e Ouvidores das Commarcas , nas casas , ou. faze.i-
das', onde forem aei.ados, ou constar que assistem os
ditos desertores; sem que os oitos seqüestras se levantem _>e Tropa .. .
até o inteiro pagamento das ditas condemnações; â» quaes g __j.__j fJSyerso do que se ostenta , o fim de taes ex
se.ám applicada* ás Caixas dos Regimentos donde se hoü- áe8ÍS|^ê.. A nova scena Politica representada e.n
verem ausentado os ditos desertores. Feia terceira vez *portí%-al, já está vista: o prestigio dos Povos a
Mando que os sobreditos receptaderes percam os bens ^^ ^ __ov_,_iaue , cada vez esfria mais : os bens

sas tíojftls , ainda e.n dobrado e tnpnea.no numero
nãò pòáfem subjugar um Paia, cuja menor Pro-
Vlncfar, aíie he a |U Capital, contra gò-fl) homensda 1." e 2." li nha: íftasqueí-Hô outro,

da Coroa , e Ordens , que tiverem : e fiquem inhabdit»
dos para,chegarem á Minha Real Presença , c exercita-
rem aWm emprego no Meo Real Serviço. Secretaria de
Estado em 22 de Fevereiro de 1823. —¦ -Iwforno Fimentel
do Valo.

V. B. Dirigio-se igual Portaria aos Governos das
Províncias deste Império.

PORTUGAL.

que promettia a Constituição, ficaram em pala-
vras, cresceu o vocabulário da iingoa , e mingoou o
sustento dos Povos , e do dinheiro do Thesouro :
a tropa que tantas cousas .esperava , está desenga-
nada de que ha de vestir sempre do mesmo pan-
no , e andar tão bem paga, como dantes : por
conseguinte aquellas mesmas espadas, que derru-
baram as antigas Aifctoridades, e com cujo apoio
os Repeneradores se assenhorearam e dispozerain
dos melhores empregos, como quem entra em sua

U1„ .„-,.- .„,„.„ ..,- casa, e dispõem do que he seo: saiu-lhes hoje for-
Lisboa, % recebida por niidavéis : ;e que remédio, senão mandarem paratJma carta escripta por um Inglez muito in

telliô-ente, que se acha e.n Lisboa, e recebida po, ¦¦ . -. . .
Úma° casa' mercantil de Glasgozc esta manhã (/de 0 degoladourô da »«/»« aquelle* 

jnfeli.es, que
Janeiro) affirma positivama.ite, que o Governo com a morte tão bem pagos ficrim dos serviços que
PortuguL está determinado a recobrar a sua su- lhes prestaram ? A segurança dos Regeneradores

piemazia no Brasil. Eile tem na Bahia 3000 ho* assim o pede : ; e" Ue que outra sorte se poderá
mens, que até agora se lhe conservam leaes: ou* salvar o comprometi.mento da palavra dos Rege-
tros 3000 homens partiram ultimamente do Tejo neradores dada aos seos Consocios A* Hespanha?

para o mesmo destino, o tractam ainda de fretar He precieo que se desempenhe aquella palavra,
embarcações para o transporte de 4000 mais, com que Portugal se entregue aquelle Remo, visto que
os quaes deve embarcar a Regência, que vai para os Regeneradores até ja receberam o prêmio da
o Brasil. Esperam que aquellas tropas se reunam sua vil perfídia.
2000 homens que estam em Monte Video, e com Quanto ao Brasil, a sua segurança geral esta
todas estas forcas unidas não duvidam fiizer mu- fora do alcance das tentativas dos inimigos, Lstes,
dar logo áface 

'dos 
negócios do novo Mundo. Ape- reunidos em um só logar, apenas possuíram praias

í:ar disto tém-se suscitado duvidas, se a inae-pátriá desertas; espalhados, caíram victimas do nosso
he tao capaz de reter as Colônias por mais tem- justo ressentimento. O Paiz hospitaleiro;, e gênero-
po, como incapaz de supportar a prolongada con- so , delicias de quantos o vesham , tornar-se-ha pa-
íinuação de uni esforço. — Glasgow Herald. ra elles horrível. As densas mattas, que o cobrem,

Deixamos por averiguar a exaggeração que se as suas Íngremes serranias lhes offerecerám ft cada
Jô em a noticia dada pela carta que acabamos de momento a morte ; e elles verám gente armada
traduzir, porque pouco importa que sejam G00 ou como que saindo das entranhas da terra , dispôs-
3000 homens os que ella diz partiram ultimamen- ta a morrer pela sua Pátria, e a punir a injüsti-
te para a Bahia; se he verdade ser aquella a ex- ça dos seos aggressores. Será esta , nem pôde ser

pedição encontrada pela nossa Esquadra comman- outra, a condueta de Povos, que espontaneamen-
dada por Lamar : o que devemos crer he que Por- te e livremente juraram Independência ou Morte,
tugal, conto já dissemos em outra parte, não lar-
gará o Brasil, que considera preza sua , se não
depois de ter esgotado todos os recursos do seo
orgulho, e de não poder por mais tempo sustentar H E S P A N H A.
a 'Ilusão, com que cega os infelizes Povos, que es-
tam sendo victimas, e instrumentos de interesses, Madrid 21 de Dezembro.
e de caprichos particulares , córados com as falsas
tinetas de Causa Nacional, e Felicidade Publica. Nn Sessão das Cortes de 17 do corrente tra-

Pareeeo-nos algum tempo, que a remessa de ctou-se de El-Rei não querersanecionar o Decreto
tropas ao Brasil procedia da falsa opinião, em que que determina a maneira de proceder a respeito da
estava o Congresso , illudido por más informações apprehensão dos coiispiradores. Leo-se eiitão O se-
transmettidas mesmo de cá, que umas sobre ou- guinte documento que contem os motivos , pelos
trás não cessavam de clamar que a nossa Inde- quaes S. M. negou a sua saneção aquelle Decreto,
¦pendência era obra de um punhado de facciosos " El-Rei tendo attentamente examinado a Léi
tle áulicos , e de sanguesugas : o pequeno numero sobre o modo de proceder na apprehensão das pés-¦daquellas tropas assim o persuadiam , e com este soas, que conspiram contra o systema Colistitucio-
-mesmo argumento se justificavam no Congresso de nal, Lei decretada pelas Cortes em 19 de Nove.n-
Lisboa os mais abalisados propugnadores de taes bro passado : e depois de ter ouvido . o Concelho
expedições-—pareceo-nós também que Portugal que- de Estado, confòrmando-sc cum a opinião domes-
ria com effeito consfefvar o seo antigo 'domínio so- mo Concelho, e exercendo a ¦prerogativa garantid»i
bre o Brasil, porque a separarão deste seria para pelo artigo 144 da Constituição, tem resolvido, que
aquelle a scisão de uma parte tão essencial, que a dita Lei seja outra vez remettida ás Cortes,
por força , c em muito pouco tempo o precipitaria " Certamente nada he mais digno da attenção'na sepultura : mas agora que vemóft remessa de das Cortes , do que a adopçáo de fortes, e vigoro-
tropa H.ais avíiltadas ficamos certos, em que o Con- sas medidas, capazes de intimidar os facciowis, o
gresso de Lisboa' não acredita, que haja partidos «inspiradores , privando-os da menor esperança de
n» Brasil. Eüé sril.í? perfeitamente que a Iftdepèn- escaparem ao? exames iudicities , e an castigo pel»
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qual sendo convencidos, devem inevitavelmente
passar. S. M. está bem penetrado desta opinião, e
'obro aquelle caso o Governo propõe quo as Cor-
tes declarem se a Lei he necessária para corrobo-
rar o artigo 308 da Constituição. Porém o Gover-
no de S. IV). he de parecer que a Lei subiueltidu
ii Sanceao Real não be precisa para se obter o
desejado tini ; além de que contem providencias
que farám nascer inconvenientes muito maiores, do

que as vantagens, que dellas podem resultar. „
" Quando se diz que he desnecessária a Lei de

oue se trata, não se nega a existência do caso que
o arti«o 308 da Constituição tem em vista : peío
contrario ninguém está mais convencido , do q.ie
El-Rei , da necessidade de recorrer a meios extraur-
dinarios para consolidar a influencia da Lei funda-
mental da Nação, que se acha já arraigada nos
corações da maior parte do Povo Hespanhol, e con-
trariáda somente por alguns indivíduos , enganados
pela ignorância, e superstição , ou por interesses
pessoal, epelo ouro , com que se deixam correm-
per S M está ao mesmo tempo persuadido que as

providência., da Constituição , assim como as das
Leis que explanam o seo texto, e foram feitas de-

pois delia, com especialidade a de 11 de Setembro
de 1820, bastam para proteger a felicidade do Ks-
tado no que respeita á prisão dos conspnadores ;
e que não ha fundamento para se fazer a íespei-
to delles uma Lei particular, que nao tenha ap-
nlicação a outros delictos.

" Certos prejuízos, «pie os inimigos do systema
Constitucional procuram espalhar, e fortalecer, tem
dado causa a que alguns indivíduos sem reflexão
imao-inem que a Lei fundamental tende a embara-
car° por meio de miúdas difficuldades , o livre exer
X . ' 5 ¦—¦ • i"-j:-:..i „».^„li„ <lo ni-ifi-ín- eras

CIO docicio do Poder Judicial a respeito da prisão, e cas-
tio-o dos delinqüentes ; porém a Lei de 11 de Uu-
tubro wodia muito bem desenganar esses homens ig-
norantes ou indispostos. Combinando o respeito que
he devido á liberdade pessoal, objecto de toda a
liberdade publica, com o interesse que o listado
tem em que não fiquem impunes os crimes, aquel-
k Lei declarou que para qualquer Hespanhol ser
«rezo, bastava haver uma evidencia, que provasse
a existência de um crime anterior , e algum moti-
vo ou fundamento de suspeita, que conduzisse a

presumir que tal ou tal pessoa o commettera.
" Se se disser que isto não basta para conter

os consumidores , o Governo possue também o po-
d«, que lhe peroiitte o artigo 127 da Constituição,
além do que ás Cortes, no exercido das suas func-
efí-s , podem declarar que o caso extraordinário,

ponderado no artigo 302, existe; e em col.form.da-
ile daquella declaração suspender algumas das toi-

realidades , cuja observância o mesmo Código Cons-
litucional prescreve na prisão de qualquer .nd.v.duo.

O que antes de tudo , parece necessário he a pre-
Via e summaria informação da existência do crime.

Esta he a salvaguarda da liberdade , o dique as

invasões do Poder Judicial , que o estorva de se

converter em perfeito despotismo, tanto mais rp-
Syo, e formidável, quanto maior a sua inde-

pendência, e menos capazes os seos erros de se-

rem remediados. ... e« A Lei , debaixo desta consideração , enfra-

«nece a muralha que defende a segurança indivi-

TZ e abala o edifício da sociedade desde os seos

Zã mentos. Esta confia aos Chefes Políticos , ,s-

to l.e, no Governo Executivo, o exercício das

funcções judiciaes ; • ou he possível canictensar de

útro miído o poder de prender os indivíduos, e

dè os conservar em segredo por cupoço deüOdia*.,

de lazer entre tanto inquirições , e juntar provas
do crime, e segundo o resultado restituir-llies a
liberdade, ou trunsferil-os pura serem tratados pe-
lo Juiz de Primeira Instância?

" Além disto, se aquelle Decreto tosse sane-
cionado , o poder de um Agente do Governo se-
ria mais extenso, do que o mesmo poder do Kei.
Este nao pode sem infringir o artigo fundamental
da Constituição , auetorisar a detenção de um Mes-

panhol por mais de 24 horas ; ao mesmo tempo

que de outra parte , conforme aquella Lei , cada
Chefe Político, ou qualquer pessoa por elle dele-
euda, pôde prolongar aquelle período ate M dias,
sem ser sujeito a responsabilidade alguma pelo
exercício da sua auetondade. Seria pois mais ana-
logo ás attribuições judiciaes , c mais conforme aos

princípios constituciouaes , que julgando-se necessa-
rios muitos poderes extraordinários , fossem estes
confiados ás Auctoridades Judiciaes ; desviando-se
desta sorte o inconveniente de os entregar nas
mãos de um Agente do Governo Executivo, o

qual tendo a força publica á sua disposição , he
mais capaz de abusar delles : porém na opinião de
S. M. não convém que o Poder Executivo, e os
seos delegados sejam investidos de tao exorbitar,-
tes, e perigosos poderes; basta-lhes possuir aquel-
les que a Constituição lhes concede, cuja exacta
observância he a mais segura garantia da nossa
liberdade. , .

« Outras razões ainda se podiam produzir ; po-
rem as que ficam expendidas sam bastantes para ha-
bilitarem as Cortes a darem o necessário valor aos

motivos, que determinaram S. M. a negar a sua sane-
cão á presente Lei. _

" Talvez seja esta a primeira vez que o fo-
der Executivo em uma Nação civilisada recuse sane-
cionar uma Lei, cujo objecto he dar maior ente..-
são ás suas faculdades ; não haverá provavelmente
uma Legislatura que tanta confiança tenha no Gover-
no, que chegue anão recear engrandecel-o com pri-
rilêls mafores, do que elle deseja possuir. O que
seralmente se observa1 en, todas as Nações he ser

um Corpo tanto mais cioso de similhantes coi.ces-
soes, quanto mais arde o outro por extorqu.las ,
a fim de extender , debaixo de qualquer preterto ,
a esfera das suas faculdades : estava portanto reser-
vado para o Povo Hespanhol, na gloriosa época

da sua regeneração Política, mostrar ao Mundo a

fo iz hariimiiia , que existe entre os seos Poderes
Constituciouaes, como um espectaculo digno de um

Povo livre; e a prova mais certa e evidente de

que as suas liberdai.es estam fundadas em bases so-

íidas e permanentes. - Francisco Fernandes Gasco.

Paço 16 de Dezembro de 1822 „(The New Times)

Republica de Columbia.

A Gazeta de Bogotá de 6 de Outubro contém

os documentos officiaes relativos ™$™™™%u**
i\ír Zea ultimo Ministro da Republica de Colam-

liai Ã ordem pari. elle se recolher he datada de

15 de Outubro de 1821 , assignada por Pedro Gaul,

" ÚK. 
Tex „ Libertador , Presidente da Repu-

blica , 
"jêlaando 

conveniente, em conseqüência das

circunstancias, que existem, limitar somente */ l '¦¦-

riewha tis nossas negociai,.:.* diplomática-, na l.a, a-

C nomeou os Srs. Rafael Razcnga, c Lbuuio
hEcluvarta 

pW Ministros Pkuipotenctanos. ai or-

1>3



te de Madrid. S. Ex. por tanto me ordena vos
informe, que os poderes, .pie vos fórum concedidos
para ri-presentardes o Governo de Columbia junto
da» Potência» Estrangeiras, sam revocados , e que
deveis cessai- daqui om diante de exercer as suas
ftmeçoes. .,"Um 

Ollicio de 29 de Setembro estranha que
Mr. Zteilingei tivesse aceusado a recepção da or-
dem, pela'qual IT.ra chamado. Aquelle Officio con-
tiiiua tisstu iórma : " Pelo contrario , o Governo
de Columbia observou com pezar em as ultimas
folhas de Franca e Inglaterra , que tinheis con ti-
nuado a exercer us vossas ftincçòes diplomáticas ;
tí, o que certamente he peior que tudo, que ti-
nheís leito uso de poderes que não tendes , nem
liai jamais da intenção do Governo que tivesseis,
O mais extraordinário he (acrescenta
cio) qus vos aventéirassei
gaçtães en, nome deste Paiz sem

quelle Offi-
a contrair recentes obri-

o seo consenti-
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cas e geralmente conhecidas. Em quanto o Cordão
sanitário nos defendia das devastações da lebre ama-
rella apirareceo en, nosso modo de ver outro mo-
tivo para a continuação delle: a guerra civil prin-
ciuioii na Hespanha, e os conllictos diários entre as
«iierrilhas do Governo d' Crgel e as iropasdoGo-
verno de Madrid, expunham os habitantes de nos-
sas fronteiras a verem os seos pacíficos lares a ca-
da instante violados ; as Tropas portanto que até
aqui formavam o Cordão , tomaram o nome ue Exer-
cito de observação. Isto he declarar com a franque-
za, e dignidadej- que compete a uma grande Nação,
a nova «-tiusa da permanência daquelle Exercito na
fronteira , depois que tinha cessado a da sua pri-
me ira existência ou reunião. Esta nova denominação
nada oileiecc de hostil, de oíiensivo , ou ameaça-
dor. Por outra parte o Governo de Madrid tinha
perdido todo o direito de queixar-se , e de recia-
mar, uma vez que tão abertamente tinha procura-
do introduzir e promover um systema de insultos e
ameaças contra a França , e particularmente contra
a Familia Real. Menos podia negar o Governo de
Madrid o estado em que se acham a» Províncias de

mento, fiem esperar a sua sant-ção, e em directa
cor,tradicção ás suas ordens, as Leis existentes da
Republica , ao que vos foi communicado pelos Srs.
Mendes e Eckeverria , e ú re vocação dos vossos po- . „
deres, determinada em cartas minhas, qne foram Navarra, e Catalunha, e pedir que deixássemos nos-
recebidas em Paris. Vós, Senhor . respondereis sas fronteiras expostas ao roubo e assasinio , fora o
Nação pela vossa condueta ; e este Governo , co- mesmo que requerer que abríssemos nossas portas
mo tem de obrigação, assim o declarará ao Mun- á praga. Todos os homens sensatos tem conhecido
do para salvar a sua responsabilidade e crédito, que uma Nação , como a Hespanhola, nao poder
Tudo isto tem chegado ao meo conhecimento por ser ameaçada por um Corpo de observação. Se a
informações tiradas dos últimos papeis da Europa, França intentasse por si mesma ingerir-se nas dis-
e cartas de particulares ; porque desde 4 de Ja- senções interiores da Hespanha , já O teria dito sem
neiro ultimo não tendes julgado conveniente infor- temor , e teria passado adiante sem disfarce ; po-
mar a Repartição que está a meo cargo, de ne- rém não ha signaes, nem probabilidade de que Po-
nhum dos inconsiderados procedimentos, que estais tencia alguma esteja inclinada a siniilhante ingeren-
à praticar. cia. A Europa conhece mui bem a distineção, que*

O Secretario accrescenta que debaixo da idéa ha entre uma facção de descamisados , e as Cortes,
de que Mr. Zeeitinga tenha cessado deentrometter-se que formaram parte da alliança das Potências con-
étn matérias publicas , em conformidade da ordem de tra Bonapurte. A Política da Europa não deseja o
15 de Outubro, o Vice-Presidente da Republica, restabelecimento da antiga absolueta Monarquia;
encarregado do Poder Executivo, julgou justo res- antes deve esperar-se que pelo mesmo contraste dos
tituir-lhe os seos poderes, por Decreto do l.°de partidos se levantará uma melhor ordem de cousas,
Junho ultimo; e então se exprime nestes termos: e que a Hespanha generosa, patriótica, e religio-
" S. Ex. me ordena vos declare, que reguleis sa , ainda que desgraçadamente mui pouco experi-
vossa condueta neste conceito, até que Mr. Raven- mentada na arte de legislar, será capaz, pela as-
ga vos entregue as minhas respostas á vossa an- sistencia de seo próprio saber; e por meio dos seos
teiior. Sinto muito que aquellas respostas tenham próprios esforços de libertar-se por si mesma do ju-
sottrido tanta demora por eausa do naufrágio do go das teorias revolucionárias, cuja incompatibilida-
Brigue Francez VAmitié, no qual Mr. Reivenga par- de com a ordem social, e particularmente com uma
tio para Inglaterra. (*)

(Idem.)

FRAN <?, A.

O Jornal deis Debutes tem dado origem em Pa-
ris a algumas conjecturas, e a que se falle por di-
versas maneiras a respeito de Madrid. Eis aqui nm
extracto.— Quanto he iliíücil agradar aos Liberaes !
Elles continuamente nos estão fallando em dignida-
de Nacional , o criticam-nos agora da medida que se
tem ádoptado paia preservar de insultos o nosso ter-
ritorio, p suspeitam intenções occ.ultas nas precau-
ções tomadas em conseqüência de causas tão publi-

(*) Já annunciamos em o N. °41 do nosso Dia-
lio o subito falecimento de Mr. Zea, que parece
ter caído viciima do profundo desgosto, que lhe
causo,, a inconsequencia do Congresso de Columbia,
a qual de certo não obrou neste caso da maneira
melhor calculada a acreditar os Governos Ámeri-
canos na Europa, —- Os Rcdactores.

vasta Monarquia, composta «le classes o Províncias.
heterogêneas foi admittida pelos próprios Authores)
da Constituição de Cadis.

(Gibraltar Chronicle.)

RIO DE JANEIRO.

Correspondência.

Srs. Redaclores.

Parece-me que um Povo, quando observa picas»de em o Chefe da Nação, bem longe de chamar-se á
Ordem, e de reunir-se pelos deveres de gratidão, de
respeito, c de amor, só tratta de desunir-se e faser-se
revolucionário. Isto he, o que observo. O estado mise-
ravel, em que ficamos no dia 26 d'Abril de 1821 sem
dinheiro, sem forças , e sem recursos, no» pronosticoauma queda inevitável, a não ser o Anjo Tuteilar , queem nossq seio ficou , c que descendo até de Sua Al-
ta Jerarchia , passou a soffrer , como nós , oe vexames
dn iutligencia, ea estabelecer a maia reitricta ecoao»



.:»».

(m)
_a a fim de poi meio d'esta poder oecarrer ás pcrcu
eões do Estado , sem o que -nosso fim -seria fancstiss.-
mo. O Centumvirato Lisboneiwe ápoderando-se d" EI-
Rey, o Sr. D. João VI, que angariado por pérfidos
Conselheros lhe foi cair nas garras, decretou então nos-
«a morte politica, degradando o Brasil da Gathego-
Ha de Reino ; e para d' uma vêz nos dar o garro-
io decretou tãobem a retirada do Nosso Imperador
(então Príncipe Regente) EIRey assim o Mandou
executar, a pnzar de talvez seó Coração sentir 0 cori-
trario;. mas homem prezo não tem vontade. Vendo
iios os Brasileiros, que éramos degradados dos nossos
-Foros, e das nossas Hegalias, supplicamos ao nosso
Regente que por piedade cpiizesse ficar entre nós , pois
Elle - era o único Refugio nosso, e Esperança; por-
que em sua Ausência a Anarchia seria inevitável, e o san-
-gue inundaria as praças , e as íuas da Cidade. Annuio

Joven Augusto ás nossas preces, e desde então To-
mou-por sua Pátria a nossa Pátria, e Jurou defender
nossos Direitos. Eisaqui o Principe iiivestido pelo Po-
ve Brasileiro de todos os Potleres d' um Monarcha.
Convocou logo um Conselho de Procuradores Geraes
de Províncias , a fim de com elles consultar o bem

particular d'ellas, e geral dè todo o Brasil. Deseja
que es homens expressem seos sentimentos pela prensa
para-que os Cidadãos se instruam nos seos deveres;

mas qual foi o resultado? A excepsão de bem poú-
eos escriptores , appareceram immensos, que bem lon-

ge de usarem da liberdade de escrever, só vtsafam da
Mais terrível licença: uns nos seos escriptos altacavara
o Ministério, fazendo recear males incalculáveis do
Despotismo; out.es grasnavam publicamente tias praças,)
nas sociedades publica» e .... sem temor, e sem res-

peito. O Soberano então, bem longe de usar da verga
tle ferro,fazendo punir estes perturbadores doísocego Pu-
Mico; querendo com piedade confundir os malvados -,

Determina que == qüêih não ássentir á nossa Causa
*e retire es e com effeito unS toníarn este expdiente; mas
outros permanecem eolre nós para semearem a zizania-.
Debalde sam os exemplos de Clemência praticados pelo
Imperador; Tirando dos patibulos os que deviam mor-
íer para exemplo e terror dos malvados: debalde obser-
Vam todos os agigantados passos , quo tem o Ministério
dado-, já ereando nm -pé dé Exercito formidável, ejá umà
Esquadra; que sobrepuje a esquadra de Portugal: debalde
se vejam os Empregados Públicos satisfeitos dê seos or-
tíenados; os Trabalhadores dos seos jornaes; a Tropa de
seos Soldos;- os Marinheiros de suas soldadas; é os Pa-
frochos de suas Congruas. Embora até se vam grande-
hiente amortisando as dividas d» passada Administra-
^So ,-sem qne seja imposto um só tributo: ainda ds

pérfidos procuram excitar no Povo desconfiança para com o
-Chefe da Nação, e seo Ministério ;-e quanto mais he assi-
iluo o Monarcha em dar providencias para nosso bem ,
tanto mais o partido Chumbatico cjtaer invenenar suas
acções. Srs. Redatores, en não sei fjuándo cessaram
-semelhantes desconfianças. O que llie posso dizer he,'ique 

o chumbismo ainda existe , e não pequeno (1): a

pezar da vigilância , qne tem h&vido. Elle não cessa
de fazer suas tentativas todas as vezes, que se lhe ,de-
pára oceasião , que reputa favoiavel c náo perde a

, esperança por mais que a sorte lhe tenha sido adversa.

A Tropa' dè Portugal Wnv sido destfe o principio o i_i
irumento d' está facção Clmrnbatica. Em fim o soldado
Lusitano não serve para soldado do Império do Brasil:
ama (Te seo coração mais a bolota, que ao Caffé , -é
tabaco, apesar «le nãó poder passar sem este. A inSo-
bordhuição e o Orgulho he hoje o caracter d'uni Sol*-
dado Lusitano , e por conseqüência está prompto- a coad>-
jüvãr a todas- 'as maldades , e Bettiaídas dos seoii
amigos das iríigás d' alho (2), Nós não temos necessi--
dade de semelhantes auxiliadores par* sustentarmos» a
riossa Independência é fazermos respeitar as nossas Imi*
períaés Bandeiras. Visto qné a moderação, e a piedade
não líè capaz de excitar nos Chumbaticos gratidão»j tes-
peito e amor , jure-sc-lhes a mai» dèciziva guerra, e.
por meio do eastigO nos temam, embora que mais nas
aborreçam.

As duas Irmães — Rálio et Verttas. .

(1) Por meio do Diário rio Governo vamos cé-
r.hecendo pessoalmente «ukos chumbados encobertos ; e

promettemos dizer alguma cousa acerca d1 aquelles , que
na subscrição para o augtnen/o da Marinha tem ficado

'muito ahaixo das suas possibilidades, quando milhar
informados da quantidade de chumbo de cada um po-
dermos facilmente dcíinascaral-os..

Srs. Redactores.

Muito e muito mè admirei' dé travir attachr a,
mitilrà carta d1 outro dia, por úrh Sr. CâvaWeii-o de.,
habito , èm conseqüência de hellia difcer, qufe desejava
uma Constituição que protegesse igualmente ao'Clei't>
Como a Nobreza: e ao Povo tomo ao Clero e Nobreza¦;
do que nada pode ser mais justo >, ou mais liberal r
isto he ; se essas palavra* ainda conservam a saa aifr
tica significação. Pbrém o Sr. Cavalleiro não qu_
Otívir Mar em protecções para o Clero e Nobreza t
porqtie Rmi-sséau tem dicto, c(ue todos os homens
sam imiaes , e os dictos dé -Rousseáu sam infeMzmen-.
te, dfevãiigelfto do dia: e de mais, faz muita con*
ta aos Liberaes , para certos fins, qué elles imaginam
ignorados dos" profahos, tirar todos os corpos uiter-.
fhedios entre ò Monarca e o Po*o: porém deitónao
í, parte à pobre Clero, que tem nm amparo Segure
no Coração verdadeiramente pio , e religioso de íióssO
amado Pae commum o Imperador, tomemos k odiada
Nobreza. O Sr. Cavalleiro, sé cuidasse mais na hisi*
toria dos nossos dias, de qüe nos affectadòs paradoxos
do inexplicável Rousseáu, veria, qué a abolição dos
corpos intermédios entre O Monarca, e o Fbvo >• »©
princípio .da revolução Franeeza encaminhou» comi)
era natural, a queda, da Monarquia. A Nobres»-, e »'*
¦Clero sam óiífros tantos pilares tirados dentre o Fo-
vo para formar o apoio do Throno, com o qual
estam tão estreitamente unidos, que a queda de um
lia ile infallivelmente enterrar o outri, debítixo mh
suas rflinàs; sendo impossível a existência dê uni sem
o cutro. Essa distineçác» de ordens, e de honras , he
rlèCéssària èm toda, e qualquer Monarquia, para que
taefe, dtie „_'eminentes pelos seos serviços ao _s-
tado, possam- ser premiados de um modo mais agrrt-
davel a- cites mesmos, e ménOis- dispendioso a cfcmmu-*
nidâde; e, para que os outros, ao mesmo tempo

'téim excitados a uma louvável emulação: porque de
tal sorte sam todos os homens interesseiros por nalu-
rena, digw « 1«e «pw™™ °? tanaticoa _ do dia ao
contrario, que Deos mesmo julgou próprio mcital-os
á virtude pela esperança de ganharem, o Ceo:_ e mes-
mo entre os nossos chamados protectores , mio temos
-nos visto até. aos archi-Patriotas, Ledo e Companhia

pedindo ti^os e Grau, Cruzes? Em um tíoveW
wvto , oU Constitucional, lie particularmente necessa,-
rio um corpo dfi Nobreza , para formar uma barreira
tanto contra os excessos do Governo ,. como contra os

(%) 
' 
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do Povo Por elle se estabelece c conserva aquella Transporte 2632

escala graduada de dignidade , que procedendo desde José do Couto. 1

o Camponês até ao Príncipe , eleva-se qual uma py. Joaquina Barbosa de Matos 1

rami.lesol.re uma larga base, e ter-nina-se gradual- Fortiuu.tr.Joaquim de Sun» o

mente, em proporção a nua elevação em um su pon- Manoel José da Sita Soares t

to He esta proporção regular , nas differcntes ordens Bento José Luarte I

do Estado, que dá estabilidade; e firmeza á qualquer Domingos José Rodrigues I

Governo, porque, onde não há meio termo entre os João Manoel Lopes I

dous extr-mos, o edifício infallivelmente lia dc ca.r , José da Silva Azevedo f.

como iá temos visto no exemplo de França. O mal Automo José Pereira Araújo I

não consiste em liaver uma Nobreza, mas sim, em Luis José da Costa Abreu J.

poder esta Nobreza impunemente opprimir o Povo: Francisco Lourenço Vianna L

por esta razão eu disse, e torno a dinel-o , que dese- Manoel Alves d Amlrada 1

fo uma Constituição, que proteja igualmente ao Cie- Manoel Irancisco Baiboza £

ro corno á, Nobreza; e ao Povo como ao Clero e ií Januário Lane da Cunha k

Nobre-ia- isto he , uma Constituição como a de In- Joaquim José da Silva c Menezes j
o-laterra, quanto for po*ivel; e nesta protecçao até Lau.i.uo Martins Ferreira.. I
o Sr. Cavallr-iro tem a sua conta; porque, que mais Manoel José Gonçalves Faria J.
be a sua condecoração ,1o que o primeiro grio de Joio Baptista de Castro I
Nobreza? E mio seria mais digno de um homem de Bernardo José da Gama aí
bem procurar por seo merecimento, ou serviços ao Francisco Ferreira Barreto. 2
Estado, subir do grão de simples Cavalleíro para o Manoel Antônio da Silva 2
de Comuiendador, c assim para diante , do que abai- César Bouliech 2
xar tudo quanto está acima delle ? pelo argumento dos, Joaquim Bandeira de Gouvêa 1
bem chamados, architectos de ruínas, de qne todos os André Moinhos 1
homens nascem iguacs, seria fácil provar que até o Francisco de Paula Pires 1
fjr. Cavalleiro não lie mais do que qualquer muleque Luiz Gonçalves da Silva 5
da rua: com este argumento acabamos de ver per- Florencio Alves de Macedo 2

petrar os. maiores attent:,dos contra a propriedade dos Innocencio José Ferreira 1
indivíduos em França. Eu não digo que estes Senho- D. Anua Maria J«iaquina.. 2
res os Liberaes desejam levar as eousas aa ponto que Luiz Gomes d' Oliveira Tissão 1
chegaram ua desgraçada França,- não, eu sei que João Luiz Ferreira Durmont .' 1
elles quereriim, qué a fu.icçír, parasse lo,'o, qne cl.e- Antônio da Srlva Costa 1
gaíse ao gráo , que elles tem na sociedade; mas com Miguel Domingues.. 2
que razío, ou direito esperam elles, que o povo con- Agostinho de Souza Loureiro 1
sentiria a parar ali? Por seo argumento favorito, de José Gonçalves Maya 2
igualdade, que sam elles mais que os outros? For- Padre Mathias d' Almeida Brito 1
çosamente o mesmo argumento passaria dos Senhores Brigadeiro Manoel da Costa Pinto 4«
Cavalleiros aos Negociantes em grosso, dstes iria aos José Antônio Lisboa 5
Negociantes de varejo, dest<s aos seos caseiros òcc. , e Antônio José de Brito 5
depois, quem impediria a applicação delle i-.as nossas Manei Ferreira d'Andrada •••: 2
senzalas? E quem pôde reflectiv nisso sem horror? Francisco Dias das Chagas 1
Pelo amor de Deos, Srs. Redactores larguemos Reius- Maria Ignes Xavier Cordovil 1
seau, e tornemos ao senso cjmmum, senão queremos Luiza Josefa de Grinalda 1
perder, eisto breve» er.te, as nossas vidas juntamente José Joaquim Mendes 1
com as nossas propiiedades e riquezas. Josefa Alves da Veracrus I

Franco e Leal. Antônio Christovão 1
——  Antônio Soares Roque 1

Antoni. Ejteves de Mendonça e Silva 1
Contininção da Subscripção voluntária , e mensal pa- Selaslião Denis 1

ra augmeido da Marinha de. Guerra do Império Brigadeiro Miguel Nunes Vidigal 1
do Brasil. Francisco de Paula d'Almeida 1

Acçtíes mensaes. Jeronimo Pereira de, Figueiredo 1
Transporte 2625 Antônio José Rebelo..., I

Bernardino de Sena  2 Bento José Gomes da Silva 1
Antônio Homem do Amaral  5 Doutor Antônio de Sampaio 1

2632 271?,

Continuar-se-ha.
NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS. cobre, couros e chifres ao M. : vem arribada segmf
para os Estados unidos : passageiros 2 Amer. o*

Dia i do corrente. — Colônia do Sacramento ; 19 quaes vem sem passaportes,dias; li. dc Buenos Ayres , Paquete Republicano , ,
Com. Joaquim Pantaleão Pereira : passageiro o Etc- S A II I D A S
celle.itissimo Vice-Al mirante Rodrigo José Ferreira
.Lobo. — Kuaseo porto do Chily,- 6b dias ; G. Amer. Dia 4 do corrente. — Bahia ; F. lng. Fartar*
Arminius , M. John Grosk , equipagem 25, carga Com. o Cap. de Mar e Guerra Thomaz Brown.

RIO be JANEIRO na IMPRENSA INAX1ÜN A L.. lítóã"
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

^y Onstando na Presença de S. M. o Imperador , que
a Câmara da Villa de Ituguahy não só não tem mos-
trado a energia, que cumpre , na abertura da nova es-
trada , que deve communicar esta Provincia com a de
S Paulo, na conformidade das Ordens do Mesmo Se-
nhor, que Houve por bem Approvar o plano offerecido
pelo Tenente Coronel Antônio EV.ziario de. Miranda e Bri-
to , mas até tem pertendido paralysar esta obra de tanta
utilidade, com frivolos pretextos, suggendos por interes-
se particular; Manda S. M. I., pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império , estranhar á referida Ca-
mara uni tal. procedimento , e advertir-lhe a necessidade
do cumprimento ás Suas Imperiaes Determinações , de-
baixo de vigorosa responsabilidade. Palácio do Rio de
Janeiro em 24 de Março de 1823.—José Bomfacio de
Andrada e Silva.

Na mesma conformidade e data se expediram Porta-
rias ás Câmaras das Villas do Príncipe e Rezende.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaiia de Es-
tado dos Negócios da Justiça , participar á Junta Provi-
soria do Governo de Ternambuco , que Lhe foi presente o
seo Officio de 1. de Março, em que expõe os motivos

porque tem remettido , e pertende remetter para esta Cor-
te os principaes rèos, cúmplices na rebellião do Governa-
dor das Anuas Pedrozo. E Approvando S. M. I. esta me-
dida de prudência , que tem por fim o evitar , que a pre-
sença dos que tanto perturbaram a mesma Província não
sirva ainda de fomento a novas desordens , espera que a
Junta continue a empregar [o maior zelo , e energia em
manter a pai, e segurança publica; desterrando mal en-
tendidas rivalidades, e fazendo que todos , como raios do
mesmo circulo , se dirijam ao Centro commum deste gran-
de Império, o qual , tendo de fóra pouco que temer, só-
mente deve recear os erros, on a perversidade dos que
maquinam a mina da Pátria, querendo fazer guerra :,o
Brasil com ío mesmo Brasil. Palácio do Rio dc Jane"-"

Homem do Amaral; Manda o Mesmo Augusto Senhor
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra as-
sim participar ao Ministro e Secretario cie Estado dos
Negócios da Fazenda, Presidente do Thesouro Publico ,
para seo conhecimento, e a fim de que á vista da re-
ferida relação se recebam do Thesoureiro nomeado as.

quantias otierecirlas e cobradas. Paço e.n 15 de Março
de 1823.— João Vieira de Carvalho.

Relação das pessoas que subscreveram mensalmente, a favor
do Batalhão do Imperador , a que se refere

a Portaria acima.

em 5 de Abril de
Montinego.

1823. — Caetano Pinto de Miranda

Repartição dos Negócios da Guerra.

Ter.do S. M. o Imperador Acceitado a Subscripçío
¦vo'ur.t ¦»:_., que .fizeram os habitantes da Villa Real da.
praia Grani* em favor do Batalhão do Imperador , cons-
tante da releção inclusa ; e Havendo já mandado agM-
deccr a Joaquim José Ferreira Chaves , Almoxanle dos
Armazéns da Marinha , os seos patrióticos serviços n»

promoção e agencia deste negocio , nomeando por esta
o.casi.o paia Thesoureiro das quantias oflerecida. a João

Manoel de Almeida
Jacinto José dos Reis
Manoel Archeiro
Manoel Joaquim Velho
Bernardo Antônio Alves Ferro
Antônio de Jesus e Vasconcellos
Antônio Manoel Ttebello
José Manoel de Carvalho
Francisco Antônio da Silveira
José Martins Ferreira
Miguel José Correia-de Castro
Francisco Vieira Pormond
Joaquim Antônio Correia Tiacellar
Serafim Gonçalves Malta
Maximiano José da Motta
Alexandre Pinto de Carvalho
Ricardo Thompson
Antônio Loureiro Vianna
Antônio José Alves de Carvalho
José da Silva Arêas
Victorino Teixeira da Silva Coelho e Mello
Francisco Sebastião Guedes Pereira
Suguei Joaquim Brum
Manoel Antônio Esteves
João Antônio Pinto
Manoel José Pereira
Rodrigo Antônio da Silva Guimarães
Antônio José de Sequeira e Silva
José Antônio Monteiro
Huma Anônima
João Homem de Amaral
João Antunes dos Santos
José Joaquim de Abreu
Francisco Telles de Moraes
Bernado José de Moraes
Luiz da França Machado da Fonseca
João de Souza Roza
Joaquim José Pinto
João da Silva Leal
Rodrigo Antônio de Lamar
José Gome» Xavier
João Antônio Lopes
Felix José Martins
Manoel Antônio da '''va

1,000
1,000
2,000
1,000
1,200
1,000
1,600
1,000
1,000
1,001.
1,200
1,000
1,-200

960
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

12,800
1,280
1,000
1,280

960
960

1,000
1,200
1,200

640
I.20O
1,000
1,000

640
640

1,200
1,000
1,000
1,000
1,600
1,000
1,20.»
1,1.100

800

61,760

!. _
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Assignaturas por uma vez.
Antônio Roçlrojues Coelho
João Rodrigues de Miranda
Joáo José lie" Almeida

ÜO.OOO )8,000 \
4,000)

Reis

N. B. Nesta mesma data ae escreveu a João Homem
do Amara: , nomeando-o Thesouieiro- das quantias otfere-
eidas , e a Jo-iqttvn José Ferreira Chnoes a^radeceudo-ltie
a promoção e agencia de tal sub.eripqào.

Transporte 61,760 aquella Corporação bem como os habitantes da Pro-
vincia, a quem ella representa em cujo numero eu
me glorio de ser coi.iprel.eiiditlo , pioíessão a Sa-
grada Pessoa de V. M. I. a mais pura obediência
fidelidade, e amor, e que os seos voteis se dirigem
constantemente aos Ceos a favor da longa existeu-
cia de V. M. I. , e da prosperidade do Império
Brasilko. Digne-se V. M. I. acreditar a expressão,
destes sentimentos. He a lingoagem da verdade, _
da candura inseparável do coiação Brasilko. — Ber-
netrdo Antônio de Mendonça.

32,000

q3,7fj0

B R A S I L.

RIO DE JANEIRO.

b de Abril.

S. M. 1. receheo hoje 110 Palácio da Cidade,
em a grande salla do Throno os Deputados , que
por parte de diferentes Câmaras, e outras Aueto-
lidados, vieram render ao Mesmo Augusto Senhor
as devidas homenagens, o que se praticou com a
soleinnid.ade costumada. Aquelles Deputados foram
Bernardo Antônio de¦Mendonça , pela Câmara da Vil-
Ia de 'Porto 1'nho, Província das Alagoas.

Jacinto Paes dc Mendonça , pela Câmara da
Villa de Porto das Pedras , da mesma Província.

O Marechal José Arouflu: de Toledo Rcndon,
pela Câmara e Povo da Villa Bella da Princesa,
.Província de S. Paulo.

O Major Antônio Joaquim da Silva. Freitas, pe-
Ia Junta interina Governativa da Província de
Sergipe.

Vicente José Mascarenhas , pela Cainara daCi-
dade de 8. Christovão, Capital da mesma Provin-
cia de Sergipe.

O Capitão Luiz Bartholomeo da Silva e. Oliveira,
pelo Governador das Armas da Província do Es-
pirih Santo.

Antônio de Castro Lima, e Manool Teixeira de
Frfitas, pela Câmara da Villa da Cachoeira, inte-
rrina Capital da Província da Bahia.

Passamos a publicar alguns dos Discursos queos, mesmos Deputados recitaram naquella oceasião ,e continuaremos a dar os outros em os se-ain-
tes N.™ 

' a

Senhor. •— O Senado da Câmara da Villa de
Porto Calvo Província das Alagoas possuído de um
verdadeiro zelo, e i 11 tecesse pela independência,
tranqiiillidade , é gloria do seo Povo, convencido
da necescidade de um poder Real mantido , e sus-
tentado por unia Constituição liberal para segu-"rança da existência , e gozo daquelles perciososbens, e persuadido da adliesão de V. M. I. a nos-
sa.justa Causa, e dos, efficazes esforços, com que*e tem dignado promovel-u , e sustental-a deliberou
Açclamar a V. M. I. I." Imperador Constitucional
do Brasil, e no dia 2 de Dezembro do anno pro-ximp passado entre mil vivas, e applauzos de to-
do o Povo penetrado do mais puro enthusiasmo
.efíèituou a sua deliberação.

Não lhe sendo possível comparecer pessoalinen-te na Augusta Presença de V. M. 1. a render de¦viva voz as suas devidas homenagens, e felicitação
se leinbou de me constituir o Órgão das sua èx-
pressões, e eu desvanecido com tão honrosa com-
missão, interpretando fielmente os seos sentimentos
tMiioi hoje a honra dc aflirmar a V. M. I. que

Senhor. — Em nome do Senado da Câmara da
Villa de Porto ele Pedras , e Povo' que elle legiti-
mamente representa, eu tenho hoje a fortuna da
vir render a V. M. as mais respeitosas felicitações
pela sua elevação ao Throno Imperial deste yas-
to, e i;ico Paiz.

As virtudes cívicas de V. M. no zelo pela in-
dependência da liberdade, e prospeiidade do nosso
Continente, bens que nós todos mais apreciamos,
e o gênio verdadeiramente philantropico de V. M.
desenvolvido em nossa actual regene;açao política
constitui.am a V. M. Credor do pomposo Titulo
de Primeiro Impeiador Constitucional do Brasil,
com que soleiriiieinente, e com todo o entliusias.no,
.foi naquella Villa Acclamado.

Convencido da pureza e retidão de V. M. es-
pera viver tranquillo, e feliz debaixo de iitiiGo-
veino Lilieral, era que V. M. será o principal.
Cidadão, e Supremo Chefe , e nesta persitação não
cessa de levar aos Ceos fervorosas supplicas pela
dilatada existência de V. M. , que com tanta sabe-
rloria , e bondade se dignou franquear-lhe a car-
reiradesua felicidade, e de sua gloria. Eis os
sentimentos dos tneos Patrícios, Senhor, eis os
sentimentos do seo insuficiente órgão. Digne-se V.
M. I. attewlel-os , e accredital-os porque san. in-
genuos, e sinceros. — Jacinto Paes de Mendonça.

Senhor. — Tenho a honra de ser o escolhido
pela Câmara e Povo de Villa Bella da Princesa-,
cujo Destricto abrange a bem, conhecida Ilha de
¦S. Sebastião na Província de S, Pauto , para em
seo nome beijar a Augusta Mão de V.-M. I., ap-
presentar-lhe"a Acta pela qual foi V. M-. ali A cela-
mado I," Imperador do Vasto, e rico Brasil, e.
igualmente ratificar a reclamação qtte poste tio tmen--fizenlo de uma venenosa condição, que a; malícia
tinha feito introduzir na Acta com abuso da sim-
pleza d'aquelle bom Povo.

Eu o faço, Augusto Senho- , coto aquella sa-
tisfáção, que resulta de objectos que synipatizani
com a minha natureza, e que por uaia' foiça in-
cognita atrahem todos os meos sentimentos a um
centro cornmum, qual he V. M. I. , nosso Pa>e,
nosso Protector e Defensor Perpetuo , a Alma d;i
Corpo Brasileiro, a molla real desta maravilhosa
Machina, que acaba de sair das Mãos do Artífice
Eterno.

Não me he possível, em abono deste Povo,
deixar de recordar , que gênios voícaiíisados, vonii-
tados pelo Inferno, e pelo Diabo arrojados á Ci-
dade de S; Paulo, projectaram manchar a conheci-
da pureza daquella Província. A Ilha de S. Selas-
ttuo-pela sun. posição Topográfica não podia seres-
querida dos malvados para revolucionai- seo Povo.,
anarchiza-lo, ou ao menos' revoltar-lhe a esctavatuv-
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¦ra Tudo tentaram: mas só viram em resultado vou-

iiVien.-se as Famiiias, porém em mais cautela , e

cò- evem á Presença de- V.M. I. , con.0 corre o

filho tin.ido paia o lado d,* seo Pae, de quem es-
ÍL,a remédio e protecção. V. M. os poz en, calma

c ellas boje só bem dizem a Aluo P.otectora , que
as livrou das iinlms cia Anarchia.

Oue Alma tao brutit ou tao cor rompida have-

,á que não dê attenção a tantos acontecimentos ma-

ravilhosos nesta Scena do Brasil* Montem tado va-

cilàva! tudo temia ! Conversações secretas e cau-

telosas mostravam, que a resolução parava entre

a inceitezá, e o temor! Cuia palavra ,• unia bo pa-
lovrn de V. M. dá o signal : tudo se clectnza: o

Brado se ouve nos Vaües , e nas Montanhas de No-

Ve* os Povos correm a podia ; centénáres ile legoas

hão impedem a chegar em breve tempo.á 1 .eseriça^

de V M 1. a beijar-lhe a Augusta Máo , .pitar oue-

aierreia e fidelidade, oSeiecer seos bens, suas pes-
íoas em defeza do lmpeno, e de seo Imperador. Os

factos se suecedetn rapidamente uns aos outros ; e a

obra, que humanamente dependeria de um beeiiío,

appa ece concluída no cito espaço de 9 mezes do

mJmomvel anno de 1822, anno de «lona eterna

p,ra o desaiiontado Brasil, anno fértil de acconte-

cüueittos grandes, que deveiáin adoinar as paginas
da Historia deste Vasto lmpeno. ...

Con fundi-vos perversos : ap render com o tempo

aue as vossas cabailas só tiveram torça para mais

deuressa desenvolver o caiactet dos Brasileiros, e reu-

Bi-|os á sombra da arvore Braganlinü, que vos

desejais cortar: a pedra , que abalastes , rolara so-

bre vossas cabeças , e .... Ah Senhor ! eu nao sei

se o Patriotismo, ou se tambem a dor da ingrati-

dão me impelliam a dizer mais ! suspendo o meo dis-

curso ; e cumprindo a minha Missão, com o maior

gosto e respeito em nome do Povo de V.lls.Bel-
Ia da Princtza, beijo a Augusta Mao de V. M.L,

Mão igualmente Poderosa, e Bemfazeja.
IÍo de Janeiro b do Abril de 1823. -José

Arouche de Toledo Rendou.

Para Fcctetaiio ¦ J°s;'' Bernardes Monteiro.
Para Capellno, o Concgo Antônio Moieira da

Costa.
Para Cinirgiãe Mór, Joaquim Antônio Villela.

Primeiro Esquadrão.

Paia Commandante, Manoel Marcondes de
Oliveiia e Mello.

Para Ajudante, Domingos Marcondes dc An-
diade.

Primeira Companhia.

Para Capitão , João Ferreira de Souza.
Pa a Tenente, Rafael José Machado.
Para 1.° Alferes, João Francisco Vieira.
Para 2, « Alferes, João Montei; o do Adiara].
Para Porta Estandarte, José Romeiro de Oli-

Segunda Companhia.

Pa>a Capitão, Manoel Marcondes do Amaral.
Para Tenente, José Pedio Vieira Ferraz.
Para 1.° Alferes, Floiiano Honorio de Sa

Senhor. - Como Cidadão Brasileiro, Subdito

de V M. I. Defensor do Império Brasitico, e

Emissário da Junta Interina Governativa «a,^°-

vincia de Sergipe, que acaba de sei elevada a Ca-

the-oriu de 2? Ordem por Merco de V. M. I., ve-

hho èm seo nome, e no de toda a Tropa da mes-

mu Provincia saudar, e beijar a Imperial mao de

V. M. por tão sublime graça, e aíl.ançar por to-

dos em geral, adhesáo , amor, e fidelidade a ba-

Írada Pessoa 
'de 

V. M. I. , e toda a sua Dyna -

tia • e mesmo jurar por todos , que exha.aram ate

a ultima gota de sangue, e sacniicariiiu com gosto
ho ras, vilas, bens, e Pessoa pela Independência
Politica do Brasil, Gloria, e Preponderância do

R imperador Constitucional e Defenso,- Perpe-

tuo. -Ro de Janeiro 5 de Abril de 182.., o 2. i

Independência do Império. -Antônio Joaquim_ da

10 
Para 2 ° Alferes , Luiz Gomes Nogueira.
Paia Porta Estandarte, David Gomes Jardim.

Segundo Esquadrão.

Para Commandante , Pedro Dias de Macedo.
Para Ajudante, Felippe Neri de Carvalho.

Primeira Companhia.

Para Capitão, José Justiniano Correia de Aze»

vedo Coutinho. .
Para Tenente, Braz Carneiro L-eao.
Para 1. ° Alferes, Leocadio José de Oliveira.
Para 2. ° Alferes , Cândido Manoel de Mi-

randpara 
Porta Estandarte, Eleuterio José Velho

Bezerra. " Segunda Companhia.

Para Capitão, João Antônio Ayroza.
Para Tenente, Francisco Gomes da hilva..
Para 1.° Alicies, Joaquim José da Rocha.

Paia 2. ° Alferes , João Pereira Darrique Faro.

Para Porta Estandarte , Matheos Egidio da

Silveira. _

Balanço Geral dei Receita e Despeza da Pagadoria.

da Marinha Nacional, e Imperial'desta Corle do

Rio de Jamiro , desde o 1.° de Janeiro te oi de

DeJnltrn de 1822, com a classificação dos paga-
Tntosfecios, e saldo, que ficou existindo te o dito

dia., a saber.
Receita.

S»7,lha
encrnna «»> ii>i|,«-'"'- -«-—¦••- - . „
¦Freitas, Major, Deputado do Governo de t>cr-

gtpe de El-liei.

Melarão dos Officiaes Nomeados para a Imperial Guar-
da de Honra.

Estado Maior.

Paia Maior, Paulo Jeronimo Bergaro.
Paia Quartel Mestre, José Borges de Pinho.

]S22 Pelo que devia fi-
car existindo- em Co-
fre por Saldo «lo Ba-
lanço de 1W1 .......

Idem receber, no iiit
ro Publico para tlcí
zas dos Armazéns
Mavinha como consta
seo livro de Receite
Di-pey.íi de fl. té A.
a saber :

8:191LT339
ou-
?pe-

ác
do

e

nt



( 348 )

Janeiro 4 a 30 76;83SU333 fandega  4:972lÍS4g .,;
Fevereiro 4 a 2!)  ()0;467U.'!99 Despezas com os cortes de 'i
Março 2 a 29  4(i:0O0ÚOO0 madeiras  4:700U0OO
Abril 1 a 27 46:Ü!'XHJ000 Concertos e téitios  302U210
Maio 2 a 50  78:üb8U39.) Extraordinárias  24811970
Junho .1 a 28 86:9li7U399 —.__
Julho 1 a SO  63:0000000 744:498U787
Agosto l a ao 59:l(Wl!9í)8 Saldo existente até o dito dia 21:541U28I
Setembro 2 a 28 47:0601)000 -___
Outubro 1 a 30 3íi:0O0UO00 Rs. 766;040U068
Novembro 4 a £8  79:9.:íoU03(> _
Dezemb.ro 17 u 23  51:65111209 Contadoria da Marinha S8 tle Fevereiro de 1822

—_ 753:D33U814 —losé Lino de. Moura.
Idem de diversos de lív. Existe em Cofre o Saldo acima demonstrado

de fi. a fi 9:9141)855 por que tendo-se recebido 5L651U200 réis desde 17
até liin de Dezembro próximo passado, e metendo-

Rs. 766:Ü40U0õ8 se os diasSantuu não tinham comparecido os credo-
 res a cobrar ua Sommas, que lhes estavam destinadas.

Despesa. lntendenciii da Marinha 11 de Março de 18.23.—
José Mui ia de Almeida.

Pelo que pagou o Pagador
da Marinha do que sede- "
ve té o ultimo do anuo
de 1820. .a. saber c ° R''" Espondencia.

Medicamentos ,.. 10:763Ü9?7
Fardamentos  L931U193 Senhores Redactores.
Ajuste de contas por guiase desarmamentos  5.-584U465 Como talvez acconteça que pela Secretaria da
Ao Coronel Dtipuim  480U000 Marinha haja demora na remessa a V. mercês da
Fretes de Navios  700U000 ^"a» que fiaram os Administradores, e Caixa da
Conceitos, feitios, alugueis Fragata Nictheroky a S. M. I., e que por copia re-

do terreno da 'Patinaria 
metteram ao Ministro da mesma Secretaria : motivo

e'extraordinárias  53IU520 porque mi antecipo a enviar a copia delia, para ser
Ferias  13:987U682 inserida no seo Diário quanto antes, para não ser-
Prcls da Brigada...  100UOOO mos encrepados de omissos ; satisfazendo desta foi ir aGêneros  90OU000 a curiosidade do Publico.

34:978U817 Permitiam me dizer-lhes que com veras sou —
Pelo .que., pagou o dito.de De V. m. attento venerador e cria«V>— Lourenço An-,divida dos annos de 1821 tonio do Rego. Rio 1." de Abtü de 1823e corrente  3:915U135
Gêneros .... 161:636U048 . Senhor. — Com o mais profundo respeito e sub-
fardamento da Brigada.... 2:318U012§ |™são tem a honra de levar ao conhecimento de-ült.os e comedonas ásguar- V. M. I. os abaixo assignados, Caixa, e Administra-mçoes dos Navios Armados 56:116U581 dores do fabrico da Fragata Nictherohy , que os seosAjuste de contas por guias trabalhos relativos ao diclo fabrico acham-se concluídos;
V»nHn,Z nü 

'¦"¦•• 13:234U2r0 e 
T 

no meio das suas >«aiore» fadigas, e disvellos empre-
t TIZJ 

°fllC'af!S, g!,d°8 |,ar? a conchlsS° de »"»« «bra tão urgente quan-
Z\^ ^ „ rr7Ila-f> toncceaa.ru á Causa da Independência, e.GIorâ do

t, VríadíTcÍonaÍ8" 8 miirT* Z™ A^t^ ** *" »""erem dldÍcad° «>» todo» o»
Asguiíçõe^tsSôfde- 8:175U673 t^t^SSSÍTCa,?ital•ePr0VinCiaP^"nl

sarmados n vminra v lrt0 ' y? » e de maior interesse para toda a
Rere,rmadoS"da"Bri'ãa'd;" * 

}S?W SKsT %?' ° niUÍto especialmente para a con-
Gratificações a $_$%__, i un coTun', 

° 
dT Z° 

™ Aug,,,ta 
^ 5e V' M' L

Fretes de Navios 270-548I1W7 TT P apo1" ' em 1ue t,,dos podemos firmar
Idem de RarcoT aluais ! 

™** ^T"16' e futura «'«dade, e a de todo» os
, e tçrreno da Tannaria 

' ' 
2*81611112 ÍT, 

vl"douros' mormente possuindo nós, com em-
Coinedorins a OH 

"para 8-8d6UH2 £ ° dW™* ', * V" M' L ^ nosR° P«P*"° e
-o transporte.. ..P. 1-310UI13 <^ louvado Defensor. Elle» tem igualmente a

Soldo ao Corne, da Marinha ™ 1 T 
"^ * 

T' M' L' 1U0 " M^
desembarcada  52-187U808 «cimo 

uo menor prazo de tempo possivel levar *
Wem á Brigada inclusive mncionTrh ^^ ' -specíiva'conta final da
„P«Í8  37:234110621 *or e »oh, ', nH0 ? P°dendü fa!!er no momenU>
Monte Pio dos'2 Corpos.. 11:5600662 àLlL, Tu I««»«Jente o pagamento de diversas
Ordenados dos EmpieUdos Fn tata8 com a "«"n.
Clvis !..!.... 20.-84OÜ440 V M 1 Tí m S"arde a -Augusta Pessoa de

* ei ias do Arsenal 114:830U279 __.__' _ n v i!r °t annos' fon)0 toí,os havemos
Comedorias aos Algarves a;... 

' 
r 

e * • M* T* os mais submissos e fieis sub-
cravos  13.70SU0I8 J.„ 

"Z 
Mwel">° Antoni" ^ Rego. — José Domm-

Artigos miúdos  $-03011210 Moncorvo. -- João Gularte.
Descontos de Bilhetes d'AL nu ,-,IU* c Ex'm: Sr. -. A V. E. te» a honra de
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fa.it* saber os -abaixo assignailos, Caixa, e Admims-

tradores do fabrico da Fragata Nicteróhy, que os

seos trabalhos nesta qualidade achatii-se 'concluídos ; e

outro sim de fazer ircCbmpanhar a 'festa uma copia

fiei da sulimissa, e respeitosa Participação , que sobre
este mesmo objecto levaram ao conhecimento de S. M. o

Impetador.
Deos Guarde a V. E. por muitos atinos. Rio de

Janeiro 29 de Março de 1823. .
lll."™ e Ex.1*0 Sr. Ldiz (Ia Cunha Moureira, Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negócios da Mari-
nha. '— Lourenço Antônio do Rego. José Domingues
de Moiícorvo. — João Gulárte.

Logo que chegue a nosso poder a Relação dos

Honrados Brasileiros, que cOntribniram para se ulti-

«iar b fabrico d. sobre dita Fragata , nos apressaremos
n publicai a, para que em tdda parte se conheça o

selo, e patriotismo, com que se empenham ha Sagra-
da Causa da Pátria, e consolidação do Throno do

Rico Império, deque tem a fortuna de serem Membros.

Senhores Redactores.

A 'melhor rfespôáfti que se podia dar ao Sr. Bra-

siMrò, qué não qurir 
"ser mais Lusitano , era a repir-

blicaçâõ dá sü* primeira catCT, inserida no Espelho dc

14 de Março: pófém; como elle diz, que qüena dl-

zer tal qual o que tfcm dictO os seus quatro oppouen-

tes è, còmò á nossa Santa Igreja não exige dos He-

reges mais do qué a declaração , que elles estam prom-
ptos á crerem tudo quanto élla crê e ensina, eu dei-

xarei'passar por esta vez aquella parte da sua^carta,-

mas , seria sempre ráfelhór, qüe o auctor , quando tor-

nar á escrever, seguisse a pratica de certo pobre ar-

tista, que ganhava a sdá vida em pintar, o que ei-

le chamava animaes, e pára qüe os seòs fregueses nab

se enganassem , comprando, como lá dizem v gatos
por lebres, sempre escrevia por baixo do painel, bste

lie Liâo: Este he cavallo: Este he Boi &c. de modo

«ne , se a pintura não correspondia perfeitamente com

o letreiro , com tudo., sabia o comprador que nao era

culpa do pintor , que bem a apiiz fazer perfeita. Lo-
rém, Srs. Redactores, a segunda parte da carta lie

de uma natureza tal, que niercCe à mais seria attenção
dos Brdsilienses amantes da sua Pátria.

Está muito em moda agora entre, eu posso dizer

«s hons Europeos, quando faliam da sua cara Lisbta.,

de usar dos velhos riíoi-s taes como, pão e pedaço he

mo b meio: mais valem quinze que dez &c. mas,

Srs. Redactoros se este pedaço faz qüe o pão inteiro

«margue na boca; se , para possuir mais cinco, per-
demos os des que temos; não lie melhor ficar como
estamos? e não estamos vendo, agora mesmo, Portu-

¦g&\ mettido em nina guerra Europea , de que nos es-

tamos' livres, somente por sermos separados dc 1 ortn-

gal ? O auctor da carta âu , que ninguém o pode ex-
iprobar com justiça por amar a sua Patna! Qual he

«gora sua Pátria? Portugal? ou Brasil? Elle (leve con-
siderar, que agora não se pode ser ao mesmo tempo
Brasileiro e Portugueza os Senhores de lá já tiveram
;sua escolha ; quizeram ser Brasileiros , e o ssm : qui-
«eram conservar os seos empregos, e os tem conser-
'vado ; nem era justo tirar-lhos, uma vez que os enchiam
«com honra , e que abraçavam a cousa do Brasil. O
auctor da carta diz , que sejamos Brasileiros ou.Furo-

gieos Somos todos Portuguezes &c. Islo sempre se dizia,
.porém, havia «crflciov Portuguezes e Sènhoreu ror-
ai^jnezes: os pobres Brasileiros nunca eram se não es-

cravos Portugueses;'. os Senhores Porluguczcs eram cfc
Europeos. Quando os Brasileiros cedei» tudo , catão
saiu bons Portuguezes-; mus quando punem por seos
direitos naturaes, sam bodes, cabras, mulatos Hes.
Natui ai mente seria esta igualdade perfeita etilre os da
cá, e os do lá , que fez Procopio entregar a embar-
cação á Dom Álvaro em vez de entregal-a aos Brasi-
leiros paria quem foi mandada : elle disse com sigo
Un to faz ser Brasileiro corno Eiiropeo , todos somos
Portuguezes; por tanto he a mesma cousa entregar o
navio a Dona Álvaro, como eutrecal-o a qualquer outra
pessoa, e dc mais, faz-me mais couta, c estou ecrlo
do servir a minha cara Pátria; Diz o auctor da car-
ta, que os Americanos du Norte, que elle pur ess»
razão chama -Sábios , quizeram um palmo de chão na
Europa; sim elles quizeram uma ilha no Metlíterranne»
para servir de deposito para a lenha, com que haviam
de supprir as varias cidades nas suas castas para fogos
no inverno; para que outro fim podia ser, eu nunca
pude imaginar, se não que talvez pensavam tomar Mal-
ta e Gibraltar aos lnglezes, e destruir toda a Mari-
nha Britânica; se nisso fsfârti sábios,'eu não decido;

porém que o auctor da carta vá lhes perguntar, se et-
les querem ser unidos a Inglalerra? por que nisto es-
tá toda a força da sua comparação, e não m tér
um palmo de chão na Europa--, elles logo lhe diriam

que não, porque desde o "memento da, sue. reunião
com Ingíaterta-,- acabaria a Indepeuckücia da Ameri-
sa, e os seos filhos podiam, desde aquelle momento
fatal-, dizer adeos a todos os empregos do listado,
e da Armada: -a maior honra, que lhes seria'deixada,
seria a de derramar- o seo sangue em postos subaltei*.
lios para a defeza des seos Senhores os filhos da In-

glaterra ; eo mesmo-, Srs. Radaètorés, suecederia ria
União do Brasil com Portugal: suppor que o orgulho

forfuguez jamais consentiria ai, curvar-se aos filhos do
Brasil , he não conhecer o eéraçãò humano; se dis-
to se duvida-, olhe somente para aquellas^ dássés da
sociedade , em que a voz da Natureza não esti aba-
fada pela polidez-, ou pelo interesse,' e mostre-me um
só caixeiro, ou amo de caixeiro, ou qualquer outro
da Peble dc Portugal, por pobre, ou rico, ou mise-
ravel que seja , que,- «nn toda a sua pobreza c mv-
seria, não se jntda ainda muito superior a todo e

qualquer filho do Brasil. '-,'•'*

Eu sei que ha, infelizmente alguns Brasileiros
tão vis , taes monstros infames , que estam promptos
a ligarem-se com os seos priores inimigos por amor da

sua demagógica constituição., que, agora que vam

perdendo as esperances da sua cara Republica, vamen-

te desejam ver estabelecida aqui, e que consentiriam
á uma união com Portugal para melhor executar os

seos negros planos; elles náo consideram,, que tal

união, de que Deos pos livre , e em que nem pensar
devemos, perderia tanto a cales como a nos: e que
os interesses dos dous paizes, sendo diametralmente
oppostos toda a .união he impossível: o que os senho-

res em Portugal querem he governar o Brasil, e co-

mo não o podem fazer de longe-, estaróta lalves con-
'.tentes 

a vir nos governar aqui; é devemos estar cer-

tos, que elles não toterám de usarem de todos ais

meios possíveis para reconquistar , ou por força abcr-

ta, ou por dolo,. os seos alé a pouco desprezados

Brasis-. ,por tanto Rrasilienscs, esta: alerta, a serpeu-

te bem que mortalmente ferida, ainda nao expirou,

mas como nem-torcer-se pôde, sem descobrir o Jogar

do seo esconiWjo, sejamos firmes na observância cio

que nos reconWílou o nosso amado 1 ae, o Impera-

dór,, conselho agiírámàis cp',e'ntinria n*eSsah,, da» p«^r
em.practica, c que fti — Uiríàe, Pranqieillicbdc, *

Vigilância. Pranto e-.LM. .

1?>
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Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra do Impeno

do Brasil.
Acções mensaes.
Transporte 2717

Francisco Alves

Antônio José Serra
José Dias Baptista
Manoel Moreira da Silva.
José Ferreira de Paiva..
Francisco José de Paula.

Transporte.. 9787
 5
 \
 1
 I
 I

2Francisco an».  1 José Martins da Silva  2•:°8!..Fjt^.ít-:, :::::::::::::: 1 L» a.».» Pinheiro.::  1
Joaquim-de Souza Bangel
Amaucio Antônio Martins Mourão
Raymundo José da Cunha Mattos
Francisca Maximiana
Monsenhor Pisarro
José da Rocha Couto Ribeiro

.Luiz Antônio da Silva Neves 1
Doutor Manoel da Silveira Rodrigues 2
D. José Maria da Silveira 2
Antônio da Costa 1
Francisco Pereira do Espirito Santo I
José Antônio Pinto Ferreira 1

^,wU.. ............ - .._.... 
Maris da Fonceca Costa I

1
4
1
1
1

Coronel Antônio José da Silveira • *¦

iigano ....  -- - 
Padre José Caetano de Souza l
Padre Francisco José Medela j>
Pedro Machado de Miranda Malheiross *
Bernardo José da Cunha Gusmão e Vasconselos. 2
Henrique Izidoro Xavier de Brito 2
Manoel Antônio d1 Oliveira l
Antônio Maria Barlter..
Ignacio Antônio dos Reis Gama
Antônio Ignacio da Roza
Félis José da Silva
Francisco de Lemos de Faria Pereira Continl.o..
Joaquim Coelho
Bento José de Magalhães Basto
Sabino da Silva Nazaret
Izidora Maria da Piedade 1
Capitão Domingos Monteiro 5
José d' Oliveira Fernandes 1
Firmo José de Gouvêa 1
Antônio Luiz Rodrigues 1
Julião Gomes Ferreira 1
Antônio José Ferreira 1
Fernaudo José de Sousa 1
Mariano José Viana 1
Mariano Antônio das Neves 1
Diogo Fernandes 1
Vicente Marques Dias de Castro 5
João Bento da Cunha 1
Agostinho de Sousa Neves .... 1
Francisco Luiz Saturnino Veiga 5

José Apolinar da Matos
Francisco Ferreira d' Assis %
J. B. Vasconcelos I
Francisco Antônio Pereira 1
Joaquim José Paulo
José Francisco Alves  I

1
Antônio Tavares Basto....  1

1
l

José Antônio de Sequeira.
João José Guimarães.

Maria Sebastiana Guilhermina
Miguel Francisco Borges....
Manoel dos Santos Malheiros
Antônio José 1
Caetano José Gomes... 2
Ignacio Pereira Baptista 2
Pascoal Cosme dos Reys 6
José Marlins de Magalhães Basto 2
José Rodrigues d' Assumpção 1
Padre Manoel Luiz dos Reys Carril 1
Francisco Machado 1
Manoel Joaquim da Silva.... 2
Manoel Teixeira Faria 2
Manoel Antônio Dourado 1
João da Silva Ferreira 1
Antônio José de Castro e Sampaio 2
Padre Sebastião dos Reys Saraiva I

2854

N O T
ENTRADAS.

Sua Magestade a Imperatriz assignou por 100 ac-
 ções mensaes, e pagau logo o importe dos tres annos,

2787 que sam dous contos oitocentos e oitenta mil réis.
Continuar-se-ha.

IC I A S MARÍTIMAS.
na altura de Cabo frio quatro Embarcações, que lhe
pareceram ser Fragatas, que bordejavam com vento

G. contiario. — S. Sebastião ; 5 dias ; Li. Conceição, M.Dia 5 do corrente.— Londres; 49 dias , _..  „. ,„„„„,  .,-. .
lng. Paquete do Rio, M. James Kerslacke, equi- José da Costa, equipagem 5, carga calfe e assucar
pagem 1,1, carga fazendas, armas, ferragens, man- --.-.—¦. -¦ -~ r* t ...
teiga e papel a Thompson. Refere o Mestre que
no dia 20 de Março na latitude Sul de 1 gráo e
30', longitude Oeste de Londres 23°, avistou 11
Galeras e 1 Brigue Portuguez, que uma dellas lhe
pareceo Corveta de guerra, e que não pode co-
nhecer por avistal-as muito longe, e que na noite
de 3 para 4 do corrente á meia noute encontrou

a João Ferreira Duarte'— Lima ; 56 dias ; G. Amer.
Corinthian, M. John Ilellem , equipagem 21, carga
cacáo ao M. : passageiro 1 Amer. — Ilha Grande ;
2 dias; L. Bom Successo, M. José de Azevedo ,
equipagem 5, carga agoardente e caffé ao M.: pas-
sageiro Albino José.

S A H I D A S.
Dia 5 do corrente. — Nenhuma Sahida.

AVISO.
Os Directores das Escolas do Ensino Mutuo , mandados organisar por Determinação de S. M.

I. fazem constar ao Publico, que tendo de abrir-se a 1." Aula no dia 14 do corrente mez no Edifi-
cio da Academia Militar no largo de S. Francisco de Paula podem ali comparecer as Pessoas, que se
quizeiem aproveitar deste estabelecimento no dia 10, das 10 horas da manhã até ás duas da tarde,
e o mesmo nos seguintes II, e 12 ; onde serám admittidos á Matricula todos os Meninos , da idade
de 5 annos para cima, que forem appresentados por seos Paes, ou pessoas a cujo cargo estejam.

N. B. Adverte-se que a entrada para a Escola he pela parte que está fronteira ao Thea-
tro de S. João.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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DECRETO.

C! Onvindo promover a instrur-çSo em irnia classe **»

riUtinCtadosmeos Subditos , qual a da Corporação M.li-

tar, e achando-se geralmente recebido o melhodo do En-

koM-.tuò pela facilidade, e pe.cisão, com que desen-oi-

ve o espirito , e o prepara para a acquisiçao de novas ,

Tmais íransceiident. s idéas: Hei por bem Mandar crer

nesta Corte uma Escola de Primeiras Letras, na qual se
-ensinará' pelo methododo Ensino Mutuo, sendo em be-

nencionão s&mente elos Militares do Exercito; mas de

iodas as classes dos Meo» Subditos, que queiram apro-
"itar-sè 

de tio .vantajoso «staheicctmen.o. João Vieira

^e Carvalho, do Meo Conselho de Estado, Ministro,«

Secretario de Estado do» Negocio» da Guerra o tónha

assim entendido, e fca expedir as ordens necessárias. Pa-
.o em o primeiio deMarçô de mil oitocentos e vinte trez.

«eu-mido da Independência e do Império. — ta». a lia-

TríeTde SUA MAGESTADE O IMPERADOR.-João
Vieira de Caranlho.

Antieos »' Officio,

Rejfartição doa Negócios do Império.

Setnlo presente * S. M. o Imperador o Officio da

Câmara da Imperial Cidade de & Paulo em data do

1.» do mez próximo passado, acompanhando a lista• «a

furacão fiuf do» votos para os Deputados por^ueHa
Provincia á Assembíéa Geral deste. Império, e em que .

«obre a escolha das pessoas, a quem se remetteram O,-
-plomas , como Deputados Suplentes participa haver -

Jo procedido da maneira , que lbe fo. «dicada pelo «.-

çectivo Governo: Manda o Mesmo Augusto Senhe?pela

Secretaria de Estado «los Negócios rio Império participar
á dieta Câmara, que Ha poi' hem Desaprovar mu. posH
tivamente o ter-se sujeitado ao arb.tr.o da um Juízo 1.1-

__omp9teifte, que nada podia decidir sobre este objecto;
'Sto 

«Tua, iecenbecendo-se pela mencionada apura.ao as

pessoas' que deviam oecupar o logar dè Suppientes, era

& rigorosa obrigação da mesma Câmara observar aquel-

laapWo, efefa_er effectiva a remessa dos Diplomas ;

ierXcendo unicamente á Assembíéa deliberar sobre os

que. se achassem com legitimo impedimento, a tim de

serem dispensados. Palácio do Rio de Janeiro em oL

rie Abril de 1823. -José Bonifácio de Andrada^ e Súva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Juiz faça lagear de pedra o pavimento do Armarem n.

6, e concertar a parede exterior do mesmo : 2_« que
mande aliviar o Armazém n.» 8 do grande pezo do.i vo.

lumes, que o oecupam , fazendo construir no Armazém

inferior n.° 7 , e ao longo delle uma ordem de piWe.
de alvenaria, que' sustentem o madeiramenso daquelle n.

8 ¦ 3 ° que vista a grande afluência de mercadorias
neW Porto as fuça deid. já recolher nos Aroasens ™-

vãmente concluídos , e nomée para Fieis in™.do»

mesmos Guardas de leda a confiança: e finalmente S.

M f Recommenda qne estas obras, e reparos se laçam

com 
'toda 

a brevidade possivel , a fim de qne se nao

IZZZ taes obras, c se não mantenham abusos, qoe
de ordinário se commettem Paço em 12 de Março de

1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria.J» Es-

lado dos Megocio» aa Guerra , participar ao Go emo Prtv-

risorkX Provincia das 
'Alagoas, 

que. Lhe to, presente
O 
"o 

Officio de 28 de Janeiro ,«o conente 
|mno 

. «cu-

s.ndo a recepção de diverso» Decretos , e Ordem, . e n-
"loi 

Augusto Senhor da» «*. -pendi d <
i _. _,_:_. Bvecncão do Decreto «le 11 ae. ivoveu,.»,u

Sd? 
anno 

'^^ 

^ ^ 
" 

£*"' 
*Z

ficacões militares neste Impsno; Ha por bem que se so

£ po ora na referida execução, e que se conse -

ÍTo? soldo» da Tabeliã d* Bahia enviada^com o ci-
-. i„ nq;,.ir. até aue a Assembíéa Geral , «.oiisnuun.t. ,

negocio. Palácio do Rio de Janeiro em iO de Ma.,0

de 1823.— João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios, da Marinha.

Sendo presente a S. M. 1. o offereciment^. «ue^
Renato Pedro Boiret do um preto ladino seo escravo,

oara o servço de Marinheiro da Armada Nacional e Im-

P chegando o seo patriotismo ao ponto dei co-icede

L sua liberdade ao mencionado escravo , a fim de se em

pregar naquelle serviço: Maneia o Mesmo; Augusto be-

nhor pela Secretaria de Estado do» Negocio» da Man-

nha Ba.ticipar ao referido Renato Pedro Boint, que Ha

ÍrbCleitar aquelia offevta, digna dc.maior louvor

l oom a qual deo uma decisiva prova do seo WW

pela Uusa^o 1W. Palácio do JK. A /~ 
em d

de Abril rie 1823.-Zui* «ie. Cu*** Moreira.

Sendo presente a S. M. o \™V™?<*. 
°s 0&™J°

IHsembaTgaqor do Paço J"« da Alfândega , datados

«m 22 de Fevereiro ultimo, e 3 do corrente, e peta»
informações , é" vistorias a que se procedeu , o estaüo

«de ruína, em que se acham os Armazéns números b,
_ -. ', ,..?__ _.ii- _, - Manila wt Secretaria d

RIO DE JANEIRO.

.nf«maç5es', e vistorias a que se p— .-• , »•«.--- Senhor. - Enviado por a Câmara da Cidade de

ide ruína, em que se acham os Armazéns numero, 6, -Q -^ díl„pr0vincia de Sergipe de

f, «8 da -mesma Alfândega: Manda pela Secreta ,a de | 
£» ^ J> fellcitar a V. M. I. por Sua lu,

.Estado do» Negócios ria Fassnda: 1." qae o -reienoo mj . ,

1.Í
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perial Inauguração , Coroação , e Sagração , e de
tributar as devidas homenagens perante o Throno
Excelso do Melhor dos Príncipes : eu fraco Órgão
para exprimir todos quantos sentimentos de pro-fundo respeito, veneração , e sincera cordialidade
animam os Representantes encarregados do podermunicipal do Povo Sergipano, apenas posso indi-
cai o que me cumpria exprimir, e desenvolver.
Nenhum outro Povo do Império do Brasil, Se-
nhor, tem mais, e maiores votos de gratidão pa-ia dirigir a V. M. I. .do que os habitantes da
Provincia de Sergipe de El-Rei : acabrunhados ,e opprimidos por sua sujeição a Provincia da
Bahia , donde nenhuma utillidade revertia em
troco do esgotamento de suas finanças, produetode seo suor ; e jazendo elle de facto na mais de-
gradante consideração politica, he quando a Au-
gusta Bemfazeja Mão de V. M. I. elevando-os á
Cathegoria de Província independente pela Carta
Imperial de cinco de Dezembro do anno pretéritode 1822 , promettendo-lhe , e affiançando a mesma
ventura de que gozam suas irmãs. Este Povo in-
teiro, Senhor), reunido era mim, e commigo, porjneio da Câmara de Sergipe, em numero de cem
mil almas Cidadãos livres, apinliados em um só
cérebroj em um só coração, exprimindo-se por«ma só boca; rogam a V. M. I. acceite seos pu-ros votos, e jurando á face do Ceo, e da Terra
derramar a ultima gota de sangue em defeza do
Império do Brasil, e do seo Constitucional Impe-rador, altamente clamam , "Viva o que Dominanossos corações por amor e justiça com que nosManda, Viva o que Rego nossas mentes dirigin-do-as. para um foco commum de bem entendida li-herdade, Viva o Senhor D. Pedro I. , Imperadordo Brasil, e Viva com Elle Sua Imperial Dynas-tia. Rio de Janeiro,!) de Abril de 1823.— VicenteJose Mascarenhas, Procurador da Câmara de Ser-
gipe e seo Deputado.

I N G L A T E R R A.

Londres 13 de Janeiro.

Recebemos papeis de França' que contém aIN ota (\ Áustria, Rússia, e "Prússia 
, aos seos Mi-mstros nas Cortes estrangeiras- a qual traz as re-soluções adoptadas pelos trez referidos Soberanosem Verona, Aquelle documento não pôde deixarde tocai: a Europa , não pela sua violência , massim pela sua moderação. Nós esperávamos umadeclaração recheada de proposições insolentes, eae furiosas ameaças; porém achamos pelo contra-no nsolemne declaração de que os Soberanos con-sideram o poder confiado ás suas irmãs, comam»deposito sagrado , de que tem de dar contas aos seosFavos, c ,,. Posteridade : - de que os seos desejostendem, unicamente á paz:-de que as suas medi-(ias eslam em harmonia, tanto com a independência dostrovemos, como eom os verdadeiros interesses dos Po-¦vos :_ e de que elles sam unicamente oppostos a umajoeçao, que. deseja revolução, e anarquia. Finalmenteos Monarcas nenhuma outra determinação annunsciam a respeito da Hespanha, senão que manda-ram retirar os seos Embaixadores, para cuio fimse tinham expedido as ordens. Esta medida foi malvista pelos papeis revolucionários de Inglaterra ¦mas .parece-nos que será mui diferentemente conlsiderada pelo partido, que domina em Madrid. Es-tes liomens, sensíveis á delicada posição, em que*e encontram, quereriam de boamente fiizer um

sacrifício aos desejos dos Aluados para conserva-
remo seo poder, ou segurarem as suas pessoas-mas ali !, Os . frenéticos- anarquistas os conduzem
ao abysmo: não lhes resta o.utro recurso , se não
tomarem'uma postura hostil contra a Europa" con-
tinental-, postura que elles muito bem conhecem
não poderem sustentar. Os crédulos, que de Inala-
terra os supriram com dinheiro, já se acham as-
sustados :• a Regência goza de igual crédito ao dos
Republicanos: Mr. Ovrand fez-lhe um empréstimo
que foi annunciailo ao Publico,, e julga-se parti-cularmente que aquelle empréstimo fora reconhe-
cido pelas grandes Potências da Europa. Eis-aqui
aquella Nota circular que foi respectivamente as-
signada, a saber: para os Ministros d'Áustria
pelo Principe de Metterniçh; para os da Rússia
pelo Conde Nesse/rode ; e para os da Prússia , pe-Io Conde .Bernsíorjj'.

Circular.

" Verona 14 de Dezembro de 1822.

Senhor. — Estais informado pelos documentos
que vos foram dirigidos no momento de se fecha-
rem as conferências em Laybach, em Maio de
1821 , de que outro Congresso dos Monarcas Al-
liados, e dos seos Gabinetes, se reuniria no an-
no de^ 1822 t e de que Se trataria ali dc fixar a
duração das medidas, que, em conseqüência da pro-
posta das Cortes de Nápoles e Turin,. e com o
consentimento de todas as outras na Itália:, acjiil-
gararn precisas para consolidar a tranquillidade dá
Península, depois dos fataes acontecimentos de 1820
e 1821. Com effeito aquelle Congresso reunio-se ;cumpre-nos participar-vos ps seos principaes íesúl-
tados.

Peln Convenção assignada em Novara , em 24r
de Julho de 1821 , fixou-se o termo de um anno
para a oecupação de uma linha militar no Pitmon-
te, por corpos de tropas auxiliares: na intelligen-
cia de que no Congresso de ,1822 s.e examinaria
se o estado do Paiz permittia que. cessasse aqueV
Ia oecupação, ou fazia precisa a continuação delia.

Os Pienipotencinrios das Cortes que entraram
na Convenção de Novara,. procederam aquelle exár
me juntamente com os Plenipotenciarios de S. M.
o Rei de Sardenlm ; e concordaram não ser pormais tempo precisa a assistência de uma força ah-
liada, para manter a tranquillidade do Piem'òntè.%-— Tendo sido S. M. o Rei de Sardenlia o próprio
que designou o tempo, que julgava próprio paraa suecessiva retirada das tropas auxiliares, os So-beranos Aluados accederam ás silas propostas ;'"e
por uma nova Convenção estabeleceo-se quê ò re-
gresso daquellas tropas , do Piemonte , principiasse-em 31 de Dezembro deste anno, e se concluíssea 30 de Setembro de 1823 com a evacuação datortaleza de Alexandria.

Por outra parte S. M. o Rei das Duas Sicirtias., significou ás trez Cortes que entraram na
Convenção assignada em Nápoles em 18 de Outu-hro , que o actual estado dos seos domínios lhe da-va togar a propor que se reduzisse o numero das tro-
pas auxiliares estacionadas em varias partes dos mes-mos domínios. Os Soberanos Aluados não hesita-ram acceder á sua proposta , e o exercito auxiliarestacionado em o Reino das Duas Sieilias se re-(luzio logo que foi possivel, a 17:000 homens.Assim , a proporção que os eventos cones-
pondera aos desejos dos Soberanos , vai-se cum-
pnndo o que elles declararam, quando se fechouo ^ongre:.9o.Ae-Laybacft; 

que longe de desejarem
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. vtcnde- a sua intervenção cm os negócios da lia-

lin além dos limites, que a necessidade llies_p.es-

rrel-e 
'sinceramente 

estimariam cpie o estauo de

. ons.s que lhes impoz aquella penosa obrigação,

cessasse, quanto mais ceuo possível ,e nunca mais

volvesse Assim se desvanecem os talsos te ri ores ,
1. sinistras interpretações , e us tristes profecias ,"¦ 

n igno.ancia , ou a peifid.a espalha nau.™-

L nara desencan.inhar a opinião Oos Povos ares-

neito das puras e generosas vistas dos Soberanos.

Nenhum plano secreto , nenhuma an-.biçao , nenhum

eilculo de privado interesse entrou na lesoiuçao,

oue só a imperiosa necessidade lhes pve.c.eveo em

1«oi Oppo, uma icsistencia á revolução, prevê-
nir as desordens, os üagellos e os crimes, que os

nal intencionados desejavam altralnr sobre toda a

ítdia- restaurar a paz, e a ordem naquelle! aiz ,

«restar aos Governos legítimos a protecção, a que
Elles tem direito , taes foram os únicos objectos, que
oecuparam o pensamento dos Soberanos.

!A' 
medida que se vai preenchendo aquelle fim,

o. Soberanos retiram, e continuaram a retirar a

sua assistência , a qual so uma necessidade mui ur-

tente podia justificar. Elles se congratulam de en-

SJT. causa da segurança, e da tranquil idade

dos Povos aos Príncipes, a quem os mesmos Povos

Cum entregues pela Providencia ; e de desmenti-

rem a calumnin do ultimo pretexto, que restava

aos preversos , para espalharem duvidas soore a

independência dos Príncipes da Baixa.
X) objecto do Congresso de Verona, fixado por

uma concordata positiva, ficou preenchido com as

resoluções tomadas a respeito da Ilatia : porem os

Soberanos reunidos, e os Gabinetes, nao podiam
deixar de volver a sua attenção aos melindrosos,

o complicados negócios , cujos progressos os tem

incessantemente oecupado desde que se juntaram
em Laubach. Um caso de summa importância tez

com que o Congresso se fechasse antes de se man.-

festa, ao poente na Península o espirito da levolu-

cão, que attacou a Itália, e affectou as extremida-

des orfentaes da Europa. Quando as insuneiçoes mi-

litares âe Nápoles, e Turin diminuiriam com a aproxi-

inação de uma força regular, uma faísca de rebelliao

caíó dentro do Império üilomano. A coincidência

não deixou duvidar da identidade da sua origem.

A erupção do mesmo mal eu, tantos, e differentes

pontos, e accompanhada em qualquer delles, am-

ila que debaixo de vários pretextos, das mesmas

fôrmas, e da mesma lingoagem, bem da.xava co-

nhecer o foco com muni , donde procedia. Áquelles

que dirigiram o negocio , lisongeavam-se de pode-
rem semear a discórdia nos Concelhos das 1 oten-

cias, ede neutralisar as forças , que novos peri-
soa chamavam a outras partes da Europa. Este de-

leio foi illudido: os Monarcas resolutos a repeliu

o 
"principio 

de rebellião en, qualquer legar, e ce-

baixo de qualquer fôrma, em que aparecesse, pio-
iiuneian, immediatamente a sua desa pnr oyaçao. Ue-

dicados com incessante attenção uo objecto dos seos

comnmns cuidados, desprezam qualquer consideia-

cão, que os possa desviar da sua marcha; segu.n-

do porém ao mesmo tempo a voz das suas cons-

ciências, un, dever sagrado, entendendo a causa

da humanidade em favor das victtn.as de uma em-

preza tão temerária , como criminosa. _1 
As numerosas participações confidencia» entre

a? cinto Cortes durante aquelle período (o ms

notável na historia desta . llmnça) tendo esolaiec -

do de uma maneira satisfactoriu os negócios o

Oriente, nada restava pare fazer no Cong.esso «o

Verona, se não confirmar os resultados daquella

rccipioca intelligencia, e removerem as Potências
ai liadas com a Rússia, poi meios entre cilas con-
ce,lados, os obstáculos, (pie unida impedem acom-

pleta .y_.is._c. o dos seo» desejos.
Outros aceoiitocimentos dignos da niteiia at-

tentão cios Moiiaichas lixaram as suas vistas na
Purtnsiila Europa do poente. A Hespanha cone o

destino daquelle* infelizes Estados, que procuram
o btm poi caminhos, onde jamais o podem achar.

Eiiu pasba peio fatal circulo da sua revolução;
revoluções que homens illudidos ou mal intencio-
nados de boamente appreseiitatiam como uma ben-

çiio do Ceo, isto he , com o triunfo de um secu-

io de luzes. .
Todos os Governos tem sido testemunhas cio

zelo, com que aquelle. homens tem procurado per-
suadiv aos seos contemporâneos, que aquella revo-

lutão he o necessário, e saudável frueto dos pio-
«•roscos da civilisação ; c os meios , com que isto

foi tingido , e tolerado passam pelo mais nobre es-

forço de generoso patriotismo. Se transtornar a

sociedade he objecto de civilisação ; se he. possível
suppor , que a força armada , que nenhuma outra

vocação tem , senão manter a paz interna , e ex-

terna do Estado , pode impunemente assumir o su-

premo dominio sobre o mesmo Estado ; a revolu-

cão de Hespanha deve aspirar a administração de

iodas as idades, e a insurreição militar da Ilha de

Leão servir de modelo para os reformadores po-
_é.n a verdade defendeo brevemente os seos direi-

tos e, a Hespanha no meio da sua felicidade, o

gloria só tem'fornecido um novo, e triste exemplo

das inevitáveis conseqüências de qua que. ans-

e-ressão das eternas leis da ordem moral do Mundo.
8 

lleo-itima Auctoridade agrilhoada e conver-

tida em forçado instrumento da destruição de todos
¦o direitosÇelegaes privilégios 

-todas as classes

do Povo arrebatadas 
"pela 

torrente dos niov.mentos

revolucionários, violenca, e oppressao 
J^cidas

debaixo deformas de le.-o Re.no .nte.ro em
debaixo de lormas ue ie. — »  ¦

nreza á toda a sorte de desordem , e de convul

gT_ricas Colônias, que justificam a sua.separa-

cão seivi-.do.se das mesmas máximas , em que a

M-.e'-Paúia fundou a sua lei publica, e que ela

nuer ma em vão, condeninar em outro hemiste-

^ò-os derradeiros recursos do Estado consummi-

Z com a guer.a civil : tal he o aspecto que
.. tualmente aporeseirta a Hespanha — taes san, os

males que opprimem um Povo generoso , digno

F"f£;£rr.s:,S^_.:sr^

2 ? «eivarão , dos principios , em que repousa a

tn&ZcYf Europeu] aq,ella Potência te a Hes-

«^••';»-ri_":,,ri2"JV=
2 Kr' ™ u^ tóó importante os seo,

11-1. e consciência , perguntaram a st
P'-'0pie,ncína»cce iam por muito tempo fnos es-
mesmo se pe_i.iiwui.ii. j, u ^ ameill...v!l
nect adores de ti
\. :., ta

mi ma que cada dia ameaçava

ÜÍi:Z 
l SoUÍt. _s medidas de uma

^E^;\.,£i_^"^
111 -?, do. Mo..a,c_. foi decisiva: os seos ivíi-

ÜsuÔr regeram.ordem de deixai ¦.Península.

1t1
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Qualquer que seja a conseqüência daquelle pas-
so, os Monarcas tem assim provado ii Europa, que
nada pôde iuzei-os vacilar sobro uma resolução ap-
pi ovada pela sua intima convineção. Eiles consagram
:-! mais .sincera amizade a S. M. o Rei de Ilespunha
o mais vivo interesse á felicidade de uma Nação, que
se tem distinguido por tantas viitudes em todos ais
períodos da sua historia, e conhecem a unais forte
necessidade ale se adaptarem as medidas, sobre as
quaes tem resolvido, e que esttim dispostos a manter.

A exposição de quanto fica dito vos convencerá
tle que os Monarcas nas suas ultimas negociações não
se tem uppartado dos princípios, a que sempre per-
Ttiaueceiaiu lieis em todas as grandes questões relati-
xns á oídeni , e p, escavação, boje tão importantes
pelos acontecimentos do tempo. A sua união essen-
èialmente fundada naquelles princípios , longe de per-
de, o seo primeiro caracte: ; caiia ve/. se to mamais
solida e eneigica. Se.ij supérfluo defender as rectas
e benevolas intnçõees dos Monarcas contra as indignas
eidump.ias, «pie todos os dias sam desmentidas por fa-
ctos notórios. Cumpre que toda a Europa per fim co-
n li eça que o systeina seguido pelos Monarcas existe na
mais'perfeita harmonia com os bem entendidos in-
teresses do Povo , e com a Independência e força
do Governo : elles só reconhecem como inimigo os
que conspiram contra a legitima auctoridade de um,
e contra a simplicidade do outro , para os lançarem
ambos en, o conniium ahysmo da destruição. Os do-
sejos dos Monarcas não tem outro fim, se não a
paz ; porém a paz , ainda que estabelecida inteira-
mente entre as Potências , não pôde diífundir os seos
benefícios sobre a sociedade, em quanto subsistir a
fermentação , qne em mais de um paiz iuflam.ua os
ânimos dos Povos em conseqüência dos pérfidos es-
tímidos, e criminosas suggestões de uma facção, que
mira somente á revolução, e á destruição em quan-
to as cabeças e instrumentos daquellas facções ( ou ei-
Ias se dirijam abertamente contra os Thronos , e
instituições existentes , ou concertem nas trevas os
seos planos hosti,' , preparando conspirações , e en-
veneuanilo a opinião publica ) não deixarem de ator-.
mentar as Nações desanimando-as com falsas ima-
ger.s :1o presente, e vãos receios do futuro. As doutas
medidas dos Governos não podem prosperar, os ex-
eellcntcs planos de'melhoramento nao se podem rea-
Usar, em sumnia não se podo resfabeler a conlian-
ça, em quanto oa propagadores daquelles odiosissi-
ir.os intentos não forem destruídos ; e não julgaremos Monarcas terem satisfeito as suas nobres obriga-
<?õrs, privando-os das armas, com que podem a
meaçar a tranquillidade do Mundo.

Quando participnrdes ao Gabinete, junto do
qual estais acreditado, os fac.tos e declarações do
presente documento , íázei ao mesmo tempo co-
nherer que os Soberanos consideram como uma con-
c,c«;ão indispensável para o complemento de seos
benevolos desejos , asr.egurar á Europa não só a
paz, de qne goza debaixo da protecção dos Trata-
cios, üiRc. tainlvrn o repouso interno; e permanen-ie- seg.-rnnça de cada uma das Nações , sen. a qualnão podem estas ser felizes, que elles devem con-
.ar com n leal e constante cooperação de todos os
Governos, para a qual os convidam em nome dos
í-:cr;s próprios, e verdadeiros interesses, da ordem
sócia!, cuja conservação se acha em perigo, e das
gerações futuras. Penetrem-se todos de que o poderconfiado ás suas mãos he um deposito sagrado, pelo
qual sam responsáveis ao Povo e á posteridade: e
que se expõem a grave responsabilidade quando er-
r.i.m ou atteudem Conselheiros, qne mais cedo ou
mais tarde querem privaj-os de poderem salvar tt*

seos súbditos das; dcsgruças, que os mesmos lhes tom
preparado. Os Monarcas desejaram achar verdadei-
res Aluado:, em todos os que estam revestidos de,
Suprema Auctoridade, debaixo de qualquer titulo
que seja: Aluados que se conformem não nierainen-
te aos melhores e positivos preceitos das convenções
que constituem a base do presente systema Europeo;
porém também ao seo espirito e principies : e lison-
geaiii--.se ao mesmo tempo de que as suas expressões
seráui recebidas, como uma nova confirmação da fir-
me e inalterável resolução, em que se acham, de cm-
pregarem quantos meios a Providencia lhes confiou
a tini de promoverem a felicidade da Europa.

(The New Times.)

HESPANHA.

Batjonna 22 de Dezembro.

Por um artigo do Universal ( Gazette de Madrid)
achamos que a divida Nacional, que paga prêmio mon-
ta á somma de 4,495,820,480' reales; e 2,608,829,053
reales he a somma do que o não paga.

Total ts 7,091,649,038 reales.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

Temos presente a Falia do Presidente dos Es.
tados-Unidos na abertura do Congresso em 3 de IJe-
zembro de 1822, que por sua demasiada extensão e
pouco interesse , não transcrevemos neste Diário ; mas
ainda que ella se limite principalmente a negócios do,
interior daquelle Estado, não deixa de ser interessan-
te aos olhos de qualquer outra Nação Americana. O
Presidente depois de fatiar das relações commerciaes
dos Estados-Unidos com Inglaterra e França, e das
providencias, que tem dado a bensficio dos habitantes
das Floridas, toca no essencial ponto das Finanças;
mostrando que trez milhões de pezos haviam de ficar
no Thezouro no fim do anno. Sobre as Relações Ex-
teriores , observa o Presidente, que em quanto os Es-
tados-Unidos mantém a mais exacta neutralidade entre
a Hespanha, e os Governos Independentes da America
do Sul , ellcs tem direito de reclamar de ambas as
partes litigantes a sua cooperação — para a suppres-
são das piratarias. — Nesta Falia toca-se nas guerras
dos Turcos e Gregos, e nas Revoluções de Hespa-
nha e Portugal, no tom, que he de esperar do Chefe
de uma Republica; mas todavia com bastante modera-
ção. Finalmente a Mensagem do Presidente faz ver a
necessidade de pôr-se a America em uma actitude de-
fensiva , e pronta a repellir qualquer insulto , em um
tempo, em que a guerra lie já existente em ambos os
Hemisférios. Este ultimo parágrafo dn Mensagem dá
um grande valor á carta do — Observador Constitucio-
nal — que publicamos no nosso N.° 74 e he segura-
mente digno da mais reflexiva an.ilyse ; e corrobora ao
mesmo tempo as opiniões, que em muitos logares te-
mos emittido sobre aquelle objecto.

COBBESPONDENCIA.

Srs. Redactores.
Villa de Valenç.a da Commarca dos Ilhíos 33 de Fe-

verciro de 1823.

Como sabemos, que V. Mercês em razão de sç.
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rem muito amantes da importante causa da Indepen- Nação, lhe foram entregues os sacos de importante»
deucia do Brasil, ha dc .assim como nós, estimar Üflicios paru S. M I. , e Secretaria de Estado. .
e desejar que sejam públicos os feitos, e patrióticos lie esta a fiel narração dos feitos deste bom ei-

sentimentos dos Cidadãos Brasileiros, que mais se dadão Brasileiro , que temos a honra de rogar a V,

tem prestado a sustentar os direitos deste vasto, mercês para inserirem no seo apreciável Uiano, e se-

rico Império, e sacudir da Cidade da Bahia o jugo rem públicos. Ficar-lhes-ham summamente agradecidos
dos malvados inimigos da nossa mais sagrada causa-: cs seos affcctuosos respeitadores,
be por isso que lhe rogamos o obséquio de inserir Scguia-se duas assignaturas.
no seo Diário, para que chegue ao conhecimento de
todos as acçÓcs de um bom cidadão, que muito se
tem prestado nesta Villa de Valença, onde residimos ¦ ._ ..-,-.. , . ,-ú-.reTidos no serviço Nacional, e Imperial; e por Continuação da Subscnpçuo voluntária, e mensal para
isso com mais conhecimento de causa declaramos , que augmmto da Marinha dc Guerra do Império
José Antônio de Araújo , Negociante matriculado do Brasil. _
na Praça da Cidade da Bahia, e Brasileiro, em Acções mensaes.
conseqüência dos desastrosos accontecimentos contra . .
S.M.I. naquella Cidade, e logo que na Villa da ,-,.,„ „ Transporte ^854
Caxoeira soou o grito da liberdade do Brasil, e se Alexandre José dos Paços eCompanhia  i
esperava a expedição , que dessa Corte Imperial vi- Maria Ignacia.  1
nlía , tendo aportado ao Presidio dc S. Paulo do Morro , Angélica Marta dn Conceição  

1
abandonando sua casa, e interesses , sendo esta rou- Padre João Duarte do Amaral  o
bada pela Tropa Europea, que ali se acha, com Manoel Teixeira da Costa Silva  J

grande perjuiso seo , nem só para promover naquelle José d Oliveira.  1
Presidio promptos soecorros a dieta expedição, caso José Francisco Pereira  1
ali aportasse, como logar, onde francamente podia Joaquim da Costa  1

ancorar, e fazer o desembarque da Tropa , mas tão- Matheos Lino Velozo.. ., *
bem afim de se conseguir a Acciamação de S. M. L, 'lenente Coronel Manoel Coelho Antao
e passando a esta Villa onde tem residido, e mostra- José do Lgypto Roza..  X
Co o maior patriotismo, e por isso empregado na José Gonçalves Fernandes 1
Presidência da Commissão do empréstimo publico crea- Ignacio Pires Penna   I

da de ordem do Governo, para pagamento do soldo Jacinto de Meio Menezes Palhares  2

da Tropa destacada naquelle Presidio , e mais im- José Antônio Fernandes de Sa  1

portantes pontos de defeza desta Villa foi elle , que lanando Joae de Sampaio..  1

tendo já emprestado dinl.eiros por diferentes vezes A Irmandade de N. S. das Dores da * reguem

para pagamento da Tropa, além do que gçatuitemen- dar Candellana..  O

te deo a Caixa Militar desempenhou seos .mportan- Antônio José de Pana c Souza  1

tes trabalhos naquella commissão, dando por ai o Irmandade de S Pedro  JO
exemplo do empréstimo dc um conto de réis por duas Joaqu.m de Souza ,laia  L

vezes, e o maior entre os mais concuvrentes. Offere- Gaspar Coelho Leal  J

co no dia Anniversario de S. M. I. um Busto do Apolmauo.José Ribeiro de Lnna 1

mesmo Senhor e da Augusla Imperatriz, o qual foi Penna Viuva e Filhos .. . J

cXado entre uma grãndo c bella illuminação na Antônio Joaquim da -Silva Valente  1

Praça publica desta Villa, e logo que se rasgou a Dvonmo Lopes da Silveira  1

cor. naf e appa ceo foi' demonstrai por repetidos Joaquim Gomes da Cunha

vivas ô grande júbilo, que concebeo todo o povo. Bernardino José d Almeida

Empregou3 o seo U em Realizar , e reduzir a or- Tnstão José do Amaral  1

demP a escrituração da Caixa Mlitai:; .** «£ ^VJ^Z 
ST* Barros7!!!777 7 í

nomeado pelas oito Câmaras desta Commarca para i, jcoui - L
na qualidade de seo representante felicitai a SM. I. Manoe Joaqmrci l

pela4 sua gloriosa Acciamação , tanto nessa Corte, Fel.aano José d ül.^a

Lm nessas Villas, o que se effeUuou pelo voto de J^™^ 
d'AS2S;7.:7.'. 77.". -

todas as Auctoridades com a ma.or 
^«f^ ^"de Brandão .!.. 1

tando a partir para a Corte, e sabendo pela Lscuna João ae ri»

chegada aos Ilheos, vinda com munições de guerra, Joaqun» Josc 
J,nJ^-"--.-;;;;; %

,queghavia necessidade nos Arsenaes Imperiaes de „. Mano L^i^^ •/;........, 
7.. I

topas, e madeiras de construcçao para fabricodas l^tevao Guknarfes... ,

rMorro^orTdÍc^ic: em poucos di* dos _ referi- ^^Vfr^nÍtI:^77777777: 1
rcia Pinto  1

Uosta  I

, ovos com as suas transacções mercantil no carrega- Maneei .. ose ,, o.™, Soares  «

Lento da dita Galera, por se achar a «mito tempo Jo e Martm V na ........

estagnado o commcrcio para a. Cidade da Bata; o -Fructuozo Carneiro 1 

a sua saida com bastante 
'risco 

, porque se avistavam José Joa quim d Almeida

constantemente daquelle Presidio embarcações imm.gas,José Joaquim de Lim...._

qúé"cruzavam a barra, tendo antes ido participar ao ... ... .. oy.,.
Govetno a sim viagem, offcrecerfdo-se ao serviço i.a

dós gêneros, para remediar aquenaf^— > 
^ s^t0 Mór João Cor,

o prime ro navio, que carregou nestes portos, aepois ^arbL „.-_.. j„ r
ik Acciamação de S. M. I. , ,e até fo. utd a estes Joaquim Gaspai^da



(356.)

Transporte...293í5
Padre Domingos Rodrigues Guimarães  -
Bernardo José Alces  1
Frederico Leopoldo César Burlamaque.
Carlos César Burlamaque
Manoel José de Castro
Jacinto José da Silva Quintão
Gregorio Rayocl da Silva.
Eleuterio José de F síria  1
José Francisco Xavier  1
João José Duarte da Fonceca  1
Antonio Pereira da Fonceca  '
D. Francisca Roea do Nascimento Bandeira.... 2
Tristão da Silva Cherem  2
Lourenço Francisco Tavares  1
Antcnio José Dias da Silva  1
Antonio Luiz da Cunha Ferreira 5
Agostinho Carpeneto I
Cesario Seh-strino 1
Francisco José d* Almeida liamos I
Luiz Gomes Pereira 1
José Peixoto do Prado 1
Antomo da Cruz Torres 1
Manoel Ferreira do Nascimento I
José Felieiano do Onteiro e Costa 1
Bonifácio José Sérgio do Amaral 1
Francisco Manoel 1
Manoel José de Souza Mursa 1
João José Cardozo 1
Venancio José d1 Azevedo Bello 1

Transporte...SOfii)
João Egitlio Calmon ..'..".  1
Joaquim Leão da Silva Maxado  I
Padre Manoel Gonçalves de Souza  I
Francisco Xavier Pereira de Barros  1
João José dc Mello  2
Manoel Anastácio Xavier de Brito
Francisco Xavier da Silva Cabral
João Evangelista de Souza Guerra Araújo Godi
nho

José Pereira de Campos ,
Cláudio José de Magalhães
Francisco José Martins
João Martins Conea
Francisco José Loureiro
Marianno Antonio de Amorim Carrâo
Manoel Carneiro de Campos
Custodio dos Santos Moreira
Ignacio José de Andiade
Constfintino Pereira de Azevedo
Ignacio Manoel Lisboa '" *'

José Joaquim da Silva
Thomas Luiz de Gonvea
Barão de S. Simão
Padre Joaquim dc Mello Rodrigues
Joaquim Antônio d' Aranjo
Pedro Izidoro Correia d'Aranjo de Lacerda...
Capitão João de Pinho Carvalho
Manoel José Ribeiro da Silva

2
1

1
1
1
1
1
2
5
5
1
l
1
1
1
3
2
1
a
2
i
2
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

Continuar-se-ha.
3013

E N T R A D A S.

<, Dia 6 do corrente. — Nenhuma Entrada.
•Dia 7 dito.—Pernambuco ; 11 dias; C. de guer-

y» Franc. Im Detigc.ntc , Com. o Cap. de Frag.
Gautier : diz o Com. que em Pernambuco todo se
acha em socego. — GibraUar; 45 dias; B. Ing. Gra.
ce , M. Felix F. Creswell, equipagem 9, carga vi-
nho a Lizaur; segue para o Rio da Prata: pas-
«ageiro 1 Amer. — Cabo frio ; 4 dias ; L. S. Ma-
noel da Cruz, M. Joaquim Fernandes do Carmo,
equipagem 5, carga assucar, agoardente e milho a
vários: passageiro Franeisco Correia Porto,

SAHIDA S.
Dia 6 do corrente.—Laguna; L. Assembléa do

Brasil, M. Patrício Gonçalves 
"da 

Silva , equipagem 6,
em last ro: passagei ros Florenlino Antônio de Aguiar com
2 escravos. — Parati; L. Senhora de Monserrale, M.
Manoel José Ferreira, equipagem 6, em lastro.—
Dito ; L. Conceição^ e S. José", M. Antomo Baltlia-
sur de Souza, equipagem 7, eni lastro: passagei-tos Felisberso Hermano Correia , e D. Maria da Con-
ceição Correia com 2 filhos, 1 sobrinho, e 1 escra-

vo. — Ilha Grande ; L. Bom Suecesso , M. Joaquim
José de Aguiar, equipagem 5, carga telha, e car-
neseca: passageiro o Cabo da Companhia d'Arti-
lharia da Ilha Grande, Antonio da Fonceca.

Dia 7 dito. — Buenos Ayres ,- S. Brilhante Ma-
gdalena, M. Manoel Luiz Cardozo, equipagem 14,
carga sal e vinho.— Benguella; B. Desengano, M.
Francisco Manoel Vieira, equipagem 26, carga as-
sucar , agoardente e outros gêneros : passageiros
Joaquim Vicente, José Maria da Conceição , e Ma-
noel Antônio Vianna. — Parati ; L. Santos Marti-
res, M. José Antonio d'Oliveira, equipagem 6, em
lastro. — Dito; L. Bom fim Santa Anna, M. Ma-
noel José da Rocha , equipagem 5 , em lastro. —-
Rio Goande ; S. Oliveira , M. Manoel da Cunha Bi-
tancourt, equipagem 12, carga vinho e fazendas*,
passageiros Antonio Joaquim da Silva, Manoel José
de Souza , Manoel Ferreira dc Souza e 7 escravos.
Dito por Santos,- S. Amizade , M. Manoel Joaquim
de Souza, equipagem 10, carga vinho: passageira
Anastácia Jonia Chrislina. — Lasçuna; S. Boa sorte ,
M. ,/ostí Thomaz de Oliveira, equipagem 9, em las-
tro. — Cabo frio ,- L. Conceição de Maria , M. Manoel
Ferreira, equipagem 4 , em lastro.

AVISO.
Oi Duectores das Escolas do Ensino Mutuo, mandada organisar por Determinação dc S. M.

I. fazem constar ao Publico que tendo nV abrir-se a 1.» Aula no dia 14 do corrente mez no Edifi-
cio da Academia Militar no largo de S. Francisco de Paula podem ali comparecer as Pessoas, que sc
qmzerem aproveitar deste estabelecimento no dia 10 , das 10 horas da manhã até ás duas da tarde,
e o mesmo nos seguintes II, e 12; onde serám admittidos á Matricula todos os Meninos, da idadede o annos para cima , que forem appresentados por seos Paes, ou pessoas a cujo cargo esteiam,
i i c V- 

Adverte-se 1ue tt entrad» para a Escola he pela parte que eslá fronteira ao'Thea-tro de S. João.

RIO de JANE! RO ha IMPRENSA NACIONAL. 1823
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ARTIGOS D'Ol'FlCIO.

í.pàr.£f_o dos Negócios do Império.

_-"3> Endo presente a S. M. o Imperador o Officio do
'Governo Provisório da Provincia de S. Paulo na data do
1." do mez pnwimo passado, em que expõe circunstan-
eiadamente as razões , porque se deliberou a ordenar á
rCamarà da Capital, que passasse os Diplomas de Depu-
tados Supplentes para a Assembléa Geral do Império ás
pessoas indicadas no Officio , que lhe dirigio em 27 de
Janeiro deste anno , excluindo da respectiva relação os
.ausentes, e os que julgou legitimamente impedidos: Man-
da o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de Estado
dos Negócios do Império extranhar ao referido Governo
o decisivo procedimento , com que sem auctoridade ai-
guma se, houve neste imporíante objecto ; náo obstante
querer justificar-se com á intelligencia da Portaria , que
pélà mesma Secretaria de Estado lhe foi dirigida em 5
do dito mez de Janeiro: pois não lhe competindo, nem
lhe sendo especialmente commettido pela mesma Portaria
o julgar sobre a escolha , e decidir sobre a dispensa dos
que por impedimentos legítimos não podessem compare-
cer na mesma Assembléa , por ser uma das attribuições
da Assembléa deliberar sobre este objecto, como se acha
determinado nas Instrucções; era da rigorosa obrigação
do referido Governo seguir inalteravelmente a lista da
apuração final, prevenindo os immediatos em votos para
servirem interinamente durante o impedimento dos que
não podessem appresentar-se. Quanto ás razões , com
que o referido Governo pertende justificar o seo proce-
dimento, Ha S. M. I. por bem de as julgar insubsisten-
tes e inattendiveis; por quanto náo devendo reputar-se
legitimo impedimento o Emprego, em que se acham no
Governo da Provincia os Doutores Manoel Joaquim de
Ornellas e José Correia Pacheco e Silva , nem o maior
numero di votos, que elles tiveram depois para o Em-
prego, a que estam ligados, de Membros do Governo;
nao podia ser desconhecida ao mesmo Governo a prefe-í-ncia, que devem ter os logares de Deputados da As-
sembléa Geral -deste Império , para que foram eleitos
pêlos mesmos Povos , com inteira exclusão de outro qual-«píer Emprego incompatível com aquelle exercício, cujo
objecto se acha expressamente declarado nas respectivas
Instrucções: e se acaso sam impoítantes os logares, que
os- dous mencionados occupam naquella Provincia , sendo
elles ali muito, necessários ; muito mais importante he
o alto Emprego, que devem occupar naquella Assem-
bléa Nacional , onde he de absoluta necessidade , queelles^ compareção : notando-se finalmente a intempestiva re-
flexao, que o Governo offerece , de ser muito convcnien-
te a bem dó Império , que nas actnaes circunstancias
hajam nos Governos Provinciaes pessoas patriotas e illu-
minadas, que bem rejam as Províncias , e façam susten-tar a Sagrada Causa da Independência do Brasil; poisque, sendo taes' pessoas igualmente indispensáveis parapreencherem as sublimes funcco.es de Deputados da As-semblea , para que foram votados ,- nao se devem julgarexcluídas ..quellas duas qualidades nos dous individuo. ,

de que se tracta, e qne só por ora sam necessários para
Supplentes, por ser a Provincia de S. Paulo mui fértil
em Cidadãos náo menos patrióticos, e illuminados, que me-
reçam o conceito publico , para substituirem aquelles em
logares tão dignos. A' vista pois do que fica expenidido,
Ordena S. M. lí« que o Governo Provisório daquella Pro-
vincia faça dar prompto cumprimento i Portaria de 5 de
Janeiro deste anno , á vista da apuração final dos vo-
tos, a que se procedeo na respectiva Cainaru , e por eu-
ja exacção e devida intelligencia fica responsável. Palácio
do Rio de Janeiro em o 1." de Abril de 1S23.— José
Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Havendo S. M. o Imperador Ordenado por Decreto
de 30 de Julho do anno passado se contrahisse um Em-
prestimo de quatrocentos contos de re'is para ocCorrer ás
extraordinárias despezas do Estado , debaixo das condi-
ções annexas ao referido Decreto , e concorrendo entre
as muitas pessoas , que se prestaram ao seo complemen-
to, algumas, que levadas do seo zelo, e amor pêlo bem1
Publico offereceram quantias gratuitamente , outras sem'
prêmio algum , as quaes se dignou de aeceitar ; e qae-
rendo o Mesmo Augusto Senhor que tenha a maior pu-
blicidade, não só este excesso de patriotismo , mas tam-
bem o seo agradecimento : Ha por bem Ordenar pela Se-
cretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, que o Con-
selheiro José Caetano Gomes , Thesoureiro Mór de Thesou-
ro Publico, mande extrahir uma relação de todas as pes-
soas, que gratuitamente concorreram , e outra das que
nao exigem prêmio, com declaração das quantias assim
offeiecidas, para serem com a copia desta Portaria in-
serdas no Diário do Governo. Paço em 9 de Fevereiro
de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha, remetter ao Intendente da Marinha
a Tabeliã junta, em que se indicam os vencimentos quo.
passam a ter os Officiaes Marinheiros da Armada Na-
cional c Imperial , e mais praças nella designadas, a fim
de que por ella se regulem d'ora em diante os respectivos
soldos, que lhes sam abonados pela Contadoria da Ma-
rinha desta Corte. Palácio do Rio de Janeiro em 17 de
Março de 1823.— Luiz da Cunha Moreira.

Tabeliã que regula os vencimentos , que d'ora em diante
passam a ter pela Contadoria da Marinha desta Corte ,
os Officiaes Marinheiros da A rmada Nacional e Imperial ,
e mais Praças abaixo designadas, e a que se refere a
Portaria da data de hoje.

Cias. das praç. Venc. em terra Vetic. em..'
Mestre de N.o Vinte mil rs. Vinte e seis mil rs.
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Me-tr. rie Fragata Dei. sete mil rs. Vinte e dous mil rs. Relação dus Pessoas que lem contribuído gratuitamen.
Co.it.Mest. rio^N." Quat.orze.mil rs. Dezoito mil rs. te com quantias para as urgtincias do Estado, de-
Guardião do M.° Doze mil rs. Quinze mil rs. pois do Decreto de àO ae Julho elo anno projtimo
Prim Carpinteiro ..... Dezoito mil rs. passado, pelo qual se mandou conlrahir o Empres-
Segundo dito Treze mil rs. fmo de 400:0001.000 rtts , até 28 dc -Fevereiro do
Terceiro dito Dez mil rs. corrente anno de que tracla a Parlaria acima.
Quarto dito Nove mil rs.
Prim. Calafate Dezoito mil rs. ]g2g>
Seguudo dito Treze mil rs. Acosto 17 O Sargento Mór Francisco
Terceiro dito Dez mil rs. » da Q_n_H' fiassão 34Ü15G
Quarto dito Nove mil rs. Setemb. 11 D. Marianna Josefa da En-
Sepltóro ?r,K\tVn carnaçSo 574U278
íanue'ro . r or,riil Nov. 13 João de Oliveira Cunha 210U300
Cozruh. da-XJuar-n , __0.tomilrs. 20 José Alves Rangel COOUOOOSecretaria de Estado eni 17 tle Maiço cie loio. i-io T -ai a„ (_«.._,_. anr.s-r.rA
impedimento do Official Maior Antônio Alves de Brito. Joaquim Anselmo de Souza 2ML00O

José Gonçalves da Silva 4OUO00
21 Francisco de Paula Paiva 1O0U0D0

RIO DE JANEIRO. Francisco de Macedo Frei-
re de Azeredo Coutinho 100UOOO

v Senhor.-Tanto mais feliz me considero, quan- 22 José Dias de Miranda 50UOOD
^o mais vezes tenho a honra incomparavel de bei- José Antônio Gonçalves
iar submisso a Bemfazeja Mão de V. M. I. Prato 50UOOO

Não foram, Imperial Senhor, não foram cer- 2o João Lúcio Pereira Bue- lnftlmm
tamente mais poderosos , mais relevantes os moti- nos Aires Z^AÍ
vos, que já em outras occasit.es me tem conduzi- Antônio Manoel Rodrigues fiOUOOO
do ante este Augusto, e Magestoso Throno, do Manoel João Pinheiro 50UOOO
que a honrosa Commissão , que o Tenente Coro- Raimundo João da Câmara 1ívnTTíw.
nel Fernando Tell.es da Silva, hico Commandante Barreto 1001 00
e Commandante dr.s Armas da Provincia do Es- João Alves Carneiro .Jz/tll
pinto Santo me ha dado de Felicitar hoje a V. 26 Antônio Joaquim Gu arte f™00
M. I. pelo Feliz Nascimento da Sereníssima Infan- José Cuteiros de Almeida 1UOU0ÜO
ta a Senhora D. Paula; elle disputando a prefe- Henrique Cezar de Biten- 0..T...
rencia aos bons, e honrados Brasileiros, em obe- court Berenguer 200LOOO
diencia, amor, submissão, e respeito ao melhor Pedro José Travassos 100UOOO
de todos os Monarchas, possuído dos mais nobre- Antonio Esteves Moreira 20L000
e sinceros sentimentos, vendo com a maior satis- 28 Manoel Ignacio Duarte 4011000
jTaçâo cada. vez mais bem afiançada a Independeu- O Padre Antonio Domin- KOTTnnn
cia deste Vasto Império , manda-me em seo nome gues Monteiro fuív.
curvar na Respeitável Presença de Seo Incompa- Francisco Vieira de Almeida 20L000
ravèl Imperador , e beijar reverente, por tão jus- Domingos José Vieira í,0*-0™
to , e interessante motivo , a Sagrada , e Podero- 29 Antonio José de Souza 3OL00O
sa. Mão, que com espanto de todo Universo, e com Manoel Francisco d'Apre-
tanto denodo , e rectidão , sabe sustentar o Scep- sentação 30LÜ00
tro, que nos arrancou do meio dos horrores de Dezemb. 6 Pedro Nicoláo de Mattos
uma nova Colonização, que enchovalhou o Con- e Lemos "" 100UOUO
gresso Portuguez , desvanesceo os seos projectos 7 Joaquim José de Carvalho 50L0ÜÜ
^upplantoii o partido faccioso de seos abomináveis Francisco José Coelho 2ÕÇMX)
satélites , defendeo a liberdade do quem já a muito 9 Manoel Barboza dos Santos 20UCOO
era livre, e que finalmente escreveo o nome do Diversos, por mão do Offi-
Brasil á par das Nações mais temíveis, e civüisa- ciai Maior da Secretaria
das, o reivetidicou a honra de um Povo , tão res- da Policia Nicoláo Vicgas
peitavel , como generoso. O Nascimento , Imperial de Proença <2:892L00U
Senhor, o Feliz Nascimento da Sereníssima In- 10 Antônio dá Silva Esteves
fanta a Senhora D, Paula , trazendo ao Brasil um Peixoto 1001.000
sem numero de incalculáveis vantagens, segurando- Agostinho Rodrigues deCas-
lhe novas, e futuras allianças, promettendo-lhe uma tro 50UO0O
consideração recomendável, dando um subido quila- , Pedro Furtado da Costa 2001)000
te á sua Cathegoria e elevando á muito o nosso. 11 Raimundo José de Mene-
respeito , e felicidade , não podia deixar de exces- zes 150U00(I
sivamente transportar o grato, e nobre coração de Francisco José Carlos 50U00O
um dos mais empenhados na Independência do Im- 12 Antonio Carvalho da Costa S0U0OO
perio Brasileiro, qual aquelle benemérito Comman- Francisco Antunes Marinho 12Ü800
«tante-. debaixo de cujas Ordens tenho a satisfação, João Gomes Marinho 12U80O-
de Militar. José Antonio Marinho 12U80O

Digne-se V. M. I. , por tão justos, e lison- 13 Joaquim de Almeida Mar-
gcado.ps motivos acoeitar benigno esta sua sincera, quês lOOUOOt/
e cordial Felicitação, bem como os verdadeiros pro- O Padre Antonio Ribeiro 50U00O
testos de que elle . e eu somos, e seremos sem- 14 Pedro Correia da Silva 501J0OO
pre com o mais profundo respeito , muito leaes , Antonio Gonçalves Porto 150U000
reverentes . ubditos. — Luiz Bartholomeo da Silva Miguel Borges Correia 4OU00O
Oliveira, Capitão em Commissão. —' ¦ —'

—— 7.-.094U744'
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1823.
Jane'

Transporte
.16 Joiío José da Silva Leitão
,17 Henrique das Neves
18 José Gomes Xavier
20 Caetano do Rego Moi-aes

Quiníuniiha
23 João de Oliveira Castro

Vianna
Fcliciaiino Thomaz de Gou-

veia
24 José Bernaides Monteiro

Guimarães
Luiz Manoel Pereira de

Magalhães
O Vigário Manoel José Bar-

boza de Barros

2 João Gonçalves de Mattos
Catharina Maria dos Anjos
O Padre José Teixeira da

Cunha
João líodiioucs de Aguiar
José Xavier da Silva Mala-

laia
Francisco José de Sequeira
José Marques Ferreira, e

Companhia
Francisco da Cunha e Vas-

concellos
José Bento Vieira
Manoel Escorcia da Fonceca

11 Francisco Duarte da Silva
João Francisco dos Santos
Antônio Diniz daCosta Gui-

marães
Manoel José de Sá
Joaquim Nunes de Andrade
Manoel Joaquim Soares
Francisco Marianno da Con-

ceição
Manoel Dias da Costa

13 Manoel Alves de Campos
João Teixeira da Silva
O Vigário José Antônio

Martins de Sá
14 José Joaquim Pereira

Manoel de Oliveira Cam-
pos

Manoel Antônio da Silva
15 Manoel Alves Pereira

Antônio da Ainorim
1C José Florencio da Silva

Ignacio Manoel Leitão
José Rodriges Luiz
Joi-ié Furtado de Mendonça

18 João Baptista Bastos
Sl Manoel da Cunha Carvalho

Manoel José Rodrigues Tor-
res

Nicoláo Alves Guerra
José Antônio da Silva
José Custodio cas Neves
Mano»;! Ventura Marinho

23 Liiv ra-Francisco Luiz
mento

João Antônio de Carvalho
FrazSo

Plácido Antônio Pereira de
Abreo

24 José Filippe Gonçalves de

7-094U744 Transporte 1I-907TJ5O4
SOUOOO. Aguiar 40U000
SOU 000 -28 Bernardo Vieira Machado IzCSOO
4-OUüÜÜ Vicente José de Moraes Sar-

meiiio 2011000
100ÜÜOO £9 José Luiz Pereira, filho 100UOÜO

Manoel Viilladm-es 25U('O0
SOUOOO £0 Manoel Ferreira Gomes SOUOOO

O Padre Antônio de Mattos
SOUOOO da Nobrega SOUOOO

Manoel Alexandre Ferreira lOUOOO
ÍJ0U000 Sl O Vigário da Vara José de

Freitas Caldas SOUOOO
SOUOOO Domingos de Freitas Caldas SOUOOO

José de Oliveira Franco 12U0OO
10OU0O0 Fever. 1 José Antônio Barboza Tei-

seira 200UOOO
100UOOO Sinião da Rocha Corrêa SOUOOO
10OU0O0 Filippe Gomes da Silva SOUOOO

Francisco Alves Teixeira ítu-
(ÍOUOOO bião SOUOOO
12U800 Joaquim Martins SOUOOO

José Vaz de Souza 50U000
SOUOOO 5 José da Silva Mello 2OU00O
SOUOOO 6 D. Maria Jozefa dos Reis, fi-

lha 400U0O0
100U0O0 Antônio Bento de Araújo 50U0OO

7 Manoel de Sá 10OU0O0
100UOOO Antônio Francisco Pereira SOUOOO
100UOOO 8 Cláudio Nunes da Roza 1S0U0OO
1SOU0O0 João Soares Ramos 100UOOO
10OU0O0 André Aives Bitancourt. SOUOOO

SOUOOO Antônio Pacheco de Medei-
ros 5OU00O

10OU0O0 Pascoal José da Silva 50UOOO
SOUOOO ! Antônio Vieira da Silva 50ÜOOÕ
5OU0O0 Francisco José Chaves 40U00O
50U000 João Nunes do Nascimento 50UOOO

13 O Capitão,Antônio Lopes da
4OUOO0 Cunha Velho 100U0OO
4OU0O0 João Pedro Cordeiro 12U000
SOUOOO 14 O Coronel João Luiz Perei-
SOUOOO ra Vianna 100U000

José Saraiva de Carvalho 50U000
111U9G0 15 Antônio Pedro Sodré 5OU0OO
40OUO00 Mathias Gonçalves Pereira lOUOOO

17 Domingos Rodrigues de Mo-
I00U0O0 raes 50U0OO

12U0OO José Joaquim Pinto 100U00O
100UOOO O Tenente Joaquim Alves de
SãUíiOO Brito —60U099
C4UO00 Manoel Francisco Caldas 40U0OO
SOUOOO José Caetano da Silva SOUOOO
SOUOOO João Caldeira de Alvarenga 2OU0O0
2OUO00 Joaquim dos Santos de Car-
25UI.O0 valho 12IJ800

10OU0O0 Manoel Lopes da Cruz 40U000
O Desembargador José Pau-

10011000 lo de Figueiioa Nabuco o
SOUOOO Araújo 75U00O
201J000 Manoel Jc?é Rodrigues 18U0OO
SOUOOO 21 José Francisco da Silva SOUOOO
12U800 João de Souza Roza 20U0OO

José Alves Pereira da Motta SOUOOO
S0OUOO0 29 Al varo Pinto da Cunha 25U0OO

SS Joaquim Mantel de Men-
40U0OÍ) donra SOUOOO

José R.-nto Freire SOUOOO
1-48SUOOO Doi.ningi.r, João r.l7-.'«mr.poão SOUOOO

27 O Desembargador José Bar-

L1:967U504 ll:;i6ril.;.'i)t



p.ardo da'
'tmre

Transporte
iiiciredo

O Padre Kntz Antuiiio
C8 D". Gertruiles Sebastinati

Antônio José Ribeiro
José Joaquim de Fignei-

rcdn
José Rodrigues AHácinha

Rs.

(
14:f)CCII70-

24U009
SOOUOOO

üOUüOO
2OU000

50 U 000'.WUOOO

1_ÜX_U71._
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i.reira Contadoria Geral em ã cie Março ale
- No imoedimeiUo rio Contador Geral Mu-

mret-Joaquim''de (___.!__,

SGO )

Transporte
Joaquim José de Souza
José Igimcio de Figueiredo
.José (luiítuiio Feriei:a
D. Ciietaiiu Denedicta de Brito
Antônio Gonçalves Tiavanca
Francisco da Luz Santos Vieira
Autouio José cia Costa
Douto ale Azevedo Maia
Silverio Soares Lucindc,
Manoel Francisco ria Silva
Joaquim Alves tia Silva
Manoel Autouio da Silva Guimarães
Beriiiido Teixeira da Cunha Louzada
__tot_ José Torres

Rtlnrão dus Pessoas, que desde 18 ele Novembro ele.
]í__ tem intrigado uo Thesouro Publico quantias
sem ventiuienlP de prêmio pura o empréstimo,

ira, lu it Poriam: acima

Souza Magalhães
José dos Santos

de

que

Joaquii

filho

losé de Andrade
José Rod.igucs Neves
José de Souza Breves
Diogo Barbosa Lima
João Alves 'Escaleiras

José Pe.eir.i da Cruz
Manoel Gonçalves
José de Souza Breves
Jacinto José de Castro
Luiz Manoel Pinto Loubato
Antônio-da Cunha de Carvalho
Joaquim Gomes de Souza
Padre Antônio rie Padua Vasconeellos
Thomé de Souza Breves
Manoel José Pena
Manoel Rodrigues" Dias
José ds Silva Pena
Vicente de Sá Messias
Francisco Marques de Moraes
Joaquim Francisco Ribeiro
Manoel Ferreira dos Reis
José Luiz Gomes- -
Fia.-.cisco Luiz Gomes
Mathias Francisco Ramos
Padie Manoel Pereira de Castro
José Thoir.nz 

'ria Silva
Luiz jVjí.intiifno da Conceição
Padre 

"Vito 
Pinto Ribeiro

Manoel'José Lopes Pimenta
Antônio FitWes de Aguiar
José Correia Porto
Manoel Correia de Faria
Custodio í.aihnza Guiniarães
A una Maria 

"Fernandes

Jerctiitjio Fernandes da Silva
José rie Queiroz Mascarenhas
Joaquim Antônio de Oliveira
Antônio José Villas Boas
Joroiiiuii» José Barboza
Manoel Thoiniiz da Silva
Joaquim José Teixeira.
D. Anna Maria rie Miranda
Manoel Fernando Regitengo
Luiz de Souza Breves
Autor.''"' José Lopes
José Vieira da Silva
Mariüinia, Jusé rie Faria.
Manoei Gonçalves Pereira
Joaquim Rodrigues Dias
Antônio José Teixeira

Pedro de
Francisco
Francisco José de Castro
João de Pontes França
Alexandre Antônio rios Santos
Antônio Francisco Pimenta
Bento Ferraz de Araujo
Joaquim Carlos de Araujo
José Bento de Araujo
Ftanc.isco Xavier de Souza
Francisco Antônio du Silva
Raymttndo de Souza Breves
Antônio do Nascimento
Alexandre José de Oliveira
Joaquim Marques Neves
José da,Conceição
Manoel de Souza Breves
Francisco da Silva Dias
Francisco Vieira da Cruz
Francisco Soares Louzada

áÕOÜOOO José Thomaz da Silva Monteiro
ÍOOUOOO
íoouooo Rs-
ÍOOUOOO- 5—'
ICOUOOO „ . . , ,
2C0UC00 (Continuar-se-na.)

LOOOUOOO ' *
LOOOUOOO _, . „ ...
LOOOUOOO Continuação dos Extractos do Correio Brasüiense
400UOOO de Dezembro.
400UO00 ' ,' 

'
•100U000 Estado Político d1 America no fim de 1822.
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO Ha muitos annos que os Estados-Unidos d' Ame-

LOOOUOOO rica uma Nação r que se faz conspicua no

ÍOOUOOO
LOOOUOOO
1 :OOOUOO0

4C0U000
4O0UO00
S00U000
200U000"200UOOO

ÍOOUOOO
: 50U000
ÍOOUOOO
4O0U000
ÍOOUOOO
4O0UO00
2C0U000

15:150U000
íoouooo
ÍOOUOOO
4O0U0O0
SOOUOüO
2OOU000
lüüUOOO
Õ0U00O

ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
í-OOUüOO
4OOUO0O

50UO0O
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
2Ü0U0OO
400U009-
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO

¦200UOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO

• ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
SOOUOOO
SOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO

- ÍOOUOOO
ÍOOUOOO
ÍOOUOOO

20.550U00O

20OU00O Mundo por seo poderio; e quando por outros moti-
ÍOOUOOO vos não merecesse contemplação, bastava aquelle de
ÍOOUOOO ter dado ao resto ti' .America a idéa de sua indepen-
50U00O dencia : mas não pára aqui.
fiOUOOO Os Estados-Unidos tem alcançado considerável

LOOOUOOO gráo de poder; e bem o mostraram na ultima guer-
600UOOO ra com a Gram-Brctanha , única Potência Europeu,
400UOOO que por suas forças marítimas podia pertender dictar
IOOÜOOO a lei no outro lado do Atlântica». A Inglaterra desis-
4COU00O tio da empreza, e estamos seguros que iodo o resta»
4COIJ00O das Potências Europeas, tomadas juntamente, nfto
ÍOOUOOO era capaz de cíléituar o que a Inglaterra somente
200\ 000 poderia fazer com sua esquadra.
ÍOOUOOO Eis-aqui no novo Hemisfério uma Potência, que
ÍOOUOOO he inconquistavel ás forças Europeas: consideremos
ÍOOUOOO agora as outras secções tV America.
ÍOOUOOO As ex-colonias Hespanhoia. declararam-se indepen-
ÍOOUOOO dentes de sua antiga metrópole, e dividiram-se em

,, ÍOOUOOO vários Estados separados, estabelecendo seos Governos,
ÍOOUOOO alguns dos quaes se tem mantido por vários annos,

e vam adquirindo poderio, e riquezas de bastante c_-'
1..150UOOO sideração.
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Se«*ttlo-se o Brasil em declarar sua independência
da jurisdieção Europea; e se jamais houve alguma
Potência , que tivesse seo começo em legitimidade de
direitos, e em prospecto de grandeza e podery como
logo veremos, he o Brasil,

Succede porém que todos esses paizes d1 America, á
excepção dos Estadire=Unidosj tem sido até aqui, e cotiti-
miam a ser considerados pelas Potências Europeas \
como pequenas Provincias em rebellião, e tião dignas
de serem tractadas como Nações independentes.

Dous podem ser os motivos deste procedimento
dos Governos Europeos a respeito d1 America: uni
porque pensem que a fraque»., e falta de meios dos
novos Estados«Ameri«nBOs lhe não permitiam figurar
no Mundo a par das demais Nações; outro porque
julguem as Nações Earofpeas , que esses novos Gover-
nos Americanos não sam fundados em princípios legítimos.

Quanto ao primeiro motivo, observamos que no
Congresso das Grandes Potências Aluadas, recente-
mente convocado ein Vienna, tractaram-se com sum-
ma seriedade os interesses dé vários Príncipes d' Ale-
manha, cujos territórios, e forças políticas eram mero
nada , em comparação dê qualquer dos Estados d'Ame-
rica Austral; pois nenhuma comparação terá o Princi-
pe de Papenheim, o Duque de Meckelembourg, a-
Republica tle Hamburgo &c.. com os Estados de
Columbia , La Plata, ou Chille.

O Governo Iilglez tem muitas vezes reconhecido,
e feito Tractados com outros Governos na Índia, eu-
ja fraqueza, e falta de poderio tãobem não admitte
comparação com estes' Estados Americanos, a que ap-
¦pellidamos ; e até ha innumeraveis exemplos de Tra-
ctados feitos entre a Inglaterra, e algumas pequinissi-
mas tribus de índios na America.

Seria pois uma conseqüência redieula o allegar-se
o primeiro motivo, que lie a fraqueza dos novofc E**
tados d' America, para as Potências Europeus não1
tractarem com elles , como com- as demais Nações in-
dependentes. Vamos, ao segundo motivo, que he a fal-
ta de legitimidade naquelles Governos Americanos, e

Íiara 
isto remontaremos as cousas um pouco mais ao

onge.
Entre J muitos melhoramentos, que a renovsção

do estado das Sciencias, e da cullura das Artes tem
trazido ao Mundo, sem duvida devemos contar a sepa-
ração d'America dos Governos Europeos, a que esta-
va- sujeita. Que a Europa tem melhorado em sua con-
dicção civil, depois da revificação das Sciencias, e
que a mudança para melhor tem sido na mesma pro-
gressão do addiantamento dos conhecimentos humanos,
nos parece uma verdade indubitavel, quando se con-
sulta a Historia, desde a ruína do Império Romano.

A-' proporção que os conhecimentos filosóficos se-feiram desenvolvendo, as Nações Europeas foram dei-
xando suas practicas barbaras , e até mesmo se esta-
beleceram, de commum accordo, certas regras , queforam chamadas — Direito das Gehtes, — que con-
tinham violências de uma Nação' para com outra,
ainda quando estavam em guerra.Sendo os preceitos da íã Filosofia os mesmos em'
todos os Povos, os Governos pouco a pouco se viram'
«brigados a ceder a estes impulsos da razão , para ob-
tferem o respeito de seos subditos; e só ficou perten-¦céiido a alguns velhos rabugentos louvar tempos passa-dos, em«contradicção da manifestas vantagens presenles.Lendo-se a historia e começo das actuaes Monar-•quias da Europa, fundadas, quasi todas, depois dá-queda dos Romanos, pelas Nações barbaras do Norte,
3)ão se acha mais do que fraudes, violências, traições,
fanatismo, venenos , assassinos, crueldades contra os
povos vencidos , &c.; mas gradualmente foram appa-

recendo leis , quando as Sciencias apparecèram a cul-
tivar-se de novo ; c Com tudo restaram sempre os
prejúisos a combater,' porque eram sustentados porhomens interessados em manter os abusos.

Entre estes devemos contar a absurda idéa de
quererem aqucllás Nações Europeas, que estabeleceram
Colônias na America, govèrnal-ns como se fossem
povos conquistados, e reduzir sèos próprios cidadãos
emigrados para paizes distantes, á cathcgoria tle es:
cravos. Contra este systema declamaram os mais sa-
bios escriptore* Europeos , mas o erro estava demasia-
do arreigido, para que se podesse dissipar de uni
golpe; e repetidas lições da experiência ainda não
tem bastado para trazer os Governos a pensar da
maneira, que a simples razão lhes devia suggerir,que
obrassem.

Estabelecidos pois todos os actuaes Gcvernos da
Europa nas ruínas tio Império Romano , pelos meios
violentos, que a Historia teslefiea, ficando uns com
Governos electivos , outros com Monarquias lièreelita-
nas, inuilando-se muilas vezes as dynastias, já por
escolha dos povos, já por violência e conquistas,
i qual lia o principio de legitimidade , que snppõe as
Potências Europeas, que deve existir para sé repu-
tar legal outro qualquer Governo ?

Cada pcVo tem o direito de escolher para si o
Governo, que melhor lhe convier; a razão ensina
isto, a Historia mostra que esta tem sido a practica
em todo o Mundo, reputando-st- sempre violência, e
injustiça, a ingerência de uma Nação estrangeira nes-
se arranjamento interno dé qualquer outra Naçáo, d- E
porque se negará aos Povos Americanos um direito,
que sempre tem exercitado todos os mais Povos do
Mundo ?

Argumentar-se-ha que esses Povos d' America fo-
rãm oulrora Colônias das Potências Europeus; mas
então i corno reconheceram essas Potências Europeas
os Estados-Unidos d' America , tractando com elles
como Potência independente , havendo esses Estados
tãobem sido uma colônia de Inglaterra?

Pelo que respeita ao Brasil, o nosso modo de
raciocinar tem ainda mais pézo,

A Nação a que esse paú pertencera como colônia ,
declarou extineta sua fôrma de Governo , <e passou a
organizar outra. O Brasil era a parte mais grande ,
e mais poderosa dessa Nação, seguramente linha o
direito de acceitar ou rejeitar esse novo pacto social;
e rejeitándo-o para abraçar outro, que lhe parece mais
conveniente , seguio o exemplo que lhe deo sUa anti-
ga metrópole i e com que jus pôde então qualquer
Potência estrangeira disputar-lhe esse direito?

Resta por tanto uma só consideração, que pódé
justificar as Nações Europeas em não tractarem com
ais novas Potências Americanas, como NaçCts inde-
pendentes; e vem a ser o receio, de que esses no-
vos Governos , não se podendo manter , não te liam
garantias que offérccer aos Tractados, que fizerem
com' outras Potências.

Como este motivo seja de mera prudência tem se.
gurameiite as Potências Europeas o' direito de obrar
nisso, como lhes convier; mas enlão nada embarga ,
que essas novas Potências Americanas , qqe se conhe-
cem umas ás outtas , que sabem os recursos, de qua
sam capazes, formem entre si allianças , com que se
façam respeitar no Mundo, e ponham de commum
accordo em pé taes forças dé mar e terra, que mos-
trem á Europa enganada o 'poder que tem para man-
terem sua independência, e garantirem os Tractados,
em que entrarem.

Nenhuma das novas Potências tem agora .menos
forças fysicas, do qne tinham os Estados-Uuidos,



•( 36$ •)

«pando esses, declararam' a sua independência; e ai-
guns delles , como he o Brasil, tem recursos, e pro-
porções infinitamente superiores; logo, se os Estados-
Unidos poderam manter a sua independência, e ga-
rantir- os Tractados que fizeram com as demais Po-
tencias, não se pódc julgar, que outra cousa succeda
com os Estados d' America de Sul.

Mas se , não obstante, as Potências Europeas
continuarem nesse receio de entrar em Tractados
com a America, esta deve limitar-se a regular o com-
naercio dos estrangeiros em seos portos, como lhe
convier , na certeza de que as suas riquezas lá attra-
hiram da Europa, quanto desta percisarem os Ame-
ricanos.

Ois principios de liberdade Nacional dos Povos,
tão bem desenvolvidos neste nosso século, e que sam
o fundamento da independência dos nossos Governos
ft Ameria, remediaram o grande mal que a falta des-
ses mesmos principieis, e a ignorância dos direitos ina-
lienaveis dos homens, em que a Europa laborava, ao
tempo da descoberta d' America, ali fez introduzir.

Falíamos da escravatura que he maior obstáculo
que podia ter America, para promover sua industria.
Como estas revoluções d' America sim agora fundadas
nos principios de liberdade , claro está que fica sendo
incompatível com existência desses" Governos, a conser-
vação da escravatura. Assim vemos que todos os Go-
vemos d'America Hespanhola, imitando o exemplo
dos Estados-Unidos , tem já prohibido o commereio
da escravatura d' África, como passo preliminar paraa annihilação total do commereio da esersvidão: e
o Brasil pelas mesmas razões ha de necessariamente
seguir a mesma linha de Política; e eis-aqui um bem
de considerável magnitude, que prucede não simples-
mente da independência d America, mas dos princi-
pios liberaes, em que se estribam os pr?,mot),res dessa
independência.

Se a Independsncia d' America fosse promovida
pelo espirilo de conquista, e de fanatismo, que asscir-
brava a Europa no século de Carlos V , mal poderia-

mos esperar que esla revolução' produzisse tal Ijeneíl.
cio ao genero humano, como he a extineção da eC
cravatura. Nesse caso talvez um conquistador afortu.
nado conseguisse fazer na America um Estado intle.
pendente da Europa, mas seria para estabelecer uin
despotismo nas ruínas de outro despotismo.

Porem d i lie rente, e mui diverso he o caso em
nossos dias: os homens ja não pelejam uns contra os
outros para escolherem o despotismo, que os deve es-
magar: ja não disputam para decidir, se o tigre queos hade devorar deve ser amarelo ou preto; a quês-tão agora he, como se ha de estabelecer um Gover-
no, em quu o povo goze da maior porção de liber.
dade possível, e com o qual se assegure a prosperida-
de Nacional.

Quando da independência d'America se não se-
guissem outras utilidades, bastava o grande beneficio
da abolição da escravatura, para que todo o. homem,
íilantropo applaudisse tão faustos accontecimentos. A.
preoecupações, o interesse mal entendido, as intrica»
da Europa , poderám causar ainda por algum tempo
a confusão na America, mas o» resultados finaes da
presente revolução sam inevitáveis: elles viram; por-
que sam produzidos pelas ideas do século, e quandoa liberdade fosse de todo expulsa da Europa, acha-
ria um abrigo na America; assim como o achou na
Europa, quando foi banida d1 Ásia.

Agora, quando os facto» históricos , que temos re-
ferido sam conhecidos de todo Mundo , e quando não-
ha nenhum prestigio civil ou religioso, similhante
aquelles, que oceasionaram conquistas em outras épo-
cas, não concebemos qne haja forças na, Europa ca-
pazes de conquistar ou dictar a lei aos povos habitante»
d'America Meridional. Poderám haver guerras, quedurem por algum tempo; poderá restringer.se o com-
mercio, ppderá haver outros inconvenientes-, porém a
sorte d'America está decidida, e chegou a época da sua
total independência da Europa; e chegou, essa inde-
pendência, pioclamada pelos principios da justiça, e-
dos sentimentos da humanidade.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 8 do corrente. — Rio tF Ostras ; 2 dias ; L.S. Francisco Boa fé , M. Francisco Leite, equipa-
gem 8, carga madeira a varios. — Buenos Ayres ¦
40 dias; G. Sue?. Ophir, M. P. G. Ydman,\ani-
pagem 13, earga sebo e pimenta ao M. ; paseagei-ros José Bernardes e 1 Italiano. — Cabinda ; 40 dias •
G. Santo Anlonio, M. José Leite da Silva, equipa-
gem 21 , carga u'32 escravos destes morreram 2 aAntônio Ferreira da Rocha. — Pernambuco,- 29 dias ;E. Feliz Carlota , M. Joaquim José Btuluen , equi-
pagem 15, carga sal a José lgnacio Vaz Vieira:
passageiro Pedro Antônio Francisco com 3 escravos.

S A II I D A S.

Dia 8 do corrente. —Guernesey ,- G. lng. Chat-les , M. Andino Le Brock, equipagem 10 , cargacaffé, couros e cljna. — Dito; B., lng. Carolinc,
M. James Loucanl, equipagem 11 , carga couros ecaffé. — Laguna ,- S. Senhora da Piedade , M. joa-
quim da'Silveira Marques, equipagem 11, carga cal-

fé. — Paranagoá,- L. Lusitânia Constitucional, Mi
João Luiz de Oliveira, equipagem 8, carga farinha,
e fazendas; passageiro o Capitão José Pereira de-
Azevedo com 8 escravos. — Capitania ,- L. Santa-
Rita, M. Antônio Bento Pacheco , equipagem 7 , car-
ga carne seca e fa.iinha de trigo : passageiros 1 Sar-,
gento e trez Soldados de Infantaria de Linha. — -
Moçambique,- B. Feliz Dia, M. Victorino da Crus e-
Almeida, equipagem 28, carga assucar e agoarden-
te: passageira D. Arma de Lemos com 4 filhos e3:
escravos. — Campos ,- L. S. Joaquim Viajante, M.
Antônio José Gonçalves, equipagem 7, carga carne
seca e 4 escravos. — Santo Catharina ; B. Providen-
cia, M. Anlonio José Sumar, equipagem 11, em
«stro. — Rio da Prata,- B. Amer. Winefred , M..
C. W. Gelston , equipagem 21, carga assucar , caffé
e madeira : passageiros os Hespanhoes D. Antônio-
Luiz Pereira, D. Luiz Robla, e D. Manoel Luga-,
Vu' 

~ ^'° de ^' Fr"ncisco > L. Santo Antônio Bri-,
Ihante , M. Manoel José Leite , equipagem 6, em.
lastro. — Nova Hollanda; Transporte lng. Wood-.
man , Com. //. Ford, conduz 134 mulheres degre-
dadas.

RIO de JANEIRO na IMPRENSA N A"C I O N A L. lâá;.
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AütiGOS d*Officio.

Repartição dos Negocies da Guerra.s Endo presente a S. M. o Imperador o Officio de 3
do corrente mez , em "-pie o Governador das Armas no-
meado da Província de Goyaz pede esclarecimentos sobre
o seo comportamento á vista das circunstancias pondera-
das em diversos artigos do citado Officio ; e Tendo o
Mesmo Augusto Senhor Resolvido sobre taes objectos o
que se contem no Docu.nento incluso, assignado por An-
<a»i<7 Pimentel do Vabo, Official Maior da Secretaria de
Estudo dos Negfictes da Queira , Manda pela mesma
Secretaria rie Estado remetter ao referido Governador das
«Armas da Provincia de Goyaz , o Documento apontado
•com as Suas Imperiaes Resoluções, que lhe deveram ser--vir de regra, faço «tn 21 de Março de 18*23.—João
Vieira, de Carvalho.

Documento qae acompanha a Portaria desta mesma data
contendo as Imperiaes Resoluções tornadas sobre diversos
rpiezitos do Qjjicio 3 do correnle mez, do Governador
das Armas nomeado da Provincia de Goyaz.

Qjtezitos.
': . '.* j> 

'

Se o riOnvemador das Armas, está sujeito ás ordens
do Governo Provisório da Província nos negocies pura-
«.ente militares , enaquelles, qufe sam de natureza Poliu-
«a, ou Civil etc.

•2-c
Qual deve ser o .systema do fornecimento de sol-

dqf ,. forragens , etapes, e outros vencimentos da. Tropa
dül. Linha e Milicias etc.
fl/'¦' 3. '

Se o Ahrio-tarife ha de obedecer ao Governador das
Armas a respeito do arranjo , distribuição , concerto , e
limpeza do armamento etc.*. 4.0

Se' o Escrivão da Junta da "Fazenda como Vedor da
Genta ;da Guerra deve cumprir as ordens do Governador
¦das Armas sobre «objectos militares da competência do dito
Vedor etc

Se os Commandantes dos Corpos de Milicias liam de
remetter as Propostas dos Officiaes , que deverem ser pro-movidos aos.Postos vagos , ao Governo Provisório, ou se
ham de fazer a entrega dellas ao Governador rias Armas ,
e qual destas Anctoridades ha de approvar , ou rejeitar
aquellas propostas.

6.°-Similharttemerrte se as Propostas para os Officiaes dos•Corpos de Linha liam de ser entregues ao Governo Pio--visorio para as «romeíter para a Corte etc.
. . 7..° ..:,

-Se -o Governo Provisório fica auetorisado a conceder.Baixas, ou passagens de uns para outros Corpos de Li-»a.'. e Milícias, ou a dar accesso de Postos a Officiaes,
*i» Officiaes inferiores dos mesmos Corpos,

Devendo o Governador das Armas ter um Secretario,
e Secretaria para o seo expediente, conviri que S>. M.
I. Determine que ella se estabeleça, eomo julgar cotive-
niente etc.

9-°
Igualmente convém qae S. M. I. Ordene o que bem

Lhe parecer a respeito de casa para residência do Go
vèrnador das Armas , ou para a sua Secetaria, quandonâo haja casa própria pertencente á Fazenda Publica etc.

10.°
Como pela Chancetlaria Mói do Império se faz re-

messa de todas ao Leis aos Governos Provisórios das
Províncias, será conveniente que S. M. I. Ordene ao Go-
verno da Provincia , q ne mande appresentar ao Gover-
nador das Armas aquellas Leis , cujo conhecimento, e
execuçSo directa , ou indirectameiite pertencerem a qual-«píer Auctoridade Militar etc.

Imperiaes Resoluções.
, ].a

• O Governador das Armas Ire sujeito ao Governo Pro-
visoriõ, Còni tudo pôde dispor da Força armada nos ca-
aos- de ver compromettida a segurança e boa ordem da
Provincia, dando depois parte ao Governo do que tiver
obrado.

2,-a
Regule-se pelas ordens estabelecidas na Corte, dan-

do conta, se na sua execução achar inconveniente.
3.»

Ao Governador rias Armas toca vigiar a arrecadação,
limpeza, *e bom arranjo do armamento; deve portanto
passar-lhes revista, e a tudo deve prestar-se o Alrnoxa-
rife: para' a distribuição com tudti deve o'Governador
dirigir-se ab Governo para que -este mande as ordens á
Junta da Fazenda,

4.s
Ainda que o -Escrivão da Junta seja Vedor da Gen-

te de Giíerra , he com tudo Deputado daquelle Tribn-
nal ; e portanto quando com elle [tiver de tractar <diri-
ja-se o Governador das Arma» ao Governo Provisório ,
que delle emanaram as ordens..

5.»
Os Commandantes de .Milícias devem remetter as

Propostas ao Governador das Armas , que lhes fará as
suas notas, e as enviará ao Governo Provisório para as
approvar.

Da mesma fôrma , entregues ao Governador das Ar-
mas , que as entregaia* ao Governo para este ps remetter
á Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra.

7.»
Lieando-se ás Informações do Governador das Armas.

«.-
Forme a Secretaria interinamente como entender , o

-percisar até que a Assembléa Geral delibere absteres-
: peito; :-

Rão «havendo casa da Fazenda Publica, deve o Ga-
vèrnador das Armai p-tgal-a á sua custo.
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10._
Passar-se-ham as ordens para a remessa de taes Leis

a__Gov.eriiado.es.. das. Armas. .
Secretaria de Estado em 21 de Março de 1823.—

Antônio' Pimentcl'do Vàbo.

RIO DE JANEIRO.

ê Senhor.— A Câmara da Villa da Cachoeira,
interina Capital da Provincia da Bahia, e a pri-
meira das ttlhas da Primogênita de Cabral, que
•em presença das baionetas Lusitanas ousou reco-
nhecer, e Accíamar solemnemente ao Magnânimo
Regente, e Defensor Perpetuo do Brasil, soube
çom inexplicável prazer , è santo enthusiasmo ,
que a Illustre Câmara dessa Corte de accordo com
as outras das Províncias colligadas, erguera em
o memorável dia 12 de Outubro do anno passado
o Throno Imperial, em que o amor, e gratidão
dos Brasileiros deviam de collocar as virtudes de
V. M. I.

Como aquella que primeiro . e atravez de pe-
rigos se aggrègou ém Junho de 1822 á nobre coa-
lisão das Províncias do Sul, a Câmara da Ca-
çhoeira desejou preceder ás demais da Bahia em
offerecer ao Mundo a mesma augusta scena, que
ápra representada nessa Corte, e nas Cidades e
Villas do Irnperio do Equador : mas convencida
de que he d'um Povo livre , ennunciar sua von-
tade sempre que se tracta d'uma nova ordem jjo-litica de cousas, ella consultou no dia 28 de Da-
zembro passado a vontade dos Cidadãos , e homens
bons do seo Termo sobre a Acclamação de V. M.
L; e como todos declarassem com summa liber-
dade, que-iniportBya-é-Htaíielicidade.;,... e a- pias*
peridade da sua Pátria, que V. M. fosse levan-
tado , e reconhecido por Imperador Constitucional
do Brasil, a Câmara rodeada do Clero , Tropa ,
e Povo de todas as claísâes praticou o magestoso
acto de tão desejada Acclamação no dia 9 de Ja-
neiro deste anno, dia por isso eterno , e sertipre
charo aos fieis Cachotiranos, que antolharam aquel-
Ia augusta funeção como a maior honra de triunfo,
que se lhe podia votar.

Por tão fausto motivo a Câmara da Villa da
Cachoeira nos encarregou a mira., e ao seo Pro-
curador, que presente hè , dc em seo nome feli-
citarmos a V. M. I. pela Sua ditosa Inauguração.

Digne-se pois V. M. I. de aeceitar pelo órgão
da minha voz os sinceros, e espontâneos - votos de
amor, e obediência filial do brioso Povo da Ca-
choeira , que ha jurado — Independência'ou Morte.—
Antônio de Castro Lima, Manoel Ttíxeira de Freitas.

S. PAULO.

Villa de Curitiba.

Illust. e Excel. Sr.—Temos a distineta honra
de levar com toda á submissão , e respeito ao co-
nhecimento de V. Ex. na certidão inclusa a Acta,
(|ue esta Câmara celebrou de coininum accordo
cora- todas as Auctoridades nó fausto dia de hoje
para ser presente a S. M. I. o juramento de obe-
diencia, e fidelidade, que de todo o coração temos
prestado, e que protestamos sempre guardar invio-
ftrvelmerrte. E participamos que geralmente se tem
manifestado a maior alegria , _e .satisfação por tão

gloriosíssimo motivo , parecendo nâo existir aqui
um só dissidente da grande Causa, e qne o Com-
mandante. Militar o Teji-iite Coronel^..«to.... Jüu.
quim da 

'Cosi* Gavjãó, e todos os Officiaes Milita-
res , e Tropa do seo Còi-iníando tem mostrado pe.
Ia mesma o maior enthusiasmo; c parece que não
devemos- ommittir , que o sobredito Commandante
deo no dia de hoje um explendido jantar, paia o
qual convidou todas as Auctoridades, Canuuistas,
Officiaes Militares , e pessoas gradas do Paiz , e
ahi se repetiram com indivisível prazer os mesmos
vivas , que constam da Acta inclusa seguindo-se ai-
guns fogos de artificio , toques de Musicas , e can-
torias annalogas , o que tudo tornou muito bri-
lhante tão meinoavel, e fausto dia. Deos Guarde
a V. Ex. por dilatados annos. Villa dc Curitiba em
Câmara de vinte e dous de Janeiro de 182J , esc-
guiido da Independência, e do Império'do Brasil.

Illust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva , Ministro e Secretario de Estado dos Ne-
gocios do Império. —¦ O Ouvidor José de Azeve-
do Cabral; o Juiz José da Costa Pinto; o Juiz
Antônio José de Freitas Saldanha y o Vereador
José Pinto Ribeiro Nunes.

(Seguia-se. a Acta contendo grande numero de as-
signcüuras.)

MINAS GERAES.

José da Silva Brandão, Coronel do Regimento
de Cavallaria de Linha de Minas, em Officio de
31 de Dezembro congratula-se pela Feliz Acclama-
ção de S. M. I., e faz seos protestos de amor , leal-
dade, e adhesão á Causa da Pátria , e á Pessoa
do Mesmo Augusto Senlioí. , -

HESPANHA.

Em o N.° 41 deste Diário , transcrevendo uma
Gazeta de GihaJltar, demos ao !Publici_ a noticia,
de que se tinha definitivamente ajustada em Madrid,

-a ltí de Dezembro o Tractado de Alliança offensivá
e defensiva, entre Portugal e Hespanha: porém 0
New Times de 9 de Janeiro traz aquelle respeito o
seguinte artigo copiado da Gazeta de França.

" Recebemos por um Correio extraordinário car-
tas de Madrid de 29 de Dezembro. O Ministro, êo
Concelho de Estado trabalham sobre o Tractado de
Alliança com Portugal. O Concelho declarou-se alta-
mente contra aquella Alliança, Similhante contestação
não pôde deixar de produzir serias conseqüências. „

O mesmo Jornal Inglez, continuando a traduzir
os papeis Franceses , dá conta de grandes alterações1,
que tem havido em Madrid, entre as Cortes, c a
Municipalidade- por causa das medidas tomadas a
respeito da escolta , que ha de accompanhar ElHei,
e a Familia Real pára a Ilha de Leão. A Munici-
palidade, que he quem dispõe da Milícia local, dc-
clarou ás Cortes, que não soffreria, debaixo de con-
dição alguma, que o liei deixasse a Capital; e que
a Milicia e habitantes de Madrid estavam prontos a
sustentar esta resolução. As Curtes encarregaram \ogo
a Rego de reunir as forças em Ocana , e de pôr ou-

. tras ao redor da Capital; e expediram ordens para
se preparar o. Prado, sem duvida com o intento dc
ali porem o Monarca com toda a sua familia; parao que esperavam, que o.Rei se restabelecesse dc um
attaque de gota, que está padecendo." As rendas tem declinado, diz o Nao Times,
seguiudu sempre - as Folhas de França , em conseqricii-
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cia das noticias desfavoráveis , que geralmente se cs-

«eram de Mutkid. O accontecimcnto mais notável en-

tre as Noticias de Hespanha, he a tomada do For-

«í* de Btilti'ruer pelos Realistas. Aquelle accontecimen-

to nos surprende. N«.s bem sabemos que o Ex.-i.dti)

«da Fé ainda que muitas das suas divisões fossem

destroçadas, está longe de ser destruído; mas nao

liilKavamos que uma parte delle fosse capaz de tomar

.una Fortaleza gui.rnecida por quatorze peças dc ar ti-
¦h.aria o uma forte gtiartiigiio Republicana. As diflc-

rentes'facções de Madrid chocam-se s-rora com violen-

cia o cativo Hei lie o objecto das disputas: uni

partido quer que seja levado para Cadis, o outro

«ue seja guardado em Madrid ; e ambos elles laboram

I, comiiuim receio, de que as Tropas Francems po-
«lem entrar na Cupiial de Hespanha: porem, eni

«quanto ns pessoas que não tem relações com aquella
¦Cidad" d-sejam saival-o da prizão, e poi-o em mais

seguro'retiro, a Municipalidade quer tel-o era aos

braços, como uin penhor para obter dos vencedores

iaru.avel tractainento.

Corresponoencia.

Srs. Redaclores.

Foi-me mosttnda uma collecçao de cartas fa-

miliares , esoiptas d'esta Corte pára uma das Pro-

vincias do Império do Brasil, em que se discutem

vários artigos de Politica , relativos ao mais i.u-

portante objecto, que pôde ocetipar na occasiao

presente os Amigos zelosos da sua piosper.dade.
Pedi que ie me confiassem , e até a permissão de

Os vuigaiisar pela imprensa o que me foi ampla-

mente concedido ; porque os desejos do Auctor d ei-

les savi. que todos os bons Brasileiros se persua-
dam' d* aquellas verdades, que «experiência de

muitos annos tem confirmado , e que a tneoria de

^louns mezes tem aballado , e tornado vacilantes ,
até qtie novas, e novas calamidades façam entrar o

gênero humano na vareda de que sc affastara, tas-

èinado com o mágico atttactivo das palavras — bo-

berania do Povo — Constituição Liberal — &. des-

viaàas da sua verdadeira significação. Como porém em

nenhum outro papel se pôde inserir esta collecçao
com melhor proveito do Publico , do que no Dia-

lio -do Governo, por ser a (olha que hoje tem

mais e.xtacciío, e chega , por assim dizer, aos omites

do Império, por isso quero dever aos brs. Reda-
cto res o obséquio de li.e darem na dita tolha Io-

sai, debaixo do titulo de Cartas Políticas quo irei

enviando numeradas para assim se facilitar a re-

íercieia de umas a outras. He com muita coi.side-

iaçãoseo attento venerador— Um Observador Bra-
sileiro:

CARTA I.

Rio de Janeiro 1." c7c Janeiro de 1823.

Meo Caro Amigo graça" ao acaso : chegou o

Correio uni pouco mais cedo do costume, Estas
muito corioso, meo Joaquim, querei saber de ma-e-
Tias-Políticas de alta monta, á que eu talvez te
não -possa satisfazer. Com tudo , rec.-rdo-iiie das nos-
i-as pacificas conversas no retiro du . . . , e protesto
íazer-.e a vontade, nbr.nd.vte o meo coração no

que penso , e no que ouço, Bom he que d'antemao
te vás preparando para a S.a Legislatura , para nao
-seres surprendido com eu, que mo vejo com un.
encanto para mim tão ycziuln, quanto he certo,
<jue lio mísero .estado, ejn quo estive.no:; seria uiu

crime o estudo de taes matérias. Vamo* com o tem-
po, que sempre foi vario, o o Mundo está tão ca-
duco, que «az rapaziadas de toda a casta.

Vou dc in.us perto'Conhecendo os meos Colle-
gas, que aqui estan. , o (pie sc vam reunindo : pa-
rece-is:c que posso a íiiiiii.ar-te ;i consohidora certe-
za , que o maior numero 1,3 de Varões respeitáveis
em Literatura, Patriotismo , e juizo prudencial.
E ainda , que se diga , que hum de apparecer estur-
rados, daquelles a quem os nossos ex-Irmãos intro-
duziram a:-:ougue nos ouvidos . antes de os enviar ,
he com tudo de esperar, que elles fiquem suecumbi-
dos com o pezo da pluralidade e da opinião Pu-
blica.

O Imperador tem adquirido immensa força Mo»
rai uo amor dos Povos -. o tu deves crer como
Dogma Político; que esta força he o que nos tem
livrado da hvdropica ambição de nossos ex-Irmãos ,
que por toda a parte nos. cercam, e nos ham-da
cercar para nos trahirem na occasiao mais oppor-
tuna. Este mesmo Dogma tem produzido um Axio-
ma Político, e he que a nossa liberdade, e existe..-
cia Politica estará tanto mais segura , quanto maior
energia e vigor tiver o Poder Executivo. He de
evidencia que hoje no Brasil um Imperador como
D. João 6.° etn Portugal, e Fernando 7° em Hes-

panha, nos entregaria" logo á escravidão das san-

guixugas , que tem chupado o sangue Brasileiro,

pois mal poderia defender-nos quem tem as mãos
algemadas. Daqui mesmo deves deduzir a nsonhã
esperança de que as nossas Cortes ham-de dar o
de Deos á Deos, e o de Cezur á Cessar, e o Brasil
ficará salvo do Despotismo externo ou interno con»
a Garantia da Constituição, e divisão de Poderes.
Esta he hoje a opinião Publica, apezar do veneno
Machiavelico, que osPortugmzes tem proeurado der»
ramar no coração dos Brasileiros

Nos Correios seguintes eu ire. ampliando mais
certas matérias, se algum incidente me não impe-

dir • sem me esquecer de comumnicar-te tudo o mais

que o tempo e a experiência for descobrindo. E tu

nieo caro. que tens applicaçao, e juízo. recto , di-

ze-me 
"também 

os téos sentimentos, combate os meos

se te parecer , e com liberdade ¦ porque tendo ambos

um mesmo fim, qual he a Independência do Bra-

sil, o seo augmento, e a nossa bem entendida li-

herdade; não haverá perigo de bater-mos as cabe-

ças pelas paredes, .netlmlisicar, e gritar muito. Con-

tinua a ser firme no teo Systema , e na amizade

oe teo. — Verdadeiro Amigo.

CARTA IL

Rio de Janeiro 11 de Janeiro de 1823.

Meo raro Joaquim , creio que aceitarás o de-

safio oue te fiz no Correio passado: espero que
e desenvolvas , e .ne comn.un.qt.es os teos senti.

mentes sobre as n «feriu*, do tempo , espec.almen-

^'sobre aq.u-lbs, pelas quaes aqui me acho lon-

,:;. (',i e deii.ir.hii saudosa família. Pela minha

parte princípio a dar cumprimento ao que te pro-

'"""Na 
minha Carta N.° 1*' en te fi* ver, que

a nossa existência Política dependia- das forças de-

pos 
'U 

nas IM-ios do Imperador. í e deste pr.n-

\Zò .e (ira a sua ori^u o primeiro posso, «uo

Ã ,'s'de Accbuur.r o ..osso Imperador Deensir
//Zuto do Brasil. Entre tantos cm os político-,

«lite «'i-iisseiv.iiiente ternos.
1 ..- ._._ ,...,i: .;..-,,¦-. ;-.

,.<,>.x.-e.tid.o, aquelle-pes-
mais solida

aVWMi ..íí.m -nni" . <- ¦--¦ . ' _.
a do nosso Edifício fc--oo.il. Eu «hoicü que»*so iiii avancad.--i.tr

oolumn
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foi o da primeira lembrança; seja quem for, elle como tyrannisa o Povo. A-conseqüência he obvia:
merecerá o elogio eterno 

'da 
presente geração, ligado o Povo ao Rei, a Aristocracia será esma-

das futuras. He assim que habilitámos o nosso Che- gada.
fe a por-üos a pa/. , e a salvo de todos os peri- Eu acabo de d.zer-te , que o Rei ern Porlu-

gos, qi;:> nos cercavam, nos cercam, e nos conti- gol tendo a força á sua Ordem pôde infringir a
mi.iii.iit a cercar, porque os Portugueses eterna- Constituição, o muito mais o fará tendo o Povo
mente olharam para o Brasil com os mesmos olhos, a seo favor. Pergunto agora , se he possível acon-
com que o* [[espanhóis olham para Portugal; que- tecer o mesmo no Brasil, cuja»; Provincias sam
ro dizer, que os Portugueses «eram sempre iuimi- como Nações separadas pela distancia, pela diver-
gos natos dos Brasileiros , como (1'aquelles sam os sidade de interesses, e mesmo de caracter. Concedo
Hespanhoes. Felizmente uão viziiiliaremos com os com toda a facilidade que um Imperador do Brasil
nossos ex-Irmãos. possa ter a ambição de ser uni Déspota , e levan-

Talvez me queiras oppor o argumento favori- tar-se contra a Constituição estabelecida e jurada.
to dos que tem ferraduras de chumbo, sci/ktl Que se segue d'ahi? Fará o mesmo nas mais Pro-
que essa necessidade foi momentânea, mas que vindas ? A conseqüência certa seria ficar sendo
instaladas as Cortes mio deve o Imperador ficar unicamente Imperador do Rio de Janeiro, ou da-
em regra com muito poder, para um dia não as- quella Provincia, onde tivesse a sua sede Imperial:
sumir a si todos o- Poderes, e fazer-se o tyranno os mais se debandariam, e o Império do Brasil
dos Povos &c. Estas devotas pregações , meo caro entraria no Catalogo dos passados Impérios,
•amigo, querem dizer, qui- o Imperador do Brasil Concluo do referido, 1." que he do interesse do
seja tio inillo, como saiu hoje os Reis de Porlu- Império não atacar a Constituição, feita a vontade.
gal, e de Hespanha; porque assim a intriga, em dos Povos pelos seos Representantes : 2.° que
que nossos ex-Irmãos sam mais mestres do que por isso mesmo não ha necessidade alguma de llie
nós, fará a desunião das Provincias Brasileiras; tirar as attribuições necessárias; 3.° que no Bra-
não tendo o Poder Executivo bastantes forças, ei- sil o Imperante lem necessidade absoluta de mui-
Ias viram a ser por detalhe a presa do despotis- to maior poder para rebater os partidos , com-
mo Aristocrático de Portugal. He necessário ensi- primir as facções, e para conservação, reunião, o
nares a teos filhinhos a dar-lhes a resposta bem Governo de tantas Províncias tão distante: podersabida — quem lhe encommendou o sermão , que este, que deve sempre ser proporcional a exteu-
lho pague. ção do Império, corno lie a mola real a respeito

Mas .aliemos com mais seriedade. Ouve o que das rodas , a quem dá o movimento harmônico,
eu digo, que he a mcsmissitna lingoagem das ca- Tenho, meo amigo, excedido os limittes do
becas mais sãs desta Corte. A Monarchia absoluta uma Carta, que termino, promettendo fallar-te
com boas Leis he o Governo mais conforme á na- particular, e circunstanciadamente sobre o Povo
tureza, porque elle traz a sua origem dos chefes do Rio de Janeiro para te desvanecer as idéas,de famílias , onde se não repartem os poderes. AI- que me appresentas na tua ultima. Adeós meo ca-
guns monstros, que tem apparecido sobre a terra ro; sou — Teo -verdadeiro ami«-ocom as testas coroadas por heranças, eleições to- & Continuar-se-ha.multua. ias, ou por usurpações , fizeram inventar „
as cautelas de repartir o Poder , e commumente Continuação da Subscripçào voluntária, e mensal paracm 1 oder Legislativo, Executivo , e Judiciário. Is- augmento da Marinha de Guerra do Impérioto lie bem entendido no século presente; mas tu- do Brasildo tem limites e a Constituição de um Reino ' AccÕes mensae.nao pode no todo servir para outro, aliás será V 

mensae..
caixão da roupa dos Jesuítas, que servia para to- -.- . -ni*.
dos os Confrades. Por lauto, _omo esta mudança João José da Silva. 

Transporte -013
lie feil. por necessidade, vejamos qual a nossa, e Joaquim José de Queirói  1¦qual a ctaa Portuguezes. Feliriano José Neves Go^  JNao-ha muitos annos q„e a Constituição In- Manoel Joaquim d Que.roT  1gleza passava por ura Chefe d'obra. Em Portugal, João Marcos dos Santos 

 
1e Hespanha se desejava igual felicidade, como ò Guilherme Paulo tE™  5aurn.no bem ,1a terra. Pelo qne podes persuadir- Emiliano Fau L Lins te como eu estou, ,,„e so não houvessem carbo- Tose Antônio Martins 

 
1«ano. mimigos dos Ueis, e dos Altares, aquelles Belchior José Vim a 

 
ídous Povos se contentariam de amoldar-se aos In- Ignacio José MaZ  .

.,„_ _. í> i i ¦ puncipaes attribu- Caetano José da Silva o

|i£Si5ffi-s.a _s msês§== i
dia pôde assumir todos o p1,fores &_'v... T ÍV'. 

SÚ? Pürt0  .... Ir,?-^;.;*,*^'' í-^í.3™!::::::::::::-:''': 1
Lá o seo estimulo p" aítima c'o a'3 í0TTt * ?uU 

* Wa I
porção que desce o 

'poder 
do Rei cresce 0 De po" W 

^ Saa'°3  l
t..mo aristocrático; e (;ste não só agrilhoa o Rei, ~a805ÍÍ
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Tliomé José, Ferreira Tinoco:...,.....;...."....,..... íi Maximiano de .Carvalho....." £
Angélica Maria..... Maximiano Ferresra Pinto 1
Manoel Joaquim Monteiro Antônio Rodrigues Martins.... "I
José Antônio da Silva José. Joaquim Raposo,, 1
Joaquim José da Silva Luiz. de Souza Valente 1
Francisco José de Sá José , Fidelis. ..., 1
Padre Pedro Bandeira de Gouvêa ... João Pinto Monteiro Dias; \
D. Abbade do Mosteiro de S. Bento cm nome João. do Couto Tavares 1

da, sua Communidade , mais Albino Trajano da Nobrega Quiutão 1
Manoel Maria Brcgaro.... Mançel Pinto Monteiro Dias 4
Joaquim Xavier Ayres da Cunha João Luiz do Espirito Santo. 1
Padre Antônio José Ribeiro de Matos Esmçria Maria da Conceição I
D. Maria Florencia Maciel da Costa João. Fezal de Souza Sanhodos 1
José Antônio de Oliveira Antônio Francisco de Moura I

.'Francisco Antônio de Oliveira Joaquim Pereira Leitão I
Xuiz. José de Carvalho, e Mello... Fortunato Agostinho Furtado de Mendonça...... 1
Boberto da Silva dos Santos Pereira Antônio Vieira Pereira '.'.< 1
Felippe Nery Ferreira Bernardo Botelho dc Sequeira 1
Antônio José da Silva...... Amaro Antônio Freire... 1
Latirjiido Corrêa da Silva Francisco Sutcrio da Costa, 1
Claudiano José da.Costa ..''. José Antônio, da Silva .' 1
Luiz Serafim. Antônio Bernardo Corrêa... 1
Antônio Bernardo Botelho.... João Felippe. de Souza 1
Maria do Nascirnento.de Jesus Antônio Joaquim Fernandes Peixoto.... !
José. da Cruz Pinto Antônio José Rodrigues Vareiro 1
Joaquim José Manoel José Penna 1
D. Bernarda Margarida dos Santos Pereira Antônio José d7 Almeida 1
Domingos José da Fonceca Antônio José de Souza 1
José Borges Godinho João Luiz da Silva 1
Manoel Rodrigues Pereira da Cruz José de Souza 1
Francisco de Paula José Luiz Coelho 1
Antônio José d1 Assa Castelo Branco Cunha José Gomes. Ferreira... 5
Menezes Manoel José do Rozario *

Manoel' José Rírio**..... .' -. Ignacio da Luz Silva Braga.......". . 4j
D. Mariana Casemira Delbom e Cunha .-. José Francisco Moreira ,...;... ;«
João Maximiano. dé Souza Joaquim da Silva eSouza. I
Mariano Pirmino Maxado "T EleuteHo" José Veiga Ferrão ". 1

Agostinho José da Cunha Ignacio Joaquim Barboza *¦
Luiz Duarte Joaquim Gaspar d' Almeida -••••• !-•
¦Manoel Martins de Barros .. Feliciano Joaquim Mendes Braga I
José Joaquim dos Reys Carlos Francisco da Silva.. i
Joaquim Mariano d' Oliveira Manoel José Barboza .--;••:*.• J
.Commendador Manoel da Cunha d' Azeredo Cou- Bernardo Alexandre da Silva '. . 1

tinho Souza Chichorro , por si sua Senhora, Carlos. José cie Souza.. J
- seo Filho Anacleto da Costa Barboza - "-

José Custodio' d'" Araújo!'.'..'.'. Francisco Xavier da Costa Bego 1
.Domingos José d'Oliveira José Jgnacio Albernaz.... l
José Francisco Martins Henrique Soares d Andrade....; 1
Prudencio da Silva Torres Anselmo Mendes de Souza I
José Joaquim Ferreira. Joaquim do Vale Pereira I
Luiz Manoel d' Oliveira Maxado 1 Benjãrrnn Corrêa de Sa. i
•João Ferreira dos Santos. I D. Roza Antonia Xavier de Menezes I
.Januário Maria da Conceição; 1 Alexandre José Pereira Corrêa 1
^João Antônio Rodrigues. .7. 4 Gertrudes Bcrnarda d Oliveira 1
¦Manoel Caetano Pinto 2 José Saturnino da Costa_ Pereira 3
¦r, ¦ - , , a, t-, ¦ 1 T .,;•,. Mim d» l.onceicae.. í'Francisco José. da Silva Guimarães  } ^ ,MTar_if __,a f™™1''*0 

;1

___ 1
1 Ãmia Francisea das Virgens  - • • 1

¦Francisco Pereira do Espirito Santo  1 Manoel José d' Araújo.
-Eduardo Pinfo Lobato "... 1 José Antônio de Mattos  J-

Patrício Ricardo Freire....'.' .' Manoel de Quintal.
-Antônio José Simões "... João Evangelista Américo da Gama 1
Francisco Alves de Lima Luiz Manoel Pereira de Souza.......... i
__-¦-- _. -_ _. T Di,<.i Aa Tl-r-i-41T-.fi -»-¦-Eu-obio'Rodrigues Silva Vareiro... Joaquina Roza de Freitas..............¦¦ • •••••

•Francisco de Sales Soares Sebastião de Sanipato Torres Moreira Vilas boas. 1

Leandro Gonçalves da Fonceca 1 Padre Luiz Caetano Gomes •• _
'Luiz Custódio Ribeiro Guimarães 1 Francisco Corrêa ¦¦¦•- •••.
Francisco José de Souza Dias •• 2 Antônio da Silva Torres Neves  l

Domingos José Monteiro l Mana Joaquina _________
",211 •
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Antônio Migusl Bitancottrt...". J
João Francisco de Figueiredo J
Herculano José da Mota '
José da Cunha Santos *
Domingos Ferreira de Jesus
Joaquim Rodrigues Taboas
Anastácio Francisco
Antonio da Silva David
Antonio Pimenlel do Vabo "
Pedro Maria Colona *
Roberto João Damby S
Antonio Cypriano de Souza 4
José Maria Flory Vidal 2
Cândido Martins da Costa 2
José-da Silva Arcas 2
José Antonio Damazio 2
Caetano Pimentel do Vabo 2
Teoiloro José Biancardy 4
Feliz José de Souza Roza 2
Franciuco Gomes de Campos 2
José Antonio de Almeida Pimentel 2
Epifauio José Pedrozo 4
Joaquim José Lopes 2
Romão José Pedrozo 4
João, Bapliâtu de Alvarenga Pimentel 2
José Antonio da Câmara 1
Antonio de Almeida. 1
Francisco Gomes Diniz 1

Transporte.. 328$
Brigadeiro Martiniano José de Andrade e Silva. \
José Policavpo Pessoa de Andrade  \
D. Çatharina Maria da Conceição
D. Roza Tcreza de Jesus
D. Maria Tereza de Jesus
Cândido Lázaro de Souza
Antonio Dias da Costa
José da Nobrega Botelho  o.
Coronel Tihurtio Valeriano Pegado  i
Bento José da Cunha Lima  3
Luiz Manoel Alves de Azevedo  1
João da Uocha Pinto  5
João Fernandes Lopes  10
Domingos Alves Branco Monis Barreto  I
José Joaquim de Gouvea  g
Joaquim Valerio Tavares  1
Pedio José da Costa Barros  1
Thomaz José Tinoco de Almeida  2
João Dias da Costa  1
Luiz Carlos da Costa Lace  g
D. Benta Cândida Lace
João Manoel de Mariz Sarmento
Vasco Lourenço
Francisco José Pereira
José Francisco de IVlendonça
Ignacio José das Neves  g
Antonio Ririino Nunes  1
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ENTRADAS.

-. -- Din 9edt»"«orrei.te,— Mangaratiba; _ dias; L«.
S. Francisco de Paula, ffi..*Jòão Francisco7Pbíto>,
equipagem 6 , carga, caffé , arroz e assucar aoM. :
passageiro. Francisco Alves dos Santos.

.'.."..'.' S A H I D A S.

Dia 9 do. corrente. — Buenos Ayres ; B. Ing.
Ageuoria,M. R.B. He.ppel, equipagem 10, carga
assucar , fumo. e arroz: passageiros os Hespanhoes
Amer. José .Lubadia com .sua mulher e 3 criados ,JJomingos Antônio David, Ignacio Guerride , os Bra-
sileiros Erancisco José Ribeiro ; José Joaquim Ma-
chado., Manoel Leal, Caetano José Ribeiro, e o,
Carlos B.roienell. — Lisboa , e FTavrc de Grace ; B.Franc. La .Felicia , M. Varquim , equipagem li', eni
lastro: passageiros Conslanlino Roque da Costa com_ criados , Marcos Aurélio Rodrigues , Antonio Mas-
carenhas de Barcellos, João das Reis com sua mulher<t Hespanhol D.José Maria, João Bernardo da Cos-ta, Joaquim dc Freitas com sua mulher, D. AnnaRita de Cássia, os Hesporih.ocs D. Diogo Peres , Jo-sé Joaquim de Souza, D. Aqmlino Infánle, D. Jo-sé Rodrigues,, e José Maria Pcrcs. —Pernambuco -
S. Santo.Antônio Vencedor, M. José Joaquim Ne'-

ves, eqmpagem .15 , en. lastro. —Norfolk ; B. Amer.
Elisa lleylly , M. Wm. Sxeall, equipagem 13, car-
ga caftí*,. assucar e couros. — Cabo Jrio ; L. Gala-
têa ,"M. João Gonçalves de Barctltos , equipagein 4 ,
em lastro, r— Capitania /..Li. Conceição Pérola, M.
Antônio Francisco Vianna, equipagein 10, carga 17
escravos..— Porto Alegre ; S. S. Miguel, M. Jóia-
quim. José Vaz, equipagem 14, carga sal, vinho e
fazendas : passageiros Lourenço José da Silva, D.
Rita Fcliciana , e Felix Pereira. — Gucrnesey ; E.
Ing.- Macharel, M. Wm. de Ia Rue , equipagem (>,
carga caffé. — Bailimor,- B. Amer. Robcrt, M. Ar-
chibal Mc. .Ciente., equipagem 11, carga cafte.— Fi-
ladelphia ,-. B. Amer. Cygnel, M. Charles Smanden,
ec-uipagem 8, carga caffé. — Sanlo Andréj B.Amer.

ivus, M. Wm. Martin, equipagein~~T~, carga ca-
cáo: passageiro o Hespanhol D. Joaquim Pichego.

N. B. O Bergantim Amer. Gustavus acima men,-
cionado tendo saído detarde lhe acalmou o vento
próximo a Catutiduba.,. aonde focou deforma quelhe saltou o leme fora , e por isso fizeram as For**
talezas signal de Navio em perigo , foi soecorrida,
pelo Ofhcial deste Registo, pelo Inspector do Ar-
senal da Marinha, pela Lancha do soecorro , epe-Io Escaler da Fragata Franceza , os quaes o rebo-
caram para dentro da Barra.

AVISO.Na loja da Paulo Martin, rua dos Pescadores N ° M. „„ • . ir-torio, completa das Inquisições de Itália, HespanhaTe Portal U \ ZI? 
^ ™ 
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presentam os diversos martyrios que soffrnJoT prezo, Z 4800 t" TJ*1" 
Es,a,nPaV c»Ue''-e"

rie Porluo-nl 1600 — Jesus Chrisin W„ „-, , J P • ' ",p, 4tW" "" Regimento da proscrevia Inquisição
fodastías obra 

' 
devemo fj' 
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ria vel e até necessária. regeneração, un.co Elogio, que torna a sua leitura appre-
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império,

Endo o Barão de Kanuinski representado a S. M. oImperador a resolução, em que se achava , de disportios fundos, que possue na Europa , para os transpor-tar a este Império do Brasil, tão admirado por suas ii-cas e raras producções , a fim de formar o seo estabe-.ecimento dc lavoura, e criação de gados no local, quemais lhe convenha em alguma das Provincias de SantaCatharina, S. Paulo, e Rio Grande do Sul: O Mes-mo Augusto Senhor . Querendo dar ao dito Barão umtestemunho da Sua Munificencia, Ha pôr bem assegurar-Jhe a posse da Sesmaria de uma legoa de terra em
quadra, que se achar devoluta e desembaraçada em qual-
quer das sobreditas Provincias, e que for proporcionadaao tuturo arranjamento do dito BarSo. para que tenha oseo devido effeito, logo que se verifique a mencionadatranslaçao dos seos bens, effeitos, e cabedaes para estebello,-e excellente Paiz, onde intenta fixar a sua residen-cia. h-alacio do Rio de Janeiro em 7 de Abril de 1823.—José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-do dos Negócios da Fazenda , remetter ao Desembarca-dor do Paço Juiz da Alfândega, o Officio incluso 
"do

Governo da Provinca de S. Paulo, e mais papeis, que oacompanham, relativos á aprehensão do Brigue Bom fim,e Jiscuna Catharina proximamente chegados de Sa7itos aeste Forto , para que á vista de tudo proceda a seques-tro nas referidas embarcações , como propriedades Portu-
gttczas , e as mande entregar com todos os seos perten-cesJ-°. Ministro, e Secretario de Estado dos Negócios(lo farinha a quení )k se expediram as convenientes Or-dens fazendo primeiro desembarcar de bordo do BrigueRom fim as pipas d'agoardente da terra , que transpor-tou , sem embargo de não haverem sido patos os emo-lumentos e direitos de Guarda Costa, por assim oexigir o bem do Estado , e resumindo depois á referidaSecretaria os mencionados papeis, acompanhados de par-tiçipaçuo do resultado destas deligencias. Paço 19. deMarço cte 1823. — Martim Francisco'Ribeiro de .Andrada.

< a i t S- M* ° Imperador, pela Secretaria da Es-tado dos Negócios da Fazenda, que o Vedor da Chan-ceiiana , Superintendente dos Novos Direitos, deduzindoua Lotação feita no Officio do ex-Secretario do Governoaa Frovmca do Ri0 Grande do Sul , Manoel da SilvaJ-reirc a quantia de 80:000 réis annualniente das despe-
j, . y 

Secretaria , faça recolher o restante no Thesourouonco , _em attenção ao tempo, em que náo ser-vio...

nem á nova Lotação, que pertende. Paço 14 de Março
de 1823.—João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Jiistiça.

Sendo presente a S. M. o Imperador , com o Offi-
cio N.° -i da Junta Provisória do Governo da Província
de Pernambuco de 3 de Março próximo passado, o Be-
querimento do Tenente Coronel Antônio Borges Leal, Aju-
dante d'Ordens daquelle Governo, que pedia para sua
filha Maria Thereza Borges Leal a propriedade dos Offi-
cios de Escrivão do Crime e Civel da Villa do Limoei-'
ro : Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Justiça, paiticipar á referida Junta, que não sendo com-
pativel com o actual systema a concessão de Officios de
propriedade, nem serventias vitalícias , como dote parao futuro casamento de uma menina de trez annos , o
Mesmo Augusto Senhor, Attenderá aos serviços do Sup-
plicante em algum outro objecto, que for justo. Palácio
do Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1823. — Caetana
Pinto de Miranda Montenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra,

Inteirado S. M. o Imperador do relatório do Officio
N.° 3 do Governo Provisório da Província do Ceará a
respeito da admissão para Membro do Governo, do Te-
nente Coronel Commandante interino das Armas Francisco
Xavier Torres , assim como sobre a nomeação de um,
dos Membros para Presidente da Junta da Fazenda , e
algumas outras deliberações tomadas no dia 26 de Se-
tembro do anno passado; Manda o Mesmo Aurrn.sto Se-
nhor pela Secretaria de Estado dos Negócios da Gm..--
ra, participar ao referido Governo Provisório em respos-
ta ao Officio apontado , que Ha por bem approvar todas
aquellas medidas, até que a Assembléa Geral, Constitiiin-
te , e Legislativa deste Império delibere a tal respeito.
Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1823.—
João Vieira de Carvalho.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Ofício N •>
1." datado de 30 de Janeiro do corrente ^anno, em que
o Governo Provisório da Provineia de Goyaz expõe o
estado delia, assim como a correspondência com u Ca-
mara da Villa de Palma , e medidas tomadas para re-
duzir, e trazer a reunião Brasileira alguns dissidentes , que
ainda ali existem; Manda o Mesmo Augusto Senisor pe-
Ia Secretaiia de Estado dos Negocies du 

'Guerra 
partici-

par ao referido Governo Provisório cn: íesposta aquelle
Officio, que espera se ponha t.¦¦do o dtsv 'Io cn. cli.:-
niar os Povos á união, t; tiaur,:.'ii- •]:'..t¦, ^firlo-se os'
dissidentes, e tomando-se medic s  ..as mas prurira-
tes. Palácio do Rio de. Janeiro • ¦'. cU Abni tít 182,.
—João Vieira de Carvalho.
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SANTA CATHARINA.

Cidade do Desterro.
' - lllust. e Excel. Sr. -Havendo esta Cagara ,

c Povo feito a declaração, que consta do lenno

incluso , ao da Acclamação de S. M. 1, o transitai-

te á V Ex- para os fins , que no mesmo se de-

cla4m, epoiBÍ, e eu, nome deste Povo, que
representa

ronel Governador das Armas; o Vigário José Ma-
ria de Sá, llabello ; Francisco José Nunes ; Frati*
cisco Borges de Castio ; Francisco Machado de
Souza; Francisco Antônio Pereira Guimarães.

(Seguiam-se muitas assignaturas.)
Está-, conforme. — Francisco José Nunes.

' ~ 
agradece 

"a 
V. Ex. pela parte, que llie BAHIA.

Villa do Camumú.toca o cuidado de salvar pelo seo protesto a hon-

ra dos habitantes desta Piovincia.
Deos Guarde a V...E*. Desterro. W Câmara

de 18 de Janeiro do 1823. ,-./-,,
Illust. e Excel. Sr. Joaquim Xavier Curado. -

......icisco José Nunes; 
Ja"^».B™^> 

*£_. 
^'aI Independência da grande Nação Brasitei

^íSS^^^Y^^Cic^ fa, a que temos todos a honra de pertencer; quan-

Senhor. ~- Os Povos da Villa de Camamú pos-
nidos do mais vivo transporte de júbilo por terem

Francisco José Nunes; Francisco 
^Borges "de 

Cas- rompido o silencio, que os obrigava a_ soffocar o

Termo de declaração, . que faz o Povo desta Vila
¦ Capital, ao-da Acclamação de S. M. I. o Senhor

D. Pedro I. em doze de Outubro do anno pas-
sado. ,

Aos oito dias do mez de Janeiro do anno do

do centuplicatn-se outros tantos motivos de alacri-
dade pela fuustissima noticia da Feliz Acclamação
de V. M. 1., e Constitucional no sempre memora-
vel dia doze de Outubro , próximo passado , dia
remarcavel na Historia dos Séculos vindouros, dia
em fim, em que foi descuberto, em outras eras o
*¦ , ¦ ..' ", 1 . .. ,. 1?^,™,,^/ .nn*. ÜÍa ¦•.ail-iíii-i-st rtf\ nttil-.

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo dc mil fértil, e riquíssimo Brasil em tão cuberto, de mui-

oito™ vinte e tre,, n,sta Villa Ae N. S. do tiplicadas mattf, a-jora povoado e debaixo Aos sa-

Desterro Capital da Provincia de Santa Calharina,
onde se achava reunidos a Câmara nas Casas do
Conselho o Governo Provisório , e mais auctorida-
<les Civis , Militares , e Eccíesiasticas, e todos os
Cidadãos de todas as classes , ahi foi dito pelo
Doutor. Juiz de Fora Francisco José Nunes, Pre

bios auspícios de um Imperador tal, como V. M. or-
nado de virtudes e profundo saber, tocará a meta
de Sua completa felicidade , e grandeza riyalisando
OS maiores Impérios do Mundo.

Estes e outros testemunhos afiançam aos Po-
vos da Villa de Camamú á dizerem p&r intermédio

«dente da Câmara, que a esta foram remetticios da Câmara Orguo de sua• representaçoeb ¦que e.n

pelo Excel. Procurador Geral du Província, Exem- en, V. M. I. o melhor dos Imperadores do Mundo

plares do Protesto, que com os Excel, Procura- aventura, que nos trouçe a V. M. I Constitucional;
dores Geraes das outras Províncias do Império e a Providencia que demorou a V. M. no Brasil
haviam feito contra a chmstrla inseria, em algu- *emov«-*«par.a. bem. longet ,.fle,w^ ,« ttpneços, que
mas das Actas das Câmaras, que tiveram por ob* podem remorar tão grandes bens. Contadosna fa-
;...,„ a oinfci^iin A-mlnin-iran do S. M. 1. do nrévio ternal bondade , e acolhimento dè V. JV1. 1. Lor.a-
"juramento 

de S. M. o Imperador, á Constituição titucional pedimos que se Digne acolher os nossos
"qualquer 

que ella seja, que houver rie ser feita votos de respeito, e felicitação por intermédio da

pela Assembléa Geral Brasiliense, Constsíitumte , e
e porque na Acta dapela

Legislativa, e que por isso
Acclamação, que aqui ss iavnira se achava a clau-
sula do Mesmo Senhor previamente prestar jura*
mento solemne dc jurar , guardar, manter, e de-
ièrider a Constituição Política , que fizer a Assem-
bléa Geral Constituinte do Brasil , era neces-

Câmara.
Deos Guarde a V. M. I. e Constitucional co-

mo cumpre a prosperidade do Brasil. Villa do Ca-
mttmú em Câmara de 10 de Dezembro de 1832.—
O Juiz Ordinário Manoel Francisco de Mello , o
Vereador Caetano AíFonço Monteiro, o Vereador
Manoel Rodrigues Fragoso,, o Vereador Sebastião

sario que todos fizessem expressa declaração de Igino da Assumpção , o Procurador Theodoro Dias
suas intenções, e vontades, atai respeito. O que de Carvalho.,
«sendo ouvido , lido , e examinado todo o conteúdo . m

BRASIL.

PROVÍNCIA CI3PLATINA.

do supra mencionado protesto, precedendo madu
ra reflexão foi. unanimemente dito que eile era
tão relevante, e tão conforme aos sentimentos de
todos, e cada um, que o ratificavam, approvain
e lhe davam todo o pleno vigor , e que queriam
fizesse parte integrante da Acta da Acclamação do Em um dos nossos Números atrazadoo aitnuncia-*
S. M. I. pari, evitar qualquer duvida, ou intre- mos a Convenção celebrada entre o Barão da Laguna,
pretaçío, que se possa e a queira dar ás palavras, Capitão General do Estado Cisplatino, e o Governa-
acima referidas da mesma Acta, que se registrasse dor dá Provincia dè Entre-Rios; passamos agora a
junto desta, cuja copia, se transinittfsse pela Ca- publicar na sua integra aquella Convenção, e os do-
mara ao Excel. Procurador Geral desta Provin- cimentos officiaes, que llie dizem respeito, e achámos
cia, para assim, fazer constai na Augusta Pre- em um Impresso de Buenos-Aües com o seguinte titulo.
sença de S. M. I., e fazer juntar onde Convier. E
para constar mandaram fazer este Termo, em que Convenção ele paz e boa harmonia, concluída e raãfica.
assiçnarain com todos os Ciicunstantes, eu Joaquim da pelos Srs. Governadores, e Capitães Generacs das
José de Souza Medeiros Escrivão da Câmara, que Províncias dc Montevidco e ele Entre-Rios , os IU"S'
o escrevi pelo impedimento do actual: Jacinto Jor
ge dos Anjos Corrêa, Presidente do Governo Pro->
\iso.in ; José da Silva Maf.a, Secretario; Fran*.
cisco Luiz do Livramento; Joaquim de Santa An-
na Compôs; Aureiiano.de Souza e Oliveira. Co-

trissimos e Excellentissimos <S>í. Barão da Lãg«na'
e Lúcio Mancilla.

Uruguai/ primeiro de Dezembro de mil oitoceit-
tos e vinte e dous. —.,111. e Ex. Sr. — Affectadi*
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¦vivamente o Governo desta Provincia do desagrada-
vel sentimento, produzido pela sensível¦ nccurrencia do
Major Cas.ies, teve mais uma razão para buscar de
úma vez ,i meio de evitar para o futuro oceasiõe»
tle colitestat.ões perigosas. (.) Governo diaso uma razão
mais, porque com clíeitj não foi a presente, a que
Ii;e siiogcrio este projecto , mas sim a condueta dos
Chefes da Linha do Uruguai). Julgou o Governo
encontrar o meio desejado , e encarregou ao beneme.
rito Sargento Mor D. João Florencio Perea, Secreta-
rio deste Governo General , de appre sentar-se , e pro-
pol-o a V. Ex. , fazendo sobre elle as suas prelimi-
itares explicações. Pôde V. Ex. prestar inteira fé e
credito a quanto este digno Official expozer em no-
me deste Governo, poi quanto está competentemente
instruído e auetorisado.

" Ile lisongeiio para Cste Governo poder reiterar
à V. Ex. seos respeitosos sentimentos, e os seos mais
corileae. aliectos para com a sua pessoa. — Lúcio
Mancilla. — III. e Ex. Sr. Barão da Laguna, Ca-
pitão General do Estado Cisplatino.

" Uruguay primeiro de Dezembro de mil oitocentos
e vinte dous. — 111. e Ex. Sr. A Nota de V. Ex., ein
ipie expõe a condueta, que teve o Sargento Mór D.
Rotnon Caseres, chegou ãs mãos deste Governo ao
mesmo tempo , que se poz a sua pessoa á sua dispo-
Bicão. Elle vê que o Major Caseres, abusando do
passaporte que se lhe Concedeo para arranjar negócios
dé familia, que por falecimento de sua Mãe exigiam
a sua assistência em Montevideo, tem-se involvido
contra suas ordens expressas, nas perturbações que
ameaçam este Estado. Foi de mortificaeão para este
Governo ura suecesso, que traz o cunho do compro-
mettimènto,, em que a condueta criminosa tle Caseres
deixou este mesmo Governo , intitulando-se seo emis-
Sario para fomentar a anarquia em u* paiz estranho.
Digne-se V. Ex. peisuadirse , de que o governo ¦ ai-
tamente de.apprová tal condueta; ê que maior satis-
facão receberia , se V. Ex. o tivesse julgado e punido
conforme a. Leis ; o que espera fará com qualquer classe
de pessoa, . e Para ° futuro tomc ° seo nome para
igtiaes fins. Este Governo aprecia a generosidade, que
V. Ex. manifestou ; e declara á face do Mundo , que se
chegar a penosa oceasião de pôr-se em hostilidades com
"qualquer Estado ou N.ção, seguirá a franca e hon-
'rada' murcha, que tem adoptado: tomará o Governo as
precauções do estilo, quando as julgar opportunas ;
porém jamais commetterá hostilidades ( elle o protesta ),
directa nem mdireclamcnte, senão depois de uma de-
duração; e neste ciso fará a gueria, segundo ouso,
e com as formalidades, com que a fazem as Nações
¦illustradas , observando o direito da guerra, Fica por
tanto prezo o Major Caseres, e em processo para se
lhe ápplicar a Lei. Mui sensível he a este Governo
não poder dar ao Excelletitissimô Sr. Barão Capitão
'General 

, oulro fiadov da exacta observância dos de-
veres, que lhe impõe sua ofFendida delicadeza, e
attenciio, que deve á reclamação e generosidade do
Excellentissimo Sr. Barão Capitão General, com quem'deseja conservar a sua boa int-ligencia.

O Governo de Entre Rios tem a alta satisfação
'de reiterar ao Ex. Sr. liarão, Capitão General, os
'«entiiiientos de amizade que o animam para com a
'sua pessoa , e a segurança da sua distineta considera-
ção. — Lúcio Mancilla. — 111. e Ex Sr. Barão da"Lagwna, 

Capitão General do Estado Cisplatino. „

" 111. e Ex. Sr. — Tendo-me appresenlado a
Sargento Mór D. João Florencio Perea, Secretario

'desse G0vc.no wtneral, as suas proposições, tendentes
a fixar de um niodo solemne a neutralidade, «ffiisade,

e noa harmonia entre, esse, e este território, para ettj»
l.i.i V. Ex. o artorisou com todas as suas faculdades,
::..',;'ui;.(!o sne participou no primeiro do corrente, foi-
in. i!e muita satisfação .cce-ital as com as ampliações,
que mo pareceram convenientes para remover todo o
motivo de duvida , e restabelecer a confiança de am.
bos os Governos dc um modo solido, e permanente. V. Ex.
far-me-hít a justiça de acereditarme animado dos mes-
mos sentimentos pacíficos, que manifestam as suas
cartas. O Listado Cisplatino, confederado ao Imperio
do Brasil, jamais perturbará o socego.de Entre-Rios,
e de mtiis Províncias limítrofes e amigas; e se ( o que
Deoa não pcrinitta ) os suecessos futuros se combinassem
de maneira tão fatal , que tornassem necessário um
rompimento, não principiariam as hostilidades sem
previa declaração , como corresponde á moral e digni-
dade das Nações cultas.

" Queira V. Ex. acecitar todas as considerações
da minha estima e respeito. — Deos Guarde a V. Ex.
muitos annos. Quartel General em A7 José, onze da
Dezembro de mil oitocentos e vinte dous. Barão da
Lamina. — III. e Ex. Sr. D. Lúcio Mancilla, Go-
veruador e Capitão General da Provincia de Entre-Rios.

" 111. e Ex. Sr. — Quando escrevi a V. Ex. re.
mettehdò o Sargento Mór D. llaraon de Caseres, era
o meo principal objecto chamar a attençao de V. Ex.
sobre as. intrigas tle uns poucos facciosos , que se
propuseram a alterar de Montevideo a paz destas
Províncias, a comprometter os seos Governos, e a
precipitar os simples em passos de inevitável perdição,
com o fim sem duvida de fazerem especulações sobre
a calamidade publica. He verdade , que o dicto Sar-
gento Mór procedeo com leveza,1 escutando a seducção
dos inimigos da ordem; porém ser-ijie-hia mui sensível,
que este Official fpra desgraçado por uma falta mais
pueril, do que crirainoza. Elle softreo já uma prizão.,
que lhe servirá de lição para p futuro, e eu rogo a
V. Ex. e espero de seos sentimentos generosos, que
esquecendo o accoiitecido, se digne restituil-o k sua
graça, pára evitar um sentimento á sua honrada faini-
lia, mui digna de toda a consideração. Quanto as
mais, fico intimamente persuadido, de que nada será
capaz de alterar a boa harmonia e amigáveis relações
enlre ambos os teritorios , protestando a V. Ex. que
este Gaverno corresponderá aos sentimentos pacíficos
que animam a V. Ex., e que se serve manifestar em
sua Nota do primeiro de Dezembro , em que interessa
tanto a felicidade commum de ambas as Províncias.

" Queira V. Ex. acceitar, com este motivo ,
todas as conciderações da minha estima e respeito.

" Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Quartel
General em S. José, onze de Dezembro de mil oito-
centos vinte e dois — Barão da Laguna — III. e Ex;
Sr. D. Lúcio Mancilla, Governador e Capitão Gene-
ral da Provincia de Entre-Rios.

" 111. e Ex. Sr. UrugUay 50 de Dezembro dt
1822 — Com a chegada a este porto do Encarregado
de Commis-ão enviado a V. Ex. recebeo este Gover-
no o documento, de cuja falta se fallou a V. Ex.
em data cie desoito do corrente, e he soturnamente li-
smiEçtiro poder aceompanhar a rsMificação solemne da.
Convenção celebrada.

" O Governo de Entre-Rios, cheio de satisfação
pela gêneros', reciprocidade , que tem encontrado era
V. Ex'.' o felicita coprazendo-se em --á nova amiaade ,
que desde hoje se liga com V. Ex, e se promctte dei-
Ia os mais prósperos resultados,

" Receba V. Ex. cem este motivo, os protesto,
da mais sincera amizade , y disimcta «oBsideraçãm s.

A .



Lúcio ManciBa - TH- e Ex. Sr. Barão ,1a Loginia,

Cap tao General rio Estado Cis-platmo.

Artioos de convenção e amizade, propostos pelo
Enctirr::/ano dada -Conitnisitão por parte rio.

ila Prooinerti de E»ir
Sscrciari
III. c. Ex. S,

lOVClIlO

¦ Rios, o Sr. Sargento Al br

1). João Florencw remi , -admitliilo.1 pelo
Barão ila Laguna , Capitão General

do Estudo C-is-platino.

A.tiro primeiro - O F.x. Sr. General Barão da

Laguna 
"reconhecerá 

os limites ria Província Enlte-lin-
na" ficando per este principio ambos os Governos da

lonU-r-sc nas suas tinhas, lia melhor neutralidade, e

boa hsnviciiia. —Segundo: serám mandados retirar da

pr.ix.nü.Ude á margem oriental rio Kio Uruguay todos
aquelles trnidu.es,' que riiiispirarani contra a tranquil-
1'ulade daquella Provincia, não lhes concedendo protee-
çâo alnuvia directa , nem inriirecta para hostilizarem a

Pi-oviiu-ia ele Entre-Hius. —Terceiro: o Governo ria

Prorinei.i Entre Iliana se comportará da mesma sorte .
a respeito rio Estado Cis-pl.»tino, com aquelles , que
tiverem vistas oppostas aos interesses daquelle Estado.
— Quâi-to : serám religiosamente conservadas, crespei-
tíuUs , as propriedades rie ambos os territórios; e
aquellas qne illegalmerité forem tiradas , devolveram a
seus .proprietários , unra vez que por estes ,oa por via
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S. JVi.vi: ouse rie Dezembro rie mil oitocentos e
vinte e ili-iis João Florr.irio 1'cre.i , Sargento Mór
Secretario  Ur.igv.ny vinte de Dezembro rie mil tato-
ci-ntus e.. vinte e tious. — Confirmado e ratificado o pre-
Bcr.te Triii-nido com aa ampliações , que o accompanhara

Lúcio Ala,:< iila.
" Nota : uma cnpia igual desta Convenção firma»

da pelu Ex- Sr. Barão ria Laguna, Capitão General
rio Estado Cisplatinu foi reraettidu aõ Sr. Governado,
da Provincia rie Entre-ltios. „

Constituição Chilena.

Dos últimos Papei» do Chile , que nos tem si-
do coniniunicados , attrahio nossa particular atten-

ção a Constituição que o Congresso Constituinte rio
Chile a caba de publicar em Outubro Jo anno pas-
sario. As obras humanas são pela maior parte sus-
ceptiveis rie certo ponto 

'de 
perfeição , além rio qual

nao nos he permittido passar. As Constituições Po-
liticas catam nuste caso , e a experiência , por des-

graça , sobejamente nos convence desta verdade. As
Constituições de Inglaterra, de França, dos Estados
Unidos, de Holanda, de Suécia &c. contra as quaes
nao cessam de clamar os Innovadores, subsistem,

dos Chefes rie ambas as linhas furem reclamadas em e viVem felizes oa Povos debaixo da protecçãõ dei-
forma ie^al. — Quinto: não será permitido , debaixo jas . ao mesmo tempo qiie a Hespanha , querendo
ria mais sagrada responsabilidade (no desgraçado caso, reformar na sua os defeitos das outras , isto he,
de que por 

"causas, 
que não estam na esfera das facul- fazel-a mais liberal (1), do que ellas, precipitou-

dades rios Governos de ambos os territórios) declarar a se no8 horrores da anarquia ; e Portugal, queren-
guerra , nem dar passo algum hostil , sem urna previa do depurar ainda mais o systema , ve-se ás porta3
declaração ou aviso; ' 

guarriando-se em qualquer caso da morte, e beru próximo a desapparecer da lista
as formalidades admittidas pelas Nações civilizadas, das Nações. O Chile, quando lançou as bases fun-
«icyeurio anticipar-se o aviso ás hostilidades ao monos danientaes do Estado, e levantou o edifício da sua
quinze dias. -.— Sexto: este Tractado não poderá ter Constituição, talvez tivesse diante dos olhos aquel-
efréito antes de vinte dias, contacfus ria data da sua: le ínstruetiro quadro da experieneia ; e.üòmo esta
celebração, para que possa passar á ratificação de am- matéria he tão análoga ás circumstancias, em que
bos os Chefes de ume outro Estadu. i)0s achamos, entreteremos os nossos leitores dan-

" 'Amyilicaeóes com que admitte estas propostas o do-lhes uma abbreviada idea daquella Constituição.
111. c £x. Sr. Barão ria Laguna. — Primeira: Ambos Principia a Constituição Chilena por definir o
os Governos respeitaram a linha de limites rios territo- „x}e seja aquella Nação , declarar a sua incíepen-
rios, e se obrigam a não expassal-a com força arma.-la denci.a, e fixar os seos naturaes limites, que vem
por nenhum motivo , durante a amizade e boa liarino- a ser ; í0 g.ui 0 Ceifio de. Horn , ao Norte o des-
nia , que ¦ promrttem guardar, c manter por todos os povoado düAcalama, ao Oriente os Andes, ao Oc-
tados possíveis ; nem a ingerir se , directa ou indirec- ddente o Mar Pacifico, pertencende-íhes as Ilhas

do archipelago de Chiloé , as da Mocha , as de S.
João Fernandes, a de Santa Afaria, e as outras
adjacentes. Passa depois a Constituição a designar
as qualidades necessárias para qualquer ser repu-
tudo Nacional, bastando para isto a residência de
trez annos aos Estrangeiros . casados com Chilena,
e a de cinco aos Estrangeiros casados com Estran-
gciras — estabelece a igualdade de todos os inrii-

possam fazer cm- força armada. — Quarta; .Ambos os viduos perante a Lei — e declara Religião do Es-
Governos se obrigam a respeitar os bens, fazendas, e tado a Catholica Apostólica llomana , com exciu-
propriedades dos vizinh s ele uma e outra parte, e a são rie qualquer outra.

tartiente , nas dissenções políticas internas , que possam
«uscitar-se em qualquer rios (iictos territórios. — Segun-
da- o terceira : Ambos os Governeis sc obrigam a não
tlttr auxilio directa, nem indi ectamente aos trairie.res ,
e a cuTiis p.íSof.s, qie se adiem refugiadas, ou para
o i-liante se refugiarem em qualquer rios dous territo-
rios , por haverem conspirado contra a ordem, e a
IranipiilhíUrie publica , impedindo toda a aggressão, que

•fazer-üirs devolver immediatameiite , logo que sejam re-
ickmailas em fôrma legal. — Quinta: Ambos os Gover-
.nus r.s impõem u obijgação ele náo commetterem hosli-
.lidado ulguma com nenhum pretexto, ant.s de recipro-
•camente se Inaerem as exposições , e reclamações sobre
.os motivos de queixa , que possam sobrevir , seja
por falta de cumprimento ao pacteado neste , e ante-
cedentes artigos, ou por qualquer outro accidente im-
previsto; protestando aplanar amigavelmente qualquer ...
duvida, quanto o-permitta a honra Nacional, c a cou- (1) Na linguagem dos Innovadores a Constitui-
vemencia publi. a rias respectivas Províncias. — Sexta: ção he tanto mais liberal, quanto mais abate o Mo-
Esta Convenção será firmada por duplicata, a fira , narca , e exalta a Assemblea : por outras palavras,de que l^aja em ambos os Governos á devida cotuj- he aquella que deatroe um Soberano , e levanta cem
tfincia. em lugar delle.

Tractando a Constituição Chilena do Governo
e dos Cidadãos, diz a respeito daquelle , que será
sempre representativo, composto de trez Poderes
independentes, Legislativo, Executivo, e Judiciaio
que o primeiro reside em um Congresso dividido
em duas Câmaras, uroa de Deputados, e outra rio
Senado. O Congresso deve reunir-se cada bíennio,
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» unas Sessões durarão trezmeáês, prorogriveis am-

da por outro.mez, se o Poder Executivo, ou aa

duas terças partes do Congresso assim o exigir.

A Câmara, do Senado tórma-se de indivíduos da

Corte, de Representantes. (2)., eleitos pela Cantara ^
dos Deputados, dos. Ex-Directores ; dos Ministros

d'Estado.,- dos Bispos, com jurisd.cçao dentro do

território, de un. Ministro do Tribunal 
^ui.ren.0

de Justiça, nomeado pelo mesmo Tribunal; detre^

Chefes do Exercito, do Posto de Brigadeiro inclai*

sivò wata cima , nomeados pslo Executivo ; do De-

leo-ado Directorial do Departamento em que se

abrirem as Sessões do Congresso • de um Director

de cada Universidade, nomeado pelo seoClaustro;

de dous Negociantes e dous Fazendeiros cujo La-

pitai não seja menor de sessenta mil cruzados ,

Lmeados pei!, Câmara dos Deputados. A Câmara

do Senado \leve abri e fechar as suas Sessões no

mesmo dia que a dos Deputados. n}b;rSn
Passa depois á Constituição a tratar tia eleição

dos Deputados, a qual he feita por Eleitores A

base .^representação Nacional he de um; feitor

por mil almas, e de um Deputado por quinze mil

a,1M1Nomeados 
os Deputados , revistos pela Corte

dos Representantes ósseos Diplomas, dado pe cante

esta d seo juramento, procedera a Cornara dos De-

pulados á.nomeação de Presidente, Vice Presiden-

te, e Secretários; e em acto continuo, a dos dous

negociantes e dous afazeudados. .
Tracta depois a Constituição das Attnbuiçoes

do Poder Legislativo, e do modo de formar, sane-

cionar, e promulgar as Leis. Estas nao. sendo pa-
Ta impor contribuições, cuja iniciativa lie peculiar
á Câmara dos Deputados, ficando cora tudo ao he-,

nado s faculdade de admittil-as , rejeital-as, ou mo-,

difical-a», podem ter principio em qualqner das duas

Câmaras: ©depois dedescntida,se ,pi):ovarda na .pri*
meira Câmara, era. trez distinetas Sessões, passara
uara a segunda, onde deíe ser também discutida,

§e o .profecto de qualquer Lei for vejeitauo por
tima das Câmaras, guarda-se-ha para a seguinte

Legislatura; se porém for approvado, passara ao

Director para que o assigne , e publique Aconte-

cendo ter o Director alguma objecçao,,. tornara o

projecto a ser discutido em ambas as Câmaras, e

nma vez que ellas oapprovem, terá força de Lei,

e será publicado pelo Executivo.
A Corte dos Representantes consta de sete in-

dividuos eleitos pela Câmara dos Deputados ; e

dos ex-Directores, que serám Membros vitalício»

delia; Quatro pelo menos daquelles sete Membros
devem ser de entre os mesmos Deputados. A Coi-

te renovar-se-ha quando se nomear novo. Directoi:

se este ficar reeleito , poderá ser também reeleita

a Corte. Quando o Congresso estiver em activida-

de, a Corte tomará o caracter do Senado, reunm-

do-se-lhe os outros vogaes-, eon# fica dito ; mas

depois de. dissolvido, ella exerce provisoriamente
entre outras attribuições , tudo o que pertence ao

Le-risdativo , sem que todavia as suas determina.

ções tenham força de Lei permanente ate a ap-

provação do Congresso.
- Quanto ao poder executivo será exercido por
um Supremo Magistrado com o titulo de Lhrector
«fo Estado. A sua pessoa he inviolável. Nomea , e

tem ás suas ordens trez Ministros responsáveis; po-
rém cessa a responsabilidade , quando as suas pro-

videncias se conformarem com as informações, que,
recebem dos de main Fimccionarios Públicos,, so-
bre os quaes recaie então a dieta responsabilidade.
A- responsabilidade dos Ministros caie em prexcri-
pção de um para outra Leginlatnia. Havendo ac-
diisiiçao contra elles , a Câmara dos Deputados to-
ma conhecimento se ha logar a formar-ãe culpa;.
d ho.caso.de alorniativa , tica o Ministro suspeu-
so , e vai ser sentenciado na Camaia dc, Senado..

O Director he eleito pelo Congresso , veriS-
cando-se tal eleição naquelle indivíduo , que obti-
ver os votos das duas terças pa.tes dos Deputa-,
dos e.Senadores existentes, e não licenciados. Es-
ta eleição poderá recair em um deites. O Dire-
otor dura seis annos ; e pôde ser reeleito uma só
vez por, quatro anno» mais. Depois de tudo isto

passa, a Constituição atractar dos requisitos neces-
surios. para qualquer ser Ditector,. a prover no
caso de mo; te do que exe.cer aqueiie Logar, a
demarcar todas as attnbuiçõcs, que lhe competem,
e os deveres a que fica, comprometido,

Tiacia 
'finalmente 

a Constituição do Podei Ju-
diciario , que icsi.de nos Tribunaes de Justiça,
designa quaes esfes devem ser, e demarca o exen
cicio de cada um delles, Como esta mate.ia he,

para nóã de interesse secundário, e incompatível

por sua extençãQ com os limites da n«,ssa Folha,
remetteuios os nossos Leitores á propua Constitui-

ção , se tanto deste, como dos . outros pontos-, dei
sejaiem possuir mais largo conhecimento.

Continuação das Pessoas que tem entregado no The-
souro' Publico quantias por empréstimo para as
urgências do Estado, sem vencimento de prêmio.

Transporte
Joaquim José Peiieira
Manoel Bento de Araújo
Honorio Fidelis do Espirito Santo
Francisco Alvares Ferreira do Amaral
Manoel Clemente de Sampaio Miranda
D. Barbora Joaquina de Jesus
José de Oliveira e Souza
João de Souza e Oliveira
Domingos Gomes Jardim
Francisco de Paula Pereira
Manoel Soares Louzada '

Joaquim Barboza Pinto
Manoel.José de Araújo Lima
José Carlos de Souza
Francisco José dn Silva
Francisco Ferreira dos Be.s
Antônio Pinto da Fonceca ^
José Gonçalves Portugal, e seo Jraao

Joaquim Gonçalves de Souza
D. Maria Izabel de Sou.»
Ignacio de Seixas Ribeiro
tiiiz Francisco C»rdt>7.t>
Antônio da Silva Monteiro
Francisco Correia da Costa
Manoel F.eire de Campe» ¦

Marianuo Pereira Leite
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¦ (2) Corresponde de alguma eorte á Deputaçáo
Pe.manènte..
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Continuação da Subscripção •voluntária, e mensal pa-
ra aiigmento da Marinha dc Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

Transporte...3327
José Dias de Paiva 1
Daniel Luiz Vianna, 1
Joaquim Alves dos Santos 1
Manoel José Monteiro Torres 1
Narcizo Antônio da Roxa Soares. 1
João Caetano Teixeira Bahia Velozo 1
Manoel Joaquim Gomes Figucredo 1
Manoel Joaquim Corrêa dos Santos 1-
Felicíssimo José Ferreira de Matos 1
Manoel Rodrigues de Almeida 9
Baltazar Nunes 1
Antônio Xavier de Souza Saião 1
Luiz de Alincourt 9
Cláudio Antunes dos Reys 1
Reginaldo Claro Ribeiro 1
Jaques Augusto Cony 1
Pedro Pio de Almeida Gralha 1
D. Luiza Roza Carneiro dn Costa 9
O Excellentissimo Estevão Ribeiro de Rezende.. 10
João Carlos Augusto de Oeynhausen 10
Clemente Francisco de Jesus 1
Bernardo José de Figueredo 9
Padre Joaquim da Crus 9

3373

Transporte...3373
José Luiz da S ilva Leite i
José Luiz Corrêa Braga 1

' Carlos José da Silva Braga 1
Manrjcl Antônio Álvaro 1
João Vas Guedes 1
Padre José Manoel Bessa g
Antônio José Ribeiro i
Desembargador José Joaquim Botelho de Almeida

Pinto da Costa 1
Antônio Joaquim da Silva Tibre \
Manoel da Costa Queriga I
Manoel Francisco da Cunha Ferreira 1

Continuar-se-ha.
3385

No Diário N.c 76 pag. 342, col. La linh. 8
onde se acha — Mr. Zeatinga tivesse aceusado — lêa-
se Mr. Zea não tivesse aceusado. Mesma pag. e col.
linh. 37 — Mr. Zeatinga, lêa-se Mr, Zea.

Idem no Diário N.° 78 pag. 353 col. 1." Arti-
go Inglaterra-linh. 11 onde se acha — ás suas Ir-
mãs , lêa-se as suas Mãos. Linh. 21 onde «wtá man-
darám , lêa-se mandaram. A pag. 353 col. l.a L.
as cinto Cortes, lêa-se as cinco Cortes. Col. 2.»
linh. 13, com o trintb, lêa-se como o triunfo. Linh*
27 aspirar á administração , lêa-se a admiração. Linh-
53 mais em contracto, lêa-se em contacto.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E N T R A D A S.

Dia 10 do corrente.— Cabinda; 57 dias; B.
Santa Roxa, M. Manoel de Jesus Fria, equipagem
SO, carga331 escravos, destes morreram 10 a João
Gomes Barrozo : passageiro Justihiano Francisco de
Figueiredo. — S. Sebastião; 4 dias; L. Senhora do
Carmo, M. Francisco José de Sousa , equipagem
V, carga assucar, e caffé a João Firreira Duarte:
passageiros 1 Tenente de Milícias, José Cândido da
Costa com 1 Furriel e l Soldado em serviço, Ber-
nardina Francisca , e Maria Magdalena com 3 es-
cravos.—Cabo Frio; 3 dias; L. Espada forte, M.
José Alves Braga, equipagem 4, carga milho ao M.

SABIDAS.
Dia 10 do corrente. — Falmouth por Peruam-

buco; P. Ing. Priíicess Elizabeth , Com. Philip
Sluman: passageiros o Excel. Gentil Homem da
Câmara de S. M. I. Antônio Telles da Silva, Viris-
simo Máximo de Almeida, e Manoel Severino de
Mattos. —Londres ; G. Ing. Emerald, M. Wm. Eliott,
equiparem 27, carga azeite e lã : passageiros Ing.
José Williamson, John Meredelh , Michel Z„ee, e
Róger Taylor com sua mulher. — Rio Grande • S.
Nova fameza, M. Ignacio Pereira, equipagem 16,
em lastro: passageiros José Luiz da Silva , Antônio
Ijourenço de Freitas, e 22 escravos. — Ilha Grande;
L. Guia do Sul, M. Francisco de Souza, equipagem
(>, carga carne seca e sal. -— Cabo frio; L. Santa
(Iríiz Brasileira, M. José Luiz Rodrigues, equipa-
gem 7, em lastro: passagei.ios Joaquina Maria com
4 filhos e 5 escravos.—Dito: L. S. João Baptista,
M. José d'Oliveira Marques , equipagem 4, em las-
tro. — Bentaènte; L. Thetis , M. Antônio Martins
dos SimlOg, equipagem 3, em lastro.—Rio daPra-

Ia; G. Amer. Bristol Trader. M. Simon Williams,
equipagem 11, carga farinha*, peixe, carne e alça-
trâo.—Hamburgo ,- G. Hamb. Urania, M. //, Heesh,
equipagem 18, carga assucar, caffé e couros. — Rio
de S. João; L. Santa Anna, M. José Maria dè Al-
meida, equipagem 5, em lastro.— Buenos Ayres pe-Ia Colônia do Sacramento; E. de Buenos Ayres-, Pa-
queie do Rio da Prata, Com. Eduardo Gahan: pas-sageiros o Alferes Manoel Marques de Souza, o Co-
ronel Miguel Antônio Flangine com 1 Cabo, 4 Sol-,
dados, e 2 criados, o Tenente Coronel Luiz Dell-
hoste, o Major Pedro Pinto de Araújo Correia, e o
Cadete Pedro Maria Alberlsze.— Campos ; S. Nova
Aliiança, M. João Eannes Vianna, equipagem 8,
em lastro. — Dito ; L. Trindade , M. Manoel Go-
mes Rangel, equipagem 7, em lastro. — Dito; L.
Flor do Norte, M. ,/osé Marianno dos Santos , equi-
pagem 7, em lastro. — Dito, L. Peuha , M. Igna-
ao José, equipagem 6, em lastro. — Dito, L. Sa-
crafamilia, M. Manoel Francisco Lopes, equipagem
9, em lastro.—Dito, S. S. João Baptista, M. Ma-
noel Antônio Dias, equipagem 8, em lastro. -— Di-to; S. Boa União, M. Antônio José Teixeira, equi--
pagem 5, em la«Vo. — Dito; L. S. Sebastião, M.José Rodrigues, equipagem 6, em lastro.— Dito,L. Santa Anna , M. José Francisco da Costa, equi-
pagem fi , em lastro. — Dito, L. Bom fim , M; Ma-noel Gonçalves, equipagem 6, em lastro. — Dito,L. Conceição, M. Antônio Rodrigues , equipaget» A,em lastro.-Dito, S. Nova Alleluia, M. José Cae-lano da s,ífc„, equipagem 8, em lastro- — Dito, L.Golfinho, M. José Alves, equipagem 8, em lastro.-IMo, L. Gatvota, M. Ângelo Francisco de Moraes ,equipagem 6 , carga sal e fazendas. — übaluba ; C.-?. José , M. Mariano Francisco Leite, equipagem 4,
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DIÁRIO DO GOVERNO. Vol. !.•

DECRETO.

,Xm Ttendendo ao que Me representou o Capitão Tenen-
te da Armada Nacional , e Imperial D. João Carlos dc
Souza Coutinho, Hei por bem Conceder-lhe a demissáo,
que pedio.do Serviço da Marinha Nacional, e Imperial.
O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido,
fazendo expedir os despachos necessários. Palácio do Rio
de Janeiro em quatorze de Abril de.mil oitocentos e vin-
te e trez, segundo da Independência e do Império. —
Cor,i a Rubrica, de SITA MAGESTADE IMPERIAL.—
Luiz da Cuttlta Moreira.

Aktigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negócios do Império , que o Chanceller Mór do Im-
¦perio remetta aos Governadores e Comroandantcs das
Armas das diversas Provincias, exemplares de dodas as
Leis promulgadas nesta Corte , por ser convenint* que
dellas tenham conhecimento os mencionados Governadores
e Commandantes. Palácio do Rio de Janeiro em 5 de
Abril de 1823. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fatenda,

Manda $. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda , remetter ao Ministro e
Secretario de Estado dos Negócios da Guerra . a repre-
«entação inclusa da Junta da Fazenda da Provincia do
Rio Qravde do Sul, relativa i gratificação concedida aos
Officiaes Generaes, empregados em commando , cavalga-
¦duras, e- ferragens , que requer o Mareclial de Campo
Joio de Detrs Mc.nna Barreto, Presidente do Governo da
mesma Provincia , para que pela Uepartição do dito Mi-
nistro suba este negocio i Sua Presença para resolver o
que for justo , transmittindo-se ao Thesouro Publico, o
seo resultado , e passando-se por elle as ordens neces-
«árias á mencionada Junta da Fazenda. Paço 13 de Mar-
^o de 1823. — João Vieira de Carvalho.

Manda S. M, o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios de tazenda, participar a Junta do
Banco do Brasil, que verificando-se c.n virtude das no-
^-as participasões do Barão da Laguna a verdeira applt-
¦cação dáS Letras , cujo acceite se mandou suspender
jpela Portaria de 22 de Fevereiro próximo passado , e
«fjue dé Facto foram applicadas para o pagamento de eta-
jpc , e soldos do Exercito deste Império , que se acha
«debaixo do commando do dito Barão: he do Agrado do
Mesmo Augusto Senhor , que o Banco as acceite, e-pa*

-í ~C\ O

gue. Paço li
valho.

de Março de 1823. — João Vieira de Car-

Repartição dos Negócios da Justiça.

Sendo presente a S. M. o Imperador o OíTicio da
Junta Provisória do Governo da Provincia de Goyaz de
26 de Janeiro do corrente anno, em que dá conta dos
motivos porque fez suspender o cumprimento do Alvará ,
que conferio a Luiz Pereira da Nobrega, faculdade para
poder tomar posse por seo Procurador dos Officios de
Tabellião, e Escrivão dos Órfãos daquella Cidade: Man-
da pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça ,
louvar à referida Junta as demonstrações , qúe acaba de
dar do zelo , e adliesáo, que consagra i Sua Augusta
Pessoa, e â Sagrada Causa deste Império , e que por
fira fique sem effeito o mencionado Alvará Palácio do
Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1823.—Caetano Pin-
to de Miranda Montenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio de 19
de Março próximo passado , em que o Fysico Mór Inspe-
ctor dos Hospitais Militares dá conta do emprego feito
dos quatro contos de réis, recebidos do Thesouro par»
compra de roupas necessárias no Hospital Militar -da Cor-
te, e pede instrneçoes sobre a applicaçao , que deva ter
a quantia restante daquelle emprego ; Manda o Mesmo
Angusto Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra participar ao referido Fysico Mór, que Ha
por bem determinar, que entrando a roupa comprada no
serviço do Hospital , seja applicada a quantia restante, a
compra da mais roupa que for percisa. Paço 3 de Abril
de 1823.— Joio Vieira de Carvalho.

Continuação dos txtractos do Correio Brasitiense.

PORTUGAL.

Mui pouco importa já a nossos Leitores no
Brasil as medidas que Portugal vai seguindo na
sua Politica interna; ftias ainda assim não sam
indiffcrentes alguns factos, q«e ou respeitam o
Brasil, ou lhes devem servir de feriu, para ©vi-
tar caírem nos mesmos escolhos.

A Junta Preparatória das Cortes em Lisboa
abriria sua primeira sessão em 15 de Novembro,
com uma faila do seo Presidente, Braamcamp; e

logo o Deputado Trigoso , como Secretario da De-

putaçãp Permanente, leo o relatório do que nes-

ta se passou.
Aos 20 de Novembro tomou o logar de r"re«

sidente das novas Corte», o Deputado Mouro.; e

I
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£ . ¦ ¦¦• -i * alguma fórma de processo era necessária ;
nomeou-sê uma Deputação P;™^"™",,^^ quê e provaria o facto, que se ouviria a defeza
El-ttei, designando o dia 1.» d»D««bw.par* 

K accusad que afguem serviria de Juiz,
se abrir a Sessão das Cortes o dinanas Çom^J P sentencear a pessoa declarada criminosa
feito começou a Sessão nesse dia , mas Sua M» ^^ d*gto observou 0 Governo Consíitu-

gestade (El-Rei) nâo pôde appresentar-se anteSua J»ort«fa/. Declara-se que a Rainha não
Magestade (as Cortes); por se achar El-Rgra c.mmt ^ 

CSnstituiçSo ; não sabe o Publico,
vemente incommodado com uma molest». *» ^ . ..££'i^ que isso assim fosse ; e so o asseveram
via soffrido por alguns dias, e ainda assim tez o n 

MinistrosHd>Estado, não se ouve a Rainha em
esforço de vir da Qu.nta.de AlJatejM o Pala 

fjl m Ministros pas8am a decretar que
.cio dé Bemposla; mas 

^"í8"^0;3*!™ 
' 

seja expulsa do Reino, e nas Cortes tracta-se ella
nâo lhe,permitt.ram os Médicos.quo saísse .J ^Rainha,

Em conseqüência leo um dos Ministros om j ^^ Dey d jfge; adminis-
tado a falia d'El-Re. as Cortes, e o 

presidente ^ ^ . je he a isto a que se
fez a sua resposta, não contendo, nemJ»». nm trana j ^ ^^ c tltucl0nal ?
outra mais, do que palavras vagas, sem allusao chama em^ 

^ da eMcnçfio .pSo he menos re-
aos negócios, do JW, ou as relações com as ro- a injustiça da medida; porque,
tencias estrangeiras, ou ao estado das finanças da 

£e«e"8 
ej.tado ^ 8aude da Rainha, ou ex-

¦xt__=í~ _ . ." ° 'i:. _.,„ „„ ™,mon,lMi!P a determinaçãoNação.
Mas

inotavel
•um«m facto de bastante importânciau Leo-se um 

^e 
«™ 

^"que o'ordene, he ella mandada sair de
latorio sobre a participação do Ministro dos Ne ver u ^j^e na Quinta do to-
gocios do Reino, na qual í»fo™™ ".°?£^ 

ffi30 0„ 
"utrl 

qualquer Quinta >
•5uo a Rainha tinha recusado jurar * Constituição ^, ou ou q q^ 

^ ^.^ ^
•1 que El-Rei resolvera Pô' -"fXTpessoÍque 

que 
" 

executasse a lei, mas no entanto dá-se-lhe
to das Cortes, segundo o qual toda a pes oa que nSo ^ a he ser
.ecusar jurar a 

^T^^Portu^T F a na Quinta d^ tate ; e accrescenta-se a
renunciará os direitos de Cl!^.° ™**£ 

„áo sto mais outro refinamento de castigo, e lie, que
íém havendo a Rainha representado que o seo. infto isto mas conlpanhia 

das Princeaw suas
•estado desande lhe não permittia viajar emi pe- nao po sa to ai. qu ,ci

rigo de vida, e havendo sobre isso consultado os blfias^ < Com que 1 ?ag «^ 
R um

Médicos da Casa R^l *g~^^2KS ndivX" 'aX 
supondo o crime piLulo , ea

mente que a vida da. Rainha^/c"^ ™f^ 8e„tença 
legalmente pronunciada ?

em perigo, se no seo presente estado tosse oDri. v S 
m ^ ConstittlcioIlali?nu) de-Por-

gada a viajar por mar ou por terra . r a Rainha por ser
Nestes termos expedio El-Rei um !*««?> «f?V e'nh'a 

menos direito a que se lhe faça jus-
ordenando que a Rainfia se retirasse para a Qu.n- ™a,™ ^Tm qnà quer" essa differeíça se-
*a do Ramalhão com os seos criados, mas negan- tiça do que outrem 

^uuq aconteceo £m 0tar iri.fciiMf ; £ «í&s aríií.»
Sobre isto propoz o Deputado Xavier Montei- quê se mandou^ ao Principe Herdei ro que juras-

ro, >e s impSssem *t£ Officios, para co- se a Constituição, ,i heconcebida -«mos-

StadTPotoXú propoz que sendo indispensa- que em todas as Províncias do Reino Unido se

?Í quf ee^cutassPe aPLei^ tanto a respefto da leve prestar o juramento á Cons ituiçao pol,t, a da

«-Rainha dTPortugal , como de qualquer outra Monarquia, ordeno-vos que, pela^ P^eque vos

p^soa, que recusasfe jurar a Constituição politi- toca , a executeis bem e fielmente, como he 
Jo

rdaMolarqnia, e tJde a.sua execução sido de- vosso dever e eu muito ^s recommendo dando

ferida pelo relatório de dez Médicos, os quaes d»- vós o exemplo, e fazendo que a mesma lei se od

SaTque e SUft vida se poria em perigo , Va ™ religiosamente por todos aquelles V^%
veridade do tempo, se ella viajasse, no presente decem. Escripta no Palácio de Queluz em*

máò estado de weW&í. propunha o Deputado Outubro da 1822.-Re.--FeW Ferreira de Arou

que se dissesse ao Governo que ordenasse que os jo e Castro. — Para o Príncipe Real D. redro ae

mesmos,-dez Médicos continuassem a estar «Sm Alcântara." .
ex-cidadoa Portuguesa, durante a sua residência, No entanto outra Carta Regia, que se mrigi

ná Quinta do Ramalhão; e que a acompanhassem ao Infante D. Miguel, he exarada desta tonna.
até o período delia sair do território Portuguez. Infante D. Miguel. Meo muito amado e pre.a
Ficou para segunda leitura. do filho. Eu El-Rei vos envio muito saudar, como

Nota-se logo neste extraornario acontecimento aquelle que muito amo e prezo. Depois oe nave

1 que as mulheres Portuguesas não foram obrigadas dês prestadoo juramento á Constituição Política _
a' jurar a Constituição ; e assim não vemos o fun- Monarquia, na fórma prescnpta na lei te ll

damento porque se quizesse obrigar a Rainha corrente, ordeno-vos que na qualidade de Vresmi
"pastar esse juramento. te da Academia das Sciencias, delirais o,n»

Mas ainda independente disto, era de presu- juramento ao seo vice-Presidente , para que,nL;
ihit que antes de privar alguém de seos direitos, no primeiro dia seguinte não feriado o haja <je '

antes de banir alguém do Reino, e antes de im- mar aos mais sócios, e Empregados da referida A '

i.cr urna pena, a que se costuma chamar morte deinia , de que se fará lavrar, termo e remetie
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Ceitidão á Secretaria de Estado dos Negócios do
Reino , em obseivancia do artigo 10 da citada lei.
O (pie me pa;eceo participar-vos para que o te-
lilmis entendido, e executeis. Esciipta no Palácio
de Queluz em 20 de OutuDi-o de 1822.

Agora perguntamos com que auetoridade , ou
porque lei fizeram os Ministros a distineção do for-
inulario nas Cartas Regias, fazendo que El-llei
chame ao infante " Seo muito amado , e querido
lilho, a quem envia muito saudar , como áquelio
que muito ama e preza : „ «punido na outra ao
Príncipe se ommiteiu esses termos , e se diz uni-
cumente " que El-Rei lhe envia muito saudar. "

líe pois o systema Constitucional poderem os
Ministros alterar, e destruir a seo bel prazer, es
formulas que inculcani diieitos nos indivíduos, a
quem o costume tem dado força de lei , e que a
falta dellas se reputa insulto ? i Porque lei se ar-
rogam os Ministros de Estado o direito de insnl-
ter o Principe Herdeiro da Coroa? Pelo systema
constitucional Porluguez.

Agora passaremos a outro ponto também im-

poitante, que he o tractado concluído entre Por-
tugtd e Hespanha para que aquelle envie aos lies-

pànhoes um contingente de 8:000 , de prompto , e
depois mais tropas se forem necessárias. Os Go-
vemos dc Hespanha e Portugal não podem deixar
de prever a troinenta, que os ameaça , da parte das

piais Potências Europeus; e in;usta, como he, em
muitos pontos essa ingerência estrangeira, nao pó-
de por outra parte duvidar-se qae ella tem sido
provocada pelos desmanchos , erros , e desmedido
orgulho desses Governos da Península ; e sem du-
vida o presente tractamento da Rainha de Portugal
não tenderá a conciliar-lhe maior amizade dos Ga-
binetes das outras Potências.

Porém entrado Portugal na ruinosa guerra do
Brasil • que forças sam as" que lhe restam para au-
xiliar a Hespanha; ou, por outras palavras, de-
liellar. p inimigo dos Pyreneos, em vez de se de-
fender e.ni Almeida ou Ehas ?

Sabemos muito bem, que o estribilho desta
cantiga he a união com a Hespanha ; mas então ;
para que andam esses políticos d'agoa morna ex-
hauiindo os suas forças no Brasil. quando ellas
lhe podiam servir nessa mesma união fíespctnho-
Iu; primeiro para obter termos mais favoráveis na
imião ; e segundo , para melhor defenderem o todo
depois dessa união ?

Estas inc.insequencias procedem de que os ho-
fiieas, que estain á testa dos negócios em Porlu-

gnl, não tem conhecimento algum do que se cha-
íiia o grande Mundo , e só sabem a theoria dos li-
vros o único homem dentre elles, que sabe o que
he esse Mundo, he um caiiginhas, um donato , nas
maneiras e no espirito, qne nunca terá assaz es-

jpirito ou resolução para obrar. Praza a Deos que
o Brasil, olhando para este espelho, veja os de-
feitos, que lhe convém evitar , e não se lembrem
do que passa em Portugal, se não paia desviar-se
da menina fatal carreira.

O Secretario de Guerra, Cândido, perlio a sua
demissão , já porque a", suas moléstias _lho _faziam
mui incominodo o trabalho d:. Secretaria, já por-
que os continuados ataques, que o Publico lhe fa-
ssia, etn conseqüência d? sua péssima conducta po-
litica passada, o dec-laivivam absolutamente indigno
«lo logar , que oecupava. Succedeo-lhe na occnpa-
<;So Manoel Gonçalves de Miranda , um Official Mi-
litar , cujo mérito , para ser Secretario d' Estado
R* Repartição da Guerra, parece consistir principal-
mente nos sentimento* drisiaiTasoadímiente hostis,

A °l -1

que manifestou contra o Brasil... nas Cortes passa-
dus , en, que foi Deputado.

A P.iiiíica de Por:itgal, pelo que respeita ao
Brasil, continua a ser «-.(instantemente absurda, es-
peraiiçado ainda o Governo, e illudindo igualmente
o Povo com as ideas de reconquistai- o Brasil, a
fundaiido-se nas lin-ças , que tem ua Bahia , e na
dominação, que ainda conserva no Maranhão e Parti.

Quanto ns força») da Bahia o General Madeira
acha-se bloqueado por terra Ino estreitamente, que
nenhuma subsistência pode tirar do paiz ; e assim
ha claro que, quantas mais Tropas lhe mandarem
de Lisboa, tanto maior será ns d i lhe tilda des de as
sustentar; porque não tem outros niantiinentos, se
não os que lhe entram por mar. Estes lhe seránr
também interceptados, logo que a Esquadrado Bra-
sil seja assiiz numerosa paia sustentar o bloqueio
da Barra: e então Madeira será obrigado a render-
se pela fome.

O Maranhão e o Pará , sujeitos unicamente pe-
Ias Tropas Portuguesas ; que ali guarnecem as Ca-
pitaes, só esperam o momento favorável para as ex-
pulsar , e ajuutaieiii-se á liga Brasiliencetlsto sabe mui
bem o Governo de Lisboa , mas continua a illudir
o Povo, como se coutasse com a permanente posse
daquellas duas Províncias, e como se essa posse fos-
se do agrado do Povo.

Dizemos que o Governo Porluguez sabe isto ;
porque até nas Gazetas de Lisboa se tem publica-
do cartas escritas.por Portuguezes residentes naquel-
les paizes, que dizem haver no Maranhão muitos
patifes ; isto hé, muito tiuein appraz a Independen-
cia, e união geral do Brasil, debaixo do Governo
de S. M. I. No Pará passam as cousas de opiniões
a factos; porque nas mesmas Gazetas de Lisboa se
tem publicado os procedimentos do Governo do Pa-
rá, que tem mandado prender muitos homens de
importância, como implicados no plano da Indepen-
dencia do Brasil.

Com estas noticias , já assim publicadas em Lis-
boa, dizemos que o Governo Português não pode
ignorar que a sua dominação mesmo no Maranhão
e Pará está a expirar; e se falia, e obra em senti-
do contrario , he só por illudir o Povo. O Sertão
do Piàuhi, 

'que negocea em gados somente com a
Bahia e Pernambuco, he por isso naturalmente li-

gado ao resto da confederação Brasiliense , e como
a Capital não tem outros recursos, ella deve se-

guir o impulso da Província.
Assim'fica manifesto que logo que o Brasil se

desembarace das forças Portuguesas, que estam na
Bahia, pode formar um'Exercito no Piauhy, que
pela visinhaiiça do Maranhão lhe cortará todas as
comniumcaçôes com o interior, cm cujo estado nem
as forças Portuguesas se podeiám ali manter, nem

quando o podessem , valeria a pena de o fazer. O
mesmo se pódc dizer do Pará.

Como o enthusiasmo que o Governo de Porlu-

gal tem excitado no Povo para o fazer entrar na
o-uerra contra o Brasil, não he fundado cm razão,
mas sim em paixões particulares, esse enthusiasmo
deve esfriar com o tempo, e tanto mais depressa,

qnat-.to a interrupção ilo cmnmei-cio for mostrando
aos Povos que a pre»efite Adiiiiniutração vai com
seos erros, solapando a piosperidade Nacional.

Já na Cidade (le Braga houve uma commoção
oue se suppoz dc» consi(le»iàvei iniighitude : ní»8 não
'¦ '' jor ora, cousa (le grande impor-

julgamos isso
iiiio he utn
i no espii

do Brasil. Ós chapeos de Brag

symptnma do effei-taiicnS , excepto em quam . ,
to que vai produzindo no espirito publico a guerrao as facas de Gui-

marães -, que nno ;odem i: -vcuiter-se »ô Brasil,
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começam a «ispertar o f*ente , tçcando-a por seos

interesses, e os negociantes de Lisboa, e Porto co-

nhecerái-.i tambem dentro em pouco tempo, os lucros

que tiiani dessa guerra , que tanto tem applaudido.

RIO DE JANEIRO.

COEKESPONDBNCIA.

Srs. Redactores.

se lhe acuda, m;;s he aa

¦Sed caritatem civium, et gloriam, coneupísse. — Cie.

caridade -universal, que
mesmo tempo prudente , que se sor-cona com meios ,
que prometiam um resultado provável.

Todo» «quelles povos sabem que o brasd he uma

Nação, mas (Sobem não ignoram, que pura que guZB
«le certos direitos diplomáticos lhe lie necessário o ligar-se

com os Povos da Europa; na Europa estam aa Arte , as

Sciencia., as Manufacturas, e todos aquelles produetos,
oue o Brasil ainda não tem; lá estam o;s consumidores

dos seos gêneros geralmente foliando, logo he Ia que
primeiro deve prender-se com relações amistadus;

quando lá o considerarem diplomaticamente girara na

sua orbita, como Planeta calculado, reconhídido, e
brilhando com luz propiia, ou reílectida.

Então e antes parece, que nao deve elle entre-
metter-se nos negócios dos outros povos Americanos;

Li, e com grande contentamento meo a carta , i(, eIlil epocha não distante apparecerá com a digni-

que a' V. mercês dirigio _o _Obscrvad„r 
Const^'™al dade de homem conhecido, 

-' " ''" "'

Impr;
que
inem

e levará com sigo não só '•

pressa no seo Diário N.° 74, porque me pareceo a úe mo(imçu0 , e conseqüência nos seos con-

e o Observador tem sentimentos generosos; um ho- se,hos 
^ ms u-obem _ fnrça, que se vai desenvolveu-

que nos aeeonselha para concorrer cada um do _o nosst) nascente Império com o mesmo vigor,

com o seo tal qual cabedal , quer fysico, quer moral, coJ_ nog Iwsgos campos brotam as plantas dias

para o bem da cousa publica , e que deseja ver es- d -s 
^ que vjvjncafjora chuva os ensopa , c que os

tabelecidos nas diferentes secções d1 America a paz an;mam os brilhantes raios do astro primário,
a ordem,'e os verdadeiros princípios de Governo, Eu _úf) comprehendo , porque os Americanos do
tem certamente uma alma moral, e religiosa. guj n5o buscar devem nos negócios políticos a illustra-

Cumprindo pois com o seo Conselho direi, çã0? e 0 trilho nos gabinetes Europeos ; parece que lhes

que entendo sobre o seo proposto projecto de Cangres- dey(; servir _e regra g COnducta dos Americanos do
so universal Americano, com o fim de plantar a ar- Norte . og Estar»os Unidos ligam-se cada dia mais ,
vore da paz neste hemisfério. e majs com _ Europa , os homens illustres deste Po»

Pertende o Observador , que deixando de estar vo ojjjam pal,3 e__ como sua escoHa ( tem toda a ra.
com os olhos fitos na Madre Europa , cuidemos dos _^Q ^ gam os geQS jrmg09 mais velhos ; ainda náo oceor-,
interesses dos nossos visinhos : parece-me que esta reo nem occorrerá nunca ao Governo de Whasingtoiv o fa-

proposição exclue dos sentimentos de caridade univer- fcr da Ame-rica outra China; os Povos do mundo de-
sal uma parte mui numerosa do gênero humano, para vcm ex-st-r uns para oa outros, assim como existem.
que a filiemos entre as filantrópicas do Abbade de Qg m)j:vjjuos . nao he só o Commercio de cousae
S. Pierre: temos obrigação de concorrermos_ para fys;cas 

> que se deve procurar, he tâobem o Com-
paz, e tranquillidade de todos os homens, nao deixa merc:0 menta| . 0 roeo vizinho quando troca commigo
de ter direito aos nossos bons officios um povo por- cousas ? que eu „ga tenh0 , he um interesseiro,
que está na Europa, o local pouco deve influir na „__n_Q me accoMei|ia, e me ajuda a adoçar os males
àcção de fazer liem — Cvmfeceris eleemosmam nes- da vida he uma especje (le Anj0 tutelar, que a
ciai sinistra- tua quul faciat dextra tua. Divina Providencia póz junto a mim , porque sabi*

A Nação Brasileira está em circunstancias de h- bm () pafa ^ poucQ presta hu|ffl _omem ú. -
gurar entre os Povos , mas para o fazer bem , pare-
ce-me a mim , que a primeira setna, aonde deve appa-
tecer he no Arcopago Europeo.

Segundo o «ystema de Governo, que o Povo

Concordando pois com o Observador , em que o
Império do Brasil deve concorrer para que se tranquil»
lisem ósseos vizinhos, não me conformo com a opi.

"Brasileiro acaba de adoptar, acto que prova" protecçâo I,i5o> áe "q«f 0^Qve fazer antes de ser diplomática-

especial da Divina Providencia, está elle perfeilamente me»ts considerado Nação pelas grandes da Europa;

de accordo com os princípios de eterna verdade, que el,til° mesmo em companhia dos Diplomáticos daquella

dominam na Augusta Assembléa Europea , e não com Parte do mundo figurara melhor; a Europa tem todo o

os anrmneiados nas diferentes secções Americanas , an- empenho , em que a parte d" America , antes Hespa-
te. Colônias Hespanholas; lá estabeleceo-se como base nll0'«« • "»**" 

W™ e'» P»* ¦ quanto mais cedo, se aquie-
essencial da ordem civil a Monarquia moderada, o '*>" tanto mais depressa se entregaram aquelles povos
mesmo se fez no Brasil; cá nas outras todos os esbo- a industria, e ao trabalho; venderá a Europa mais , o

ços dc Constituições que tem apparecido, sam Demo- comprara mais, o que sam por agora os seos desejos
cracias desenfreadas , onde o e-roismo , a vaidade, a primários; por Europa não entendo eu «gora Hespa-

pre-umpção, e a irreligiosidade ficam livres , ,e os in- nha , e Portugal, estes dous povos caíram nas unhas
dividuos* no terrei.o sempre de braços nus, e punho dos fylosofos Carbonarios , Deos lhes acuda.
feito, promptos a engalfinhar-se para governar, e em- Acho justo lembrar aqui ao Observador, que desde
polgav os empregos, d'onde lhes ha de vir o sustento, o dia 26 de Abril de 1821 até hoje ainda no Brasil
que a eu» perguiça não quer demandar á teira, a os impressos se não entremeiera.u com os negócios de
qual com illitiiitada fertilidade os encerra a um palmo Bttcnos-Ayres, o que prova qne o povo Brasileiro cui-
de fundo, e os descobrirá á primeira enxadada. Já vê da de si , e não lhe emporta — ex abrupto— com as
pois o observador, qae entre povos, que se acham cousas dos seos vizinhos , assim o faz gente bem crea-
em taes circunstancias, a voz do Novo Império será da ; não accontece assim co.n os daquella Cidade ; o.
provavelmente — vox tlamuntis in deserto—; os en- Argos logo que se persuadio, que aquelle paia tinha
tendinientos .Americanos, antes Hespanhoes estam con- um governo solido, faltando-lhe eom tudo mezes pur*
fundidos, pareça que esta porção da America está ter um anno de prova, tem descorado a nosso respei.
abandonada da mão de Deos, e que ainda não encheu to com toda a insolencia de um Carbonario, tem fo«
a medida dos seos justos castigos. mentado as intrigas de Montevideo, quanlo teu. podí-i

He verdade que por esta inesma razão manda, a do, ç feito tucU.o que está. so ü"° «icsuce. para.des*-
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creditar • este Império, lendo os números de Fevereiro
tlesénganàr-se-hia: ora snppondo, que naquelle paiz ha
Liberdade de imprensa, creio eu, que elle não repelle
as opiniões dos homens bons da terra, porque não
parece natural , que considerando nós o Observador,
oigão dos indivíduos sensatos daquella Cidade, pois
que acconselha paz , e amizade , sejam opinião do po-
vo de Buenos-Ayres as expressões ido Argos , e em
tal caso só provam o sansculolismo , e Carbonarismo
do seo Redactor.

Filoordinis.

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal para
augmento da Marinha, de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

Transporte 3504
Ladislao José de Oliveira 1

\ José Antônio Teixeira I
Manoel Peixoto da Costa Louzada 1
Manoel. Antônio da Cunha Guimarães 1
A Ordem Terceira do Carmo 10
Bento José de Carvalho 8
João da Silva Lomba 1
D. Eufrazia Fracisca do Amaral 1
Gabriel Affonso Guimarães 1
Custodio José Rodrigues 1
Joaquim José de Castro 1
Manoel Francisco Lessa 1'João da Cunha Moreira 1

.José Francisco Cidade 1
Antônio Gomes da Silva 1

.Custodio Manoel de Matos 1
Xuis Zovetti I
Manoel Machado Coelho e Irmãos 12'João 

Moreira I
Padre Manoel José Coelho 1
.Joaquina Feüciana da Cruz por seo marido An-

tonio dos Santos Cruz 1
Francisco José da Silva Lopes 1
,A Irmandade do Divino Espirito Santo da Fre*

guezia de Santa Rita'João 
da Silva Lisboa '

.Anna Luiza do Espirito Santo 1
João Francisco da Costa I
Ugolino dos Santos Estrella 1
fFrancisce Caetano da Silva.... 1
Rodrigo Antônio de Araújo Lima ^
Antônio Joaquim Cândido '
Joaquim de Azevedo Lobo Peçanha 2
Narcizo Luiz Alves Pereira 2
Victorino José Machado J
Balthazar Alves -J
José Raimundo Cabral de Mello 1
Padre Joaquim Affonso Pedrozo I
Bernardo Carneiro Pinto de Almeida »
.Antônio Alves -°
Fadre Felippe José de Medeiros 1
D. Anna Matildes ila Costa *
D. Marianna Francisca da Fonceca 1
Francisco Xavier Dantas Moreira 1
João Diniz Vieira. I
Julião José de Oliveira.
Luiz José d* Aguiar 
João Ghrysostomo Rodrigues Lopes.
Felicidade Perpetua da Silva
João José Pereira d' Oliveira

8
. 1
. 1
. 1
. 1
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- Transporte. 3575
Feliciano Coelho Xavier 2
Manoel Martins Jaques J
Valentim José dos Santos...., 1
Jacinto José da Silva 2
Joaquim José Cardozo 1
Victorino Joaquim do líascimento 1
Gabriel José Pereira Bastos 2
Maria* de Jesus da Silve.... 1
José Francisco Cortes .'.. 1
José Lopes Anjo 1
Antônio Teixeira Gomes 1
Domingos José de Carvalho 1
Francisco Martins Esteves '
Bernardo Pereira Lisboa r*. 1
Francisco José Pereira 1
Anna Maria da Persinca I
José Rodrigues de Carvalho l
Manoel José Lisboa...... I
Joaquim Pacheco de Lima 1
Manoel Francisco de Sou2a 1
José Figueiredo Campos I
Plácido dos Santos 2
José Joaquim dos Reis I
Manoel de Medeiros Paiva X
Thomé Ribeiro de Faria •••• 2
Manoel Joaquim Ferreira da Costa }¦
Luiz Mariano Brasileira 1
Joaquim Corrêa dos Santos 1
Theodoro de Souza Mota ,, 1
Antônio Coelho I
Antônio Lourenço da Silva 1
Joaquim José Cardozo Guimarães *
José Coelho Marinho 1
Antônio Ferreira 2
Marcelino José da Costa. f
-Irmandade do Santissjmd Sacramento da Freguezia

de Santa Rita........ s
João Teixeira de Souza 1
Antônio Rodrigues Nunes 1
Gregorio José Teixeira ¦ • • 2
Henrique José dos Santos 1
Manoel José Dias da Silva .'.." 1
José Ignacio da Silva.... ••• *
Antônio Joaquim de Almeida ••- *•
João Manoel Leitão 1
Joaquim Antônio 1
João Ferreira Campos **
Francisco Luiz da Costa Guimarães *
Campos Bellos *¦
Domingos Vieira Cortez 1
Antônio Pinho Pereira 1
José Gonçalves da Silva 1
José Thomaz Carceler 1
Jacinto Teixeira da Cunha ••' *
Carvalho Irmãos *
Lourenço Pereira Lago
Francisco José Dias Guimarães
João Bernardo da Cunha Fernandes
José Ferreira da Roxa Araújo
Joaquim da Silva Sena
Manoel Vieira ¦¦¦•¦ ••
Padre João José Rodrigues de Carvalho
Antônio José Pereira....
Antônio Gonçalves Pereira
Gregorio José Teixeira.... 1
Manoel José Rabelo Cortes ' 1
Francisco José Martins Viana. ••• »

Contimmr-se-ha.
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Dia 7 de Abril de 1893.

Relação das Embarcações que prestaram fiança na Al-
' 

fandega pura Portos Estrangeiros.

A Galera Franc. Cnion ãísirée., que segue pa-
ia a Ilha de Cuba.

Bergantim lng. Importei-, para Gibrallar.
Galera lng. Charles, para Jersey.
Encima lns;. M.ickrel, para Guemesey.,
Bergantim7»<.. Wilna , que segue para Gibrallar.

B^i-o-antim lng. Agetioria , para buenos Ayres.
Galera Hnmb. Urania, para Hamburgo.
Bergantim Amei: Olhe, para Boston.
Bergantim Amer. Elisa Rttty , para Norfolk.

Bergantim dito Packri, para Buenos Ayres.
Bergantim dito Duk , para o dito.
Bergantim Escuna dito Francis Jarvis , para

Torre de Ávila.
Bergantim Escuna Amer. Cirur , para balem.
Bergantim Amer. Femocek, para Boston , e Mar-

blebead,
Bergantim dito Robert, para Baltimore.
Bergantim dito Cygnet, para P/titadtlphia.
Galera dita Patterson, para Gibrallar.
Galera dita /í/crm, para a pesca das Baleias.
Galera dita Cc.ritilh.iatt, para Bullimore.
Galera dita Arminius , para Bullimore.
Galera dita ijráto., paia o Rio da Prata.

Miguel João Meyer.

N 0 T I CI A S M A R I T I M A S.

E N T RADA S.

Dia 11 do corrente. — Angola,- 29 dias; G.

Amalia, AL Luiz Antônio Batalha, equipagem 33 ,
carga cera, azeite e 692 escravos, destes morreram
SI a João Gomes Valle : passageiros José de Betan-
courl , João de Bastos , e José da. Silva. — Dito ,
35 dias; G. Feliz Eugenia, M. Antonio Gomes lo-

gaça-, equipagem 32, carga cera, azeite e 632 es-
cravos, destes morreram 65 n vários : refere o Mes-
tre que filiou a um Navio Amer. nas Ilhas da Mn-
rica , cujo Capitão lhe disse que não entrasse neste
Porto porque ficava prisioneiro de guerra. — Tra-

pano; 110 dias; G. lng. Prolheus , M. John Ira-
ter , equipagem 10, carga sal. a Ileyworth. — Rio
Grande ; 23 dias ; S. Firmeza , M. Mulheos de Mel-
lo , equiqagem 15 , carga carne e couros a vários :

passageira Felisberto Joaquim dc Azevedo.— Rio de
Ostras • 4 dias ; L. Conceição, M. Manoel de Frei-
tas, equipagem 6 , carga madeira a vários. — Vai-

paruiso ; 44 dias; B. Franc. La Gaselle , M. Poin-
tel, equipageni 10, em lastro ; vem arribada com
agoa aberta. — Jugonripe; 10 dias ; L. Conceição,
M. José Veli.r. Pereira, equipagem 12, carga amar-
ia* , louça, betas e caffé ao Caixa : passageiro 1
Hespanhol: diz o Mestre que a Esquadra da Bahia
ainda estava fora, e que não havia novidade alguma.

S A H I D A S.
Dia 11 do corrente. — Boston ; B. Amer. OU-

ver, M. Lunl , equipagem 8 , carga caffé e assucar.
— Sanlos ; E. Conceição Telegrupho , M. José Joa-
quim de Abreo , equipagem 6, carga sal. — Jersey;
G. lng. Charles , M. Nicoláo Clemente., equipagem
12, carga couros e caffé. — Parati; L. Senhora do
Carmo , M. Manoel Correia Pinto , equipagem 6, em
lastro. —.Dito, L. Bom Jesus , M. Thomaz Rodri-

fites 
, equipagem 6, em lastro. — Rio de S. João,

i. Conceição Flora , M. Anlonio José do Couto ,
equipagem 5, em lastro. — Dito ; L. Santà_\Michae-
Ia, M. Francisco Luiz Coimbra, equipagem 5, em
lastro. — Baltiuiore ; G. Amer. Cornilhiaii, M. John
Hall, equipabem 18 , carga cacáo e cobre. — Di-
to ; G. Amer. Arminius , M. John Grosh , equipa-
ígem 26, carga couros, cobre e chifres. — Gibral-

tur ; B. lng. Imperter , M. Isattc Saclccr , equipa-

gem 12 , carga algodão e cacáo : passageiros os
Hespanhoes D. Felippe Barreda com sua mulhdr e
8 pessoas de sua familia, D. Clara Norbete com
sua Irmã, D. José Luiz Balanho , D. José dei Sa-
lar, D. Francisco Carrasco , D. Balthcsar Balurino,
D. Antônio Lattgue , D. Felippe Carun.e/ío , e 2 Sol-
dados. — Boston'; B. Amer. Fenicich , M. John Bra-
cghton , equipagem 7, carga assucar e caffé.— Vai-

paruiso e Lima • B. lng. Star, M. John Llsdon ,
equipagem 11 , carga farinha e outros gêneros : pas-
sageiros os Hespanhoes Nicoláo da Costa , Nicoláo
Henriques, Francisco Machado, Antônio Machado,
Manoel Varefla , I). Francisco Caranty , D. Francis-
co Verguem , D. Clemente Pnssos , a Franceza Ma-
ria Pierrele, os Prussianos Clemente Jacob, Jacob
Jacol, os Italianos Luiz Pezzorno , João Massa, e
o Brasileiro Gaspar Anlonio Guimarães. -— Torre de
Avilla; E. Amer. Francis Jarvis, M. C. Nicoll,
equipagem 8, carga vi veros : passageiros os Ténerí-
tes João Maria Paresi, Jaecrme Francisco Re/citffa,
e o Capitão Barão Vonden Busehe , todos das Or-
dens do General Labalut. — Cabo da Boa Esperem-
ça ,- B. lng. John, M. Thomaz Mireer , equipagem
13, carga assucar e tabaco. — Campos; L. Felicida-
de , M. João da Silva Machado , equipagem 5 , em
lastro. — Dito, L. Santa Rita, M. Manoel Francis-
co , equipagem 7, em lastro.— Dito; S. Triunfo Na-
veganle, M. Jos. Nicoláo Machado, equipagem 7,
eiii lastro. — Dito, L. Boa fé, M. Isidoro Correia,
equipagem 7 , em lastro. — Dito , L. Santo Antônio
e Almas, M. Manoel da Costa Ribeiro, equipagem
6, em lastro. — Dito, S. S. Luiz Gonzaga, M. An-
tonio Ferreira dos Santos , equipagem 7 , em lastro.
— Dito, L. S. João Baptista , M. José Vieira da
Silva, equipagem 7, eu, lastro.— Dito, S. Feliz
Constituição, M. Miguel Francisco Pereira, equipa-
gem 6, carga carne e vinho. — Dito , L. Espirito
Santo, M. Joaquim Anlonio Vieira, equipagem 6,
em lastro.— Dito, S. Prottctora dos Anjos , 

"M. 
Ma-

noel José Monteiro, equipagem 8, em lastro. — Ca-
ravellas ; S. Bom Pastor , M. José da Rocha e Sil-
va , equipagem 10, em la9tro. — übaluba ; C. Fra-
gatinlia , M. Manoel Gomes de Pinho, equipagem
6 , em lastro.

AVISO.
Francisco José do Amaral, annunciante do annuncio feito no Diário N.° 12 de 18 de Jnnht»

do anno próximo passado avisa a todas as pessoas que tenham bilhetes darifa então annunciada , que po-dem dineir-sc á rua do Cano casa N.° 150, para serem embolcados das snns n„s.n,m. •»„.• niín n«dw teriffir
êxito a dita rifa. — Francisco José do Amaral.

para serem embolcados das suas quantias por não poder ter

HIO bk JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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AltTIGOS *'Ol?flCIO,

Repartição dos Negócios do Império.

FOI presente a S. M. o Imperador o Officio
:> Provisório da Provincia do Ceorrí , do 1.°

do Go-
verno jfrovisono aa rrovincia do Ceará , do 1." de Fe-
vereiro deste anno, com o Requerimento dos Povos da
Ribeira de Caratins , que pertendem ficar sujeitos ao re-
ferido Governo , desmembrando-se aquelle destricto da
Provincia do Piauhy , a que actualmente pertence: e fi-
cando o Mesmo Augusto Senhor inteirado das razões ai-
legadas em favor da sobrèdita mudança; Manda pela Se-
cretaria de Estado dos Ngocios do Império , participar
ao Governo da Província do Ceará, que não he conve-
niente fazer agora innovações desta natureza , e que de-
ve tudo conservar-se no estado actual, ate que a Assem-
bléa Geral do Btasil decida o que for justo sobre esta
matéria. Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Abril de
de 1823. —José Bonifácio de Andrada e Silva.

..-.--]/ Repartição dos Negócios da Guerra.

Havendo subido á Augusta Presença de S. M. o Im-
perador uma Representação do Coronel Graduado Miguel
Antônio Flangini, Secretario Militar da Divisão dos Vo-
lusitanos Reaes de El-Rei, feita por parte do Tenente
General Barão da Laguna, Commandante em Chefe do
Exercito do Sul, contendo vários Quesitos , sobre que
pede a Imperial Deliberação, c que versam a respeito
do Decreto de 31 de Janeiro do corrente anno, pelo
qual se conferio uma medalha de Distincção ao Exercito
e Esquadra sob o Commando do sobredito Tenente Ge-
neral; Houve S. M. I. por bem Resolver sobre aquelles
Quesitos da fórma , que consta do Documento, que es-
ta accompanha , assignado pelo Ollicial Maior da Secre-
taria de Estado dos Negócios da Guerra; e pela mes-
ma Secretaria d'Estado o Manda remetter ao Barão da
Laguna, para seo conhecimento e execução. Palácio do
Rio de Janeiro em 24 de Marqo de 1823— João Vieira
de Carvalho.

Documento que accompanha a Portaria desta mesma da-
ta, contendo as Imperiaes Resoluções sobre vários Que-
sitos feitos por parte do General Barão da Laguna, a
respeito do Decreto de 31 de Janeiro do corrente an-
«o , pelo qual S. M. I. Houve por bem conceder uma
Medalha de Distincção ao Exercito e Esquadra sob o
Commando do dito Barão.

Quesitos.

1.»

Qual seja a época em que se devi considerar, que
principiou o serviço feito às Ordena do General Barão
da Laguna.

2."
Para se marcarem os annos de Serviço na Medalha,

será necessário contar de Janeiro a Janeiro, ou bastará
de outra qualquer época, em que tenha começado o Ser-
viço? 3.°

Quando um anno de Serviço comprehender duas eras,
aual dellas se deverá marcar na Medalha?

4.»
Para se marcar um anno de Serviço deverá contar-

se doze mezes exactoa; ou poderá em alguns casos dis-

pensar-se algum tempo ?

Se deverá ser attendido o Serviço interpolado ; por
exemplo: 4 mezes em um anno , 6 em outro anno , e
e 2 em outro?

Imperiaes Resoluções.

1."
Geralmente , o Serviço de Campanha , pelo qual se

concede a Condecoração, começou desde o dia, em que
as Tropas passaram a Fronteira Brasileira : e o Serviço
feito ás Ordens do Barão deve entender-se por aquelle,
feito ás suas immediatas, ou de Generaes e Comman-
dantes seos Subalternos.

2 a
Uma vez que se tenha preenchido o anno, he indiffe-

rente qual o mez , em que principiou o Serviço , ou qual
o em que acabou. 3.«

Em Serviço igual deve-se marcar o anno, em que se
tiver servido mais tempo; mas havendo Serviço distineto,
como ter entrado em acçío etc, então marque-se esse
anno.

Quando o Official nao tiver voluntaiiamente causado
a falta de preenchimento de tempo, poderá dispensar-se-
lhe até dous mezes ; e geralmente se concederá esta dis-

pensa a todo aquelle que, faltando-lhe dous mezes, mos-
trar que nos dez outros entrou em duas acções.

5..
Neste caso appresentará o Barão da laortoa a S. M.

o Imperador, por esta Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra , o Requerimento do pertendente , para 6>. M.
I. Deliberar.

Secretaria de Estado em 24 de Março de 1823. —

Anlomo Pimentel do Vabo. /

RIO DE JANEIRO.

Por Ordem Superior publicamos n'este Diário
uma copia dos dous conhecimentos em fôrma relati-

vos aos gêneros, que para o serviço da Marinha
Nacional, e Imperial generosamente offereceo o

Commerciante da Bahia José Anlomo de Araujo;

para que conste o louvável lance de patriotismo
operado por este Benemérito Brasileiro, em uma

conjectura, em que taes gêneros se fazem duplica-
' 

damente preciosos , tanto pela sua estimação intrin-

seca, como pela necessidade que delles havia. Ob-

servaremos com tudo que vindo em um dos conlie-

4 "ti
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cimentes circunstanciadas as dimensões das .fie.ctt

tes peças de madeira, que foram ollerec'«>«. n«

suprimimos estas ditwn** por Inevidado deda.

raudo somente o numero das peças , e o valoi to

Ul dos gêneros comprehendulos em cada conheci-

mento.
N.° 40

Todo o bem das sociedades humanas consisto
no bom emprego do trabalho , e todo o maior mal
dellas no desperdício delle.

O tempo he o principal elemento do trabalho
do homem, e como tal deve ser apreciado, e eco*
nomisado. .

As Nações acham recursos prodigiosos nas grau-
irqiie então aproveitam todas as for-

_ft_ 101. T.,,,...;.,. Titvr raft filie dafltes ut_Mn. iui-vivui-» * *- «"¦•¦¦-¦¦•*'' «¦*.»_l___h_u-_

tfSÍ^irrA^. & K» reconhece1 a quanto montavam taes des-
^ 

_.£ Zl£s°deGSSm,.jú de diUèreutes 
^ Todo o Estado ganha em força unindo-se a

^•fc4ís^-__^!r_7rsií 3-;:»£lxd'd" ~ *"—*"-
Todo o Estado lucra em ter fronteiras, qne oc-c sete c.ucoeiras do

d_ casionem poucas, ou nenhumas contestações com os
Estados visiithos.

As melhores fronteiras de qualquer Estado saia
1." o mar: 2." as montanhas : 3." os tios caudalosos.

O Governo de todo o Estado deve diligenciai:
ter as melhores fronteiras; e uma vez que as obte-

Que recebeo em 26 de Março próximo passado
José Antônio de Araújo Coiiimeiciante da Bahia

por ordem do Intendente da Marinha para o ser-

viço do Arcenal da mesma Marinha, por odereei-

ifceiito, que gratuita c generosamente fez o dito

Cotnmerciante , como consta da Portaria expedida
de Ordem de S. M. I. com data de 7 do corrente ,,-,.,
e desnacho do refeiido intendente na data de hoje. nha, nao deve pertender dilatal.as.

E Sa ínstãr, extrahí da Receita este conhecimento Tanto menor he um Estado , quanto mais pre-
LPfo,ma oue'comigo Escrivão a.signou o referido cazias sain a sua independência e trauquillidade.

Almoxâ,.feq Ria dc Janeiro 8 de Ah.il de 1823. A independenc.tr, e tranqu, l.dade de um pequeno
Joaquim José Ferreira Chaves, Antônio Joaquim Estado, vismho de uma grande Potência, sam ex-

de Mello A' ii.ar_.em da receita, donde extraiu es- tremamente precárias.
te conhecimento eu, forma fica posta a verba que Taes Estudos devem a sua existência ou ao

declara o din, em que elle se passou. Rio de Janei- ciúme das grandes Potências entre si, ou a protec-
ro 8 de Abril de 1823. — Antônio Joaquim de Alei- ção (não desinteressada) de alguma dellas.

lb. Importam os gêneros mencionados neste conhe- Tanto mais vasto he uni Estado, quanto mais

cimento em fórma na quantia de oito contos cento firmes sam a sua independência e tranquillidade ;
cincoenfa e cimo mil trezentos cincoenta e dous porque menos expostos está a conimoçõe. interiores

réis. —Contadoria da Marinha 10 de Abril de 1823.
— tíoveía.'—' Está conforme. — Josí Maria dc Al-
ineida.

N.° 59.
A folhas vinte e trez do Livro primeiro que

serve de Receita com Ji, José Ferreira Chaves

e a aggressões por parte de seos visinhos.
Os Estados que tem uma grande extensão de

costa, precisam de uma considerável força naval,

para defezá delia, e da sua respectiva navegação.
A força naval tem a perciosa vantagem de em-

pregar un pequeno numero de braços, e de poder
Almoxarife dos Armazéns Nacionaes e Imperiaes operar em pontos mui distantes,
da Marinha pela Repartição dá Terceira Classe Uni grande, litoral facilita as conimunicaçoes en-
lhe (ica debitado o seguinte': estopa tia terra diizen- tre as diversas Piovincias de um iiiesino Estado-
tos trinta e nove q.iutaes e doze arraiei», pelo va- A arte do governar os Grandes Estados se tem
lor de rinco mil e quinhentos réis cada arroba. tornado mais fácil, á medida que os Povos tem

. Que recebeu de José'-Antônio.dc Araújo, Com- prog.edido em cívilisação, e que as luzes se haire
nferciarite da Bahia, como dom, que gratuita e ge- propagado; porque então se tem achado e empre-
iierosainente offerec.o para o serviço do Arcenal gado os meios de economizar o tempo, e de abre-
Nacional e Imperial da Marinha: e para aquelle víár as distancias.
benemérito Patnota fazer constar onde convier ex- " O melhor governo he aquelle que opera os
trnhi da Receita este conhecimento cm forma, que maiores bens
opredito Almoxarife assignou comigo Joaquim An- Para operar os maiores bens he mister que o
tonio Caminha, Escrivão do Alrnoxarifado. Rio de Governo respeite, e zele os direitos dos Povos, e
J.aneiro 9 dç Abril de 1823. — Joaquim, José Fer- promova com a maior solicitude os connnodos , <-' •*
reira Chaves, Joaquim Antônio Caminha. A'mar- felicidade delles.
gem da Receita, donde extialri esto conhecimento A democracia e o despotismo sam os governos
em forma iica posta verba que declara, o dia. em que adoptam, os Povos qae se acham no gráo ornais
que elle se passou. Rh de Janeiro 9 de Abril de inferior na escala da civilisação (*).
1823. — Joaquim Antônio Caminha. Importa o ge- O Governo Monárquico he o que convém aos
nero man cio nado neste coii.ieciuii.nt.o em forma na paizes vastos , ricos, e eivilisados.
quantia de cinco contos duzentos sessenta mil O Governo Monárquico representativo he pre-
sessenta e dous réis. Contadoria da Marinha 10 de cioso frwcto dus luzes do século, e o que maiores
Abri! de 18á3. —Gouveia. — Está conforme.—José bens assegura aos governados.Maria de Almeida. O amor dos Povos he a mais firme base d»

governo.
Collecção cie Máximas Políticas

Extracto do Correio Brasilíense

A desordem he o maior inimigo do homem -.
irnde ha boa ordem ha felicidade. Km sei" feliz he
que consiste a verdadeira liberdade.

('*) As Republicas Gregas e a Romana eram ver-
dadeiras aristrocacias: a Historia íhz fé. Nos paizes
onde ha escravatura, e çoino em Esparta e Romtt
não pode haver se não governos aristiocaticos. N°"
tsr, do Correio Brasilknsc.
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Todo o corpo político compõe-se de trez po-
1 ¦. mu- sara a legislativa, a executiva, e a
•Ti A conaervação^u vida de taes corpos con-
judicial. A co «r pl)lenciiis 

; e este equi-

«íSoltr? er íait cada uma das mesmas Po-

lendas sè mantém dentro dos limites das suas res-

peCÜQu.ÍneS numeroso tor qualquer corpo de-

liberante, tanto menos harmonia, e colscreiicia ha-

VeráSÍe!Í~t;civilisado, menos influencia

tem 
IC£ &« 1Í' apropriadas ao. gênio dos

Povos e ás circunstancias dos respectivos paizes.
1&V 

A'educação publica dos Povos deve ser ade-«-*„ Vir && nsx/ssw.
u,U • L 

Sl 
nuerfeiçoan. a moral dos Povos

Cb^aíre^J^nistração 
más produzem

o elfeito contrario.

H E S PAN H A.

Madrid 20 de Dezembro.

A se.,.inte ordem de El-Rei , datada de 20

de Dezemb.™, tem posto em inquietação toda a

Península.

a» O Ministro do Interior aos Chefes Políticos das Pro-
vincias.

Tendo reclamado o Governo Inglez uma m-

rZ das varias prezas feitas em navios mer-
demnisaçao das varias, V

Hespanhoes , El-Rei me oi oen 
^ 

bre_
eftectua a^ella res lu ao OngquedS ^ 

^

? Pp rtí' d. íZlaterra navios de guerra para
dos Portos de jngiauu or,iens de deter os
^tíTiíi ^ divida,
navlos *«^' 

£C reclama. S. M. espera aca-
que o Governo jne« negocio,
,,m- amigavelmente e com ust ç ,_ 

^ ^.^

T ^^"N cõ f Esta noticia servirá de pre-
de ambas a» i\nçot.. *j . 

no intervallo
ve„i,- o perjuiso, que H| ^crescer no ^

quc. neces;,;.namente ha-de dec« ^

re,, da presente^ not.ua ^ ^ Dwembr0
Províncias. — uasiu.
dC 'igual' 

Circular se dirigiu aos Consulados das

ColonÍaS- Ide», 2.5 Ato.

FI Rei continua na mais penosa situação. Os

tormSí^-rVu^í-r^rexer-
Te escrever. As pessoa que o uw.^, .^^
C,,ta,1,l 

!ri e nt cess-In» de lhe representar o
abandonais, e "*» francamente e sem re-

Cr^n^ren^^Vi^olução. A Rainha exis-

de ílía— P-ada, para uma expedição

"'''Mi- 
Jucob Torlade, novo Ministro Portuguez

chegou antes de hontem a esta^aputab.. 
^^

OsMmistrosJa^^,.^^^'^;

Kn.íuofdos^ocioJ Estros ,'as suas no-'
Notas. Rc,,pondeo-lhes o Ministro //«í««hal >£

em conseqüência desta respostas, dir.go outra vez

o da Rússia o seguinte Otiicio , que se le no^

manario de Plymoulh de 6 de Fevereiro ' Srs

Recebi a Nota'que V. Ex. me traiasu, ttu , datada

de antes de hontem. O respeito que devo as for

mulas e princípios admitidos e contagiados por

Sas aa W civilisadas , privam-me nao so de,

tornar a responder aquella nota , mas ate de dar

ô mais pequeno indicio de uu, Governo, que a «a-

he resne tar — Tenho a honra de ser Sr. „bC "o1" 
mesmo Semanário referindo-se aos pape£

Francf es contém a noticia de que todos os Embal-

fXes das Potências do Norte, que se achava e^

Madrid estiveram em Baifonna em 5W de Janei

ríleque.na sua jornada foram muitas vezes in-

sultados pelos Descamisados.

F R A N q A.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros escre

™ »m data de 28 do passado a M- de S. Uiuren
'ço6 

„nformando!o de £ estavam ***»"£*

passaportes. 0 Duque 
Je 

S. Loure^o ,«-*££

Sor ílespanhol, nao ass.sio ab«£o ^

Quando na manha do dia seguinte

^/sss ovpr^^-^ío,
^Sg^t^pStenção^ 

passou-se a outra

C0USO 
Commendador S. P«í°, E^ri-gado Espera"-

gocios de P^a^«^Ss^ P^
P^ ^tmmujlom o Ministério ^-

panhol-

Falia de El-Rei de Franc, na abertura da 
Jgb 

fa

dMfls Câmaras em. 2» de.janeira» uc

« Senhores.-A extensão das duas ultimas Ses-

Estado he uma vantagem, cuj -. ' 
j 

¦ 
^.p

vós apreciais; e em ordem a p£erva. 0 , *

coutado da vossaj>arUcom zelo 
jgj^ 

q^

rad„. a admiu.stvaçi.o da^ug -•- 
^

£l~& dí^vol™, 
Panimadas 

pela esperança

de impunidade. g g. atiuellas con-

- 
'r""h0 "am 

üts a as pra a tónwbío de

jçtprisado pela l*1-— '•; ' " " ;>

-n4



f 384 )
" As Igrejas foram em toda» as partes provi-

das de pastores ; e o Clero de França completa-
mente organizado , attrahirá sobre si as bênçãos da
Providencia.

" Provi por meio de Ordenanças, conforme a
economia cm nossas despezas o pedia, á «idem
regular dos pagamentos. Os meos Ministros subn.et-
teram á sancçao da Lei a conta das despezas do
anno de 1821 : fornecer-vos-ham o Mappa da Re-
ceita e Despeza feita em 1822 , e o dos encargos,
o .editos, que se esperam para a de 1823.

" Daquelle» documentos resulta (sendo liqui-
liadas todas as despezas anteriores, qitv. os prepa-
rativos militares tornaram necessárias) entrarmos
Cm o anno de 1823 com quarenta milhões além
do que está calculado para as despezas deste an-
no ; «> appresentar o anno tle 1824 uma balança
da receita e despeza sem ser preciso empregar-se
aquella reserva.

" A França deve á Europa um exemplo de
prosperidade, que Povo nenhum pode obter, se
nao regressando á Religião, á legitimidade, á or-
dem , e á verdadeira liberdade. Ella offerece ago-
ra aquelle exemplo.

" Porém a Divina Justiça permitte que , de-
pois de ter feito por longo tempo que as outras
Niições soffran, os terríveis effeitos das suas desor-
dens, estejamos expostos aos perigos, que similhan-
tes calamidades conduzem sobre os Povos visiuhos.

" Tendo posto toda a diligencia em manter a
segurança do meo Povo, e preservar a própria
Hespanha da sua extrema desgraça. A infatuação
com qtíe foram .ajeitadas as representações feitas
em Madrid, deixa pequenos meios de continuar a
paz. •¦ Ordenei a chamada do meo Ministro. Cem
niil homens, commaivdados por um Príncipe da
minha Familia , por aquelle, a quem meo coração
se deleita em chamar-lhe meo Irmã: , estam pron-
tos a marchar, invocando o Deos ws S. Luiz , a
fim de conservar o Throno da Hespanha ao des-
cendente de Henrique IV. , de salvar da ruína
aquelle bello Reino, e de o reconciliai- com a
Europa.

" Os nossos postos estam para ser reforçados
naquella» praças , onde o nosso commereio mariti-
mo carece de protecção : e estabelecer se-ham cru-
zeiros onde o mesmo commereio possa ser incom-
niodado.

" Se a yuerra for inevital, farei todas a» deli-
gencias para estreitar o seo circulo , para limitar
a sua duração , extendendo-se unicamente a con-
q,listar uma paz, que o actual estado da Hespa-
nha toma impossível. Possa Fernando VIL ser res-
tituido á liberdade , para dar aos seos Povo» ins-
trucçõea, que só delle podem receber; e que, as-
segurando a tranquillidade dos mesmos Povos di»-
siparám os justos receios da França. Desde este
momento cessaram as hostilidades; e a isto, Srs,'solemnfsentc me obrigo perante vós.

" Tenho-vos appresentado o estado dos nossos
negócios estrangeiros : eu vol-o devia ponderar.
Procedi com madureza, consultei a dignidade «fa
minha Coroa, a honra e a segurança da França.'Sr»., s<ps_ Franceses, concordarei» sempre na defe-
za de stniilliantr* interesses. „

Apenas se divulgou o referido Discurso, mui-
tos Voluntários Rnaes , que em 1815 pertenceramao Exercito do Oriente, fizeram uma assembléa,
e resolveram solicitar de S. Ex. o Ministro da
Guerra, que lhes pcrmittisseni formarem um novo
Corpo de Voluntários, debaixo das ordens do seo

antigo Commandante , o Conde de Rochfoucauld,

para servirem eu, Hespanha , á obediência do P.in-
cipe destinado para defender o Throno de um do»
Bourbons.
( Tua Plymouth and Pli/mouth-Doclc, (i de Fever. )

C O K K E S V O N » JE N C I A.

Senhores Redaetores.

Foram-nos comunicadas para se publicarem neste
Diário a Portaria, e Carta Imperial, relativas á no.
menção do Governador das Armas da Provincia de
Goyaz. Sam as seguintes.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de
Estado dos Negocio» da Guerra, remetter ao Gover-
nador das Armas nomeado da Provincia de Goyaz, o
Coronel Raimundo José da -Cunha Mattos, a «xipia
inclusa, da Carta Imperial datada em 22 de Março
próximo passado, que o Mesmo Augusto Senhor ba
por bem dirigir ao Governo Provisório daquella Pro-
vincia; afim de que o mencionado Governador das
Armas fique na intelligencia , do que Sua Magestade
ordena a seo respeito. Paço em 3 de Abril de 1823.
João Vieira de Carvalho

Presidente e Deputados da Junta do Governo
Provisório de Goyaz. Amigos. Eu o Imperador Cons-
titucional, e Defensor Perpetuo do Brasil, Vos Envio
muito saudar. Merecendo a Minha Imperial «-Confiança
o Coronel addido ao Estado maior do Exercito, Rai.
mundo José da Cunha Mattos para bem desempenhar
as importantes funeções de Governador das Armas
dessa Provincia, e concorrendo nelle as distineta»
qualidades de honra, capacidade e preatimo, além de
uma firme adhesão á Sagrada Causa deste grandeImpério; Houve por bem de o Nomear por Méo
Imperial Decreto de vinte e quatro de Fevereiro pro-ximo passado para o referido Logar de Governador
das Armas dessa Previncia com os vencimentos quelhe competirem. O que me pareceo participar-vos paravo3sa intelligencia, e afim, de que logo que o indi-
cado Coronel ahi se apresente lhe mandei» dar possedo Emprego para que o Nomeei, deixando-o exercer
as suas funeções. Escrita no Palácio do Rio de Ja-
neiro aos vinte e dous de Março de mil oitocentos e
vinte trez: Segundo da Independência, e do Império.
Imperador. — João Vieira de Carvalho. — Para o
Presidente e Deputados da Junta do Governo Provi-
sorio da Provincia de Goyaz. — Antônio Pimentel d»
Vabo.

Dia 8 de Abril de 1883.
Prestaram Fiança as seguintes Embarcações, com des-

tino para Portos Estrangeiros.
O Bergantim Francez Ia Bonne Emilie , que se,

gue para Mtirseille com escalla para Gibraltar.
O Bergantim Inglez John,, para a Nova Hollanda.
O Bergantim Inglez Start. para os portos doMar Pacifico.

Miguel João Meyer.
Dia 9 tlitp. J

., ,°. Bergantim Sueco Neptuims, que sceue pararStockolmo. oi
Miguel João Meyer.

Dia 10 dito.
O Bergantim Inglês Hornbu, que segue parao. Petersburgo.

Miguel J.ão Meyer,
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Dia 11 dito. Transporte.. 3726

.!!!"!"!!! 2
í
i

Francisca de Paula 4
Gregorio José dos Santos 1
Luiz José Antônio. 1

________ Antônio J osé Lança 2
Bento de. Castro Peixoto 1

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal para Estevão d_ Araújo Costa. I,
ausrmento da Marinha de Guerra do Império Frncisco Marques 1 aclieco 1

João Rtcaido Ltma Cardozo L

Salvador do Eom Suecesso....
Para Guernsài, em 14 do corrente mez, ò Ber- Manoel José Dantas....

gantim Saint George. João Damasceno
Para Londres no dito dia, Bergantim Inglez Francisco José de Oliveira...

Shannon.
Miguel João Meyer.

do Brasil.
Manoel Joaquim Ribeiro Barboza

Acções mensaes. Francisca Ignacia da Asumpção..
José Joaquim S. Anna Sepulveda

Transporte 3662 José Borges de Pinho

Monsenhor Azeredo - \ Manoel Jüsé Ant0M°

Manoel Antônio Ribeiro....
Joaquim Antônio d Oliveira
Luiz Correu da Silveira.....
D. Ignacia Maria da Silva.
José 

'Ferreira 
de Figueiredo

João Narcizo de

1
L
2
2
1

•I
2
1

I Manoel Maria Cabral
1 D. Bernarda Drumond

J Poliana Mana de Barros
1 Agostinho Ludgero Rodrigues  I
1 ' João Paulo da Silva Corrêa..  2

SeireUU "."'.". 1 Luiz G nçalvcs de Carvalho  2
T ¦ ¦ . , ,.„ <,„„,„'  .... 1 Manoel Jgnacio dos Santos
Joaquim José de Souza ^ de Ums
João Antônio d Oliveira 
Luiz da Silva Batalha 1 Luiz José da Costa.
i,u« oa a.va ™» da gilva B 
Antônio Alves Serahm......-, 1 Felix de Barros Vilarinho

Tose Germano. Borges da b. va de ^^
Franeisco Josc d,.Roxa Freitas ^ g^
Mana Jeromrna Corrca Lemos i, jp gantos
Manoel José Teixeira •• JoiIo 

siLtre Baptista..
Vicente Gomes da Silva  • •• de 

g^ <,  2
Antônio Pereira Pinto...,,.¦¦¦-. ¦••••¦ *> tf J_ari«n« Leocadia Pereira - - - 1
Angélica Theodora dos Santos ±, p™,™,.'  1_ .ngelica
Fortunato José ílangel e Maia. 2 João da Silva Povoas

2 Manoel Ignacio Cavalcante de Lacerda • • • L
Manoel Joaquim Fermo-, ¦•¦¦¦• j; j^f^^j oliveira
João José da hilva Pinto  * X- -. o.„....:„ c;i.,„joao dose oa Buva , ,..vu - ^ de 

-gam 
^ gUva  L

Loureiro eCastro. AnnaFelicia Gonçalves da Conceição  I
Pantaleao José da Costa \ Henrique José Borges  2
Methcps Sostou....... .,-*. ¦•¦• - 

o --n Sevetino Gomes
José Joaquim Pereira ^ T J i,„„:„ «„,uaw Am
Anna Joaquina
Antônio Caetano «da Silvai.

José Maria Barlelay Antunes-. ••
5 Jgnacio José de Fontes _• ¦

„ , . . »•„-„ a Maria Bernardina da Encarnaçao
José Caetano d' 

fn^J.mo 8. -^ Costa passos
Gaspar José de Matos ferreira .....-•¦ ^ t ; T/io n_m T pa_
José da Silva. Lisb.oá.....¦•.,••¦•
Baltazar da Silva Lisboa....... ¦«
Nicoláo da Silva. L»bo»..™;*. ••••*••¦••¦ mB _,,„„...
Iunoçencio Fernandes Machado j ^ Fra*lcÍ6C0 Maia...
José' Molina...... .-. , , ;_„ Cândido Soares de Meireles.
D, Julia José de Sequeira ¦ ¦ • • ¦ ^J 

da Costa de Andrade
Isidoro- de, Souza Valle.... ^ ^ M„ de oliveira.
José Jjo-^uim lérreua Lisboa Valeriano José Coutinho
Teodorp Penpafiel d Akantra. •• * viucrlau
Maria Carolina Luiza da Roxa

José Joaquim Leal.
João Baptista d'Almeida.
Thereza Joaquina
Rosa Joaquina Moreira.

1
I
1
1
2
1
l
L
l
2
1
1
1
l

3726 Continuar-se-ha.
3796

NOTICIAS MARÍTIMA S.

£ A T H ^ D -I «•

Dia 12 do corrente. — Rio de S. João ; 4 dias ;
L. Espirito Santo , M. Joaquim Barboza , equipa-
gem ü, carga madeira a Gregorio Francisco Rnmos.
— Dito, 3 dias; L. Santo Antônio, M. José. Anio-
nio de Andrade, equipagem 7 , carga madeira «3 mi-
lho a Manoel José da Costa. — Campos ; A. dias ;
L. Santa Anna Felia , M. írcwcweo 4«fP«i<?' -*<»« •

equipagem 6, carga assucar e mal ao M, - Dito ,
dito L Conceição , M. JoaquimJo.se. Caetano , equi-
nanem 0, carga assucar e agoardente a vanos -. pas-
saleiros 4 marinheiros remettidos ao Inspeetor do
Ar"cenal da Marinha. - Dito , dito , L. Conceição 9
M. Salvador Joaquim , equipagem 6 , carga, -iito ao
M —Dito, dito, L. Santo Antônio, M. Manoel
Coelho, equipagem 6, carga dito a vario*: passagei-
vo An onw José d< Souza. - Stockolmo,,- 6 mereS:;

m5
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B. Sitec. Palma».., M. A". Malingren , equipagem 9 ,
carea madeira , lages e alcatrão a Lourenço rtestiil
— Sw Grande',- 20 dias; S. J""for áa Verdade. M. JtíU u/iwiiic,- -« —«» , — - —-. /

Ma«oeZ José da Silva Lopes , equipagem 19, carga
carne , Couros e sebo a vários : passageiros Antônio
Baptista Ferreira, e 1 Francez. —Chily ; 112 dias;
B. Ing. Beisij, M. Francis Barbam , equipagem l,i,
carga cacáo ao M. : passageiros 1 Sitisso , e 6 Hes-

pnnhocs, hum dos quaes he Lourenço Sallas, o qual
ficou prezo em costodia nesta Fortaleza.

Dia 13 do corrente—Falmoulh pela Madeira; 44
dias; C. de guerra Ing. F/y, Com. Curzon.—Dito ; 45
dias ; P. Ing. Wham , Com. Wm. Nicholas : passa-
geiros os ex-Deputados ás Cortes de Lisboa Fran-
cisco Muniz Tavares , este he Deputado para as do
Brasil, Manoel Zcferino dos Santos , Domingos Ma-
laquias de Aguiar , estes por Pernambuco, o Padre
Antônio Albuquerque Montcnegro pelo Rio Grande do
Norte, José Martiniano de Alencar pelo Searcí, e
igualmente para as do Brasil, o Padre Francisco de
Assis Barboza, e João Ribeiro. Referem estes que
em fins de Fevereiro o Conde de Amarante se le-
¦vantou em Traz os Montes com uma força conside-
lavei contra os Revolucionários de 24 de Agosto,
a cuja participação foi suspenso o Habeas Corpus ,
dizia-se que marchava o General Luiz do Rego
contra o Conde de Amarante a favor das Cortes ,
que tinham saído de Lhboa em 8 de Fevereiro
1-500 homens para a Bahia comboiados pela Fra-
gata Pérola, e 600 para Angola, e Cabo Verde.—
Gibrallar; ,31 dias; B. Ing. Trnfalgar, M. Sebas-
tião Balduino, equipagem 14, carga vinho e azeite;
segue para Auenos Ayres : passageiro 1 Italiano. Di-
zem que o Rei de He-panha e toda a Familia Real
tinha ido de Madrid para Sesittn por causa da guer-,
ra. — Rio Grande; 22 dias; B. Providencia, M. Ig-
nacio Pereira , equipagem 16 , carga carne , sebo e
couros a vários : passageiro Estanisláo José. — Dt-
to, 32 dias; S. Tentativa, M. Elias Francisco de
Araújo, equipagem 12 , carga dito a. João José da
Cunha. — llapemerim ; 4 dias ; L. Henriqucta , M.
João da Silva de Moraes , equipagem 6 , carga as-
sucar a 1). Rosa Firmina de lÀma. — Cabo frio ,- 2
dias; 1j. S. Fianeisco de Paula, M. Manoel da Cos-
ta Porto, equipagem 4, carga milho ao M.

S A H 1 D A S.
Dia 12 do corrente. — Em Commissão, F. Ni-

iherohy , Com. o Cap. de Frag. Taylor \ passageiro
o Intendente da Marinha da Bahia Triríão Pio dos
Santos. — Ilha Grande ; L. Paquete , M. Antônio
Fernandes , equipagem 8, carga telha e carne seca.
— Dito , L. S. João Evangelista , M. Antônio da
Costa Gularte, equipagem 4 , carga sal. — Iguape ;
S. Guia , M. Francisco de Paula e Silva, equipagem
7, em lastro : passageiro José de Souza Cardozo com
31 escravos. — Marselha; B. Franc. La Boné Emi-
lie , M. Pierre Martin Juslin , equipagem 16, em
lastro : passageiros D. João Barroso com 2 filhos ,
D. Pedro Mariano com 2 criados, D. lhlefovso An-
tonio Jaredu com 1 filho, D. Estevão Jareda , D.

Fausto Oyo, D. José Fernandes, D. Francisco Fa-
a-undes, e o Português Augusto José da Cunha. —
llio de S. João,- L. Boa Viagem , M. João Bap-
lista Duarte , equipagem 7 , em lastro. — Parati; L.
Santa Rita , M. Francisco Antônio , equipagem 7 ,
em lastro : passageiro F/orenlino José Teixeira. —
Capitania ; L. Santo Antônio e Almas, M. João de
Scusd Victoria, equipagem 10 , carga armas e poi-
vora : passageiros o Cap. Severo Gomes Machado, a
Joaquim José de Azevedo. — Santos ; B. Delfina,
M. Manoel Antônio Fiúza , equipagem 12 , carga
sal : passageiros o 2.° Ten. de Artilharia Lcocadio
Rodrigues de Carvalho, o Ajudante de Artilharia An-
tonio Carlos da Costa e Aguiar, o Reverendo Ma-
noel de Andrade, e Silva, 1). Delfina Henriqueta de,
Andrada , João Xavier da Costa, Severino José de
Andrada. — Dito ; L. Conceição Ligeira , M. Manoel
de Marins Navarro , equipagem 5, carga sal. —Di-
to, L. União, M. José Ilibeiro Maltez , equipa-,
gem 8, carga vinho , farinha de trigo e fazendas :
passageiros Jo°' Lopes , e Joaquim José Teixeira. -
Santo Thomaz ,- G. Franc. L'Union Desirée, M.
Auguüin Arnaiid, equipagem 13, carga carne seca
e chifres: passageiro o Àmer. Benjamim Francklin
Baud. — Cabo frio ; L. Determinação de Deos , M.
José Coniinho , equipagem 4 , carga vinho e carne
seca. — Campos ,- L. Vera Cruz , M. Francisco Ma-
noel, equipagem 7 , carga sal. — Dito, S. Santo
Antônio, M.' Antônio Pinto Neto , equipagem 9 ,
em lastro. — Dito , L. Despique , M. Manoel An-
tonio, equipagem 5 , em lastro. — Dito , S. Penha ,
M. Antônio Fernandes de Oliveira, equipagem 7,
em lastro -. passageiro Raymundo Vicente de Souza.
— Dito , L. Santo Antônio Vigilante , M. Francisco
Antônio Rodrigues, equipagem 7, carga farinha e
carne seca. — Dito, S. S. Joaquim Navegante, M.
João Domingues, equipagem 7, carga vinho, vina-
gre , bacalháo e manteiga. — Rio de S. João ; L.
Boa fé , M. Antônio José de Carvalho, equipagem
6, em lastro.

Dia 13 do corrente. —Stockolmo ; G. Suec. Ne-
ptunus , M. John fíasten, equipagem 15 , carga
caffé, couros e assucar. Santos; L. Aurora, M.
Marcelino Alves Rodrigues, equipagem 6, carga fa-
zendas : passageiros Manoel Ferreira Duarte, Pedro
da Rocha Maia, Domingos José da Silva Galvão ,
João Coelho , Lourenço Joaquim , e 43 escravos :
ici^fío pardo, e Elias cabra remettidos prezos por
Ordem Superior. — Guernesey ; B. Ing. St. George,
M. John Grut, equipagem 8, carga assucar e caf-
fé. — S. Petrshurgo; B. Ing. Hornby, M. Wm.
Corkindel, equipagem 11 , carga assucar e cafTé : pas-
sageiro o Ing. 1 homae Ross. —Campos ; L. S. Sal-
vador , M. Antônio dos Santos de Oliveira, equipagem
C , em lastro. — Dito, S. Conceição Estrella, M.
Thomaz Luiz ,- equipagem 11, em lastro. — Dito ,
S. Estrela, M. Antônio Lopes da Costa, equipagem
7 , em lastro: passageiros Ignacio de Freitas, Luiz
Marques das Neves, — Rio de S. João; L. Concei-
ção, M. Ignacio Antônio de Andrade, equipegem 4,
em lastro.

AVISO.
A Junta do Banco do Brasil faz saber a todas as Pessoas que tiverem letras sacadas pelo Barão da

Laguna , ou por elle referendadas , e liem assim sacadas pelo Vice Almirante Rodrigo José Ferreira Lobo
a cujos acceites se tem a dita Junta recusado por ordens, que recebei, do Thesouro , que podem compare-
cer na Thesouraria Geral do mesmo Hanco a receber o devido acceite. ou a sua importância , no caso de se
acharem já vencidas , por assim lhe ser ultimamente ordenado por Portaria da Jecretaria d' Estado do» Ne-
.«.-oeios dá Fazenda em data de 10 do corrente. Rio de Janeiro 12 dc Abril de 1823. — O Secretario da
Junta. Jacinto Ferreira de Paiva.

HIO de J A N E I RO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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DECRETO.

TV Chando-sè reunido nesta Corte o numero de

DerTutados estabelecido no parágrafo undecimo do

Capitulo quarto das Instrucções de dezanove de

Junho «Io anno próximo passado, a que se rete-

re o Meo Imperial Decreto de trez do dito mez,

pelo qual Houve por bem Convocar uma Assem-

bléa Geral. Constituinte , e Legislativa do Império

do Breinl; e convindo á felicidade geral do mesmo

Império e dos Meos fieis Subditos , que nao se

retarde um só dia a installação da referida Assem-
Wéa a fim de se preencherem seos fins augustos:
Hey'pci' bem Designar o dia dezesete do corrente

mez pelas nove horas da manha , para a primei-
ra reunião dos mesmos Deputados no salão, que se
acha prompto para as suas Sessões , onde come-

tfmdo pela nomeação do Presidente , formaram a

Junta Preparatória para verificação de poderes, e

organisarám o regulamento interno da Assemblea ;
datído-Me depois parte, por uma solemne Deputa-

ção do dia que for assignado para a abertura dos
seos trabalhos , a cujo acto he Minha Imperial Von-
tade Assistir Pessoalmente. José Bonifácio de An-
drada e Sitxa, do Meo Conselho de Estado , Mi-

nistro e Secretario de Eslado dos Negócios do Im-

perio e Estrangeiros , e Meo Mordomo Mór, o

tenha assim entendido , e faça as necessárias par-
ticipações. Paço em quatorze de Abril de mil oi-
tocentos e vinte e trez , segundo da Independência
e do Império. — Com a Rubrica de SUA MAGEís-
TADE IMPERIAL. — José Bonifácio de Anelrada
•e Sika.

Ajitigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Tendo S. M. o Imperador Concedido a João Thomaz
-de Mello , Ajudante de Cirurgia do Regimento de. Caça-
«loi es rie 5. Paulo , dispensa de exame prévio da Lm-
í-oa Frrmveza para matricular-se nos estuelos ria Acade-
mia Medico-Oirurgica desta Corte , sendo com melo obn-

gado a fazer o dito exame quando fizer o lia» matérias
-do primeiro anno : Manda o Mesmo Augusto Sennor ,

pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império , par-
treipal-o assim ao Director da referida Academia, para
sua intelligencia, e execução. Palácio do Rio de Janeiro
«in o de Abril tle 1823. —José Bonifácio de Audrada e
Silva.

da Typographia Nacional proceda ao arrendamento dos
quartéis , que existem no interior do prédio , cm que se
ac-lia a mesma Typograpliia ao Deputado ria dita Junta
Francisco Vieira Goulart, elos quaes Iractn a sua informa-
çco de 20 de Fevereiro ultimo , proecdendo.se a arbitra-
mento sabre os aliigneres, que deve pagar. Pat<o 15 de
Março de 1823. — João Vieira de Carvalho.

Tenelo-se notado nos Impressos, que saliem da TV-
pogvaphia Nacional vários, e repelidos erros tle Ortl.ogra-
pliia , e outras faltas, que não so ns tieslustrani , mas
até algumas vezes lhe alteram , c- transtornam o sentido ,
induzindo o Publico cm enes , e enganos , que podem
vir a ser de conseqüência , muito principalmente nos Pa-
peis Officiaes inseridos no Diário rio Governo , ou qtiç
se publicam avulsos; e Querendo S. M. o Imperador,
que se evitem estes inconvenientes , e reparos, e se cou-
serve a boa reputação daquelle estabelecimento : Manda
pela Secretaria de Estado dos Negócios ela Fazenda , que.
a Junta Directoria da referida Typographia dè as (teces-
sarias providencias, para que os referidos lmpessos não
saiam delia sem primeiro passarem por escrupuloso exa-
me , e cdrretção. Paço 24 de Março de 1823.— JVÍai--
Um Francisco Ribeiro dc Andrada.

Scnelo presente a S. M. o Imperador a participação,
que em data de 29 de Março ultimo deram o Caixa ,
e Administradores do fabrico da Fragata Nitheroy , rie
se acharem ultimados todos os trabalhos á cila relalivos:
Manila o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, louvar o zelo , e.
exemplar patriotismo , com que se houveram em um obje-
elo, que decididamente concorre a firmar a segurança
deste Império. Paço 7 rie Abril de 1823.—Martim Fraii-
cisco Ribeiro de. Audrada.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado rios Negócios da Fazenda, que a Junta Direciona

Repartição dos Neejocios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria rie Es-
tado des Negócios ria Justiça, participar á Junta Pro-
visoria do Governo do Rio Grande de S. Pedro do Sid,
que lhe foi .presente, com o seo Officio N.° 38 de 20
tle Dezembro próximo passado , a devassa a que o mes-
mo Governo mandou procedei- pelo Ouvidor Geral e Cor-
regedor ria Commarca, em consequencia tle apparecerem
alèuns ângulos com a Legenda — liidependtncia e União-—
contra a disposição do Decreto de 18 de Setembro pas-
sado e que Attendendo o Mesmo Augusto Senhor á re-

presentacSo da Junla a favor rios dous prazos João de
Duos, e Thomaz Ignacio ela Súoeira , nos quaes , segtiu-
do a'referida devassa, e informação do Juiz, se não en-
contra intenção de offender a Sagraria Cansa deste Im-

perio Ha por bem que: elles sejam relaxados oa pri-
zão ém que se acham, Palácio etc, Rio de Janeiro em

¦1 4 b
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¦3 de Abril de 1823.
teneyrv.

_ Caetano Pinto de Miranda Mon-

fíepartiçiío tios Negócios da Marinha. '

Deos Guarde ãV. M. í. como he. mister. Palácio
do Governo da Província de Sngipe 4 de Março
de 1823 , e o segundo do Império, e Indepen-
dencia. —* José Matheos da G raça Leite Sampaio ,
Presidente ; Serafim Alvares da Rocha , Secreta*
rio; Domingos Dias Coelho Mello ; Dyonizio Ro-

Manda S. M. 1. pela Secretaria de Estado ,dos Ne- _rjgUes Dantas; José Francisco de Menezes Sobral.

gocios da Marinha , remetter ao Vigário Geral desta
Corte o requerimento incluso de Paulo José Branco, Mes- _,
tre e Proprietário da Galera Vinte seis de Fevereiro,

próxima a seguir viagem para Moçambique , no qual pe-
Se.dispensa de Capellâo, e Ha por bem o Mesmo Au-

gusto Senhor Ordenar , que o sobredito Vigário Oetal ta-

ça procurar escrupnlosamente um Capellâo para esta Oa-
lera , assim como para todos os mais Navios {para que
se pedirem. Palácio do Rio de Janeiro em 4 de Abril
_e 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

RIO DE JANEIRO.

14 de Abril.

Cidade de S. Chrisiovão.

111.™° e E%.mo Sr. — Como Órgão da vontade dos
Povos, e por estes instigados, nos dirigimos aos
Pez do Trono de S. M. I. Constitucional, por in-
termedio de V. Ex. como o mais próprio vehiclo
de ali chegarem os puros votos de subditos agra-
decidos. Os Povos Sergipianos, que tem por tim-
bre , fedelidade ãj Imperante , Regenerador do Bra-
sil, que tem em seos corações gravada, á Heróica
Legenda Independência ou Morte; e que não po-,

S M I chegon hontem á noite da Imperial dem encarar sem a.ssanor tuno que se aiaaw neste,

Falida de SantifCruz, para onde Tinha partido princípios, bastou-lhes saber haver-se ah. Accla.ua-
razincia (ie zuriui ,, * , Houve 

oor do no memorável dia 12 de Outubro deste anuo ,

LiXTcS^puW^no^P.^ daCidU. ? Sereníssimo Senhor D Pedro de Alcântara pornem ciai Auu.ei.ua Imoerador Constitucional, Protector , e Defensor

B A II I A.

Villa dc S. Jorge, dos llhéos.

Perpetuo do Vasto e rico Império do Brasil, pa*
ra nem mais um momento se poderem conter, até
que seguindo o trilho das de mais Provincias col-
ligadas, ouvesscm Acclamado o Mesmo Imperial
Senhor, com iguaes condições, e pactos aos que

Senhor -A Câmara da Villa de S. Jorge dos ellas fizeram : e reunindo-se toda a Tropa, Clero

Micos por parte do Povo do seo Termo exulta Nobreza e Povo no dia 1." do presente; foi o

de urazei nela excelsa Acclaroação de V. M. I. no Mesmo Senhor assim solemnemente Acclaniado, com

feustissimo dia-12 de Outubro do corrente anno. as mais vivas demonstrações de pura adhesao,...a

Não he desigual, Senhor, o enthusiasmo do Po- amor a Augusta • Pessoa de S. M. L e toda a Sua

vo da Villa de S Jorge, dos Ilhéus ao das mais Vil- Imperial Dynastia. Para maior brilho de tao solem-

Ias e Provincias, que tem sustentado o heróico im- ne acto Ex.™ Sr, por um impulso quase Dev.no

pulso da briosa Cidade, que deo elevação ao Au- foi Elle celebrado no anniversano de annos,, que
custo Throno de V. M. I. já baseado no coração aqui havia sido suplantado o Jugo Hespanhol pela
dos fieis Brasileiros. Digne-sé por tanto V. M. de Acclamação do Sr. D. João 4.o de sorte que este

lher benigno os sinceros Votos de obediência , dia será enumerado entre os mais faustos desia Ci-
dade 

por marcar as épocas da liberdade Brasilica:
então subjugada pela Hespapha, ora pela impoliti»
ca e desmesurada ambição de Portugal,

Tão ponderosos motivos, unidos ao reconheci*
V. M. como todos os bons Brasileiros havemos mis- mento; e gratidão de Povos; que contemplam S. M. I.
ter. Villa de S.Jorge dos Ilkeos em Câmara de como Thermometro da sua felicidade, e garantia
30"de Dezembro (íe 1822.— Juiz Ordinário Fer- para com as Nações civilisadas, causarão-lhe em

aco___._ „
amor, e fidelidade , que coydealmente tributa a
V. M. o Povo da Villa de S. Jorge dos llheos re-

presetstado nesta Câmara. i
Deos Felicite c Guarde a Preciosa Vida de

pando José (le Paiva, Vereador Antônio Rodri-
gues Pinto , Vereador Florencio Soares de Souza ,
Vereador Vicente Marques Brandão , Procurador
Francisco de Paula d'Eça e Castro.

SERGIPE DEL-REI.

briaguez , tal enthusiasmo , que como á porfia, cada
um piocurava sobre sair nas demonstrações de ju-
bilo, e regosijo em tão plausível dia, e a uma só voz
nos encarregaram de por na Augusta' Presença de
S. M. I.,. seos puros votos, e reiterados protestos
de reverente submissão; suas ardentes felicitações
pela bem merecida supremacia, e auetoridade, a que
os reconhecidos Brasileiros o ellevaram ; e as ar-
dentes supplicas, que sem cessar enviaram ao Ceo,. a

cs-
Senhor. — O Sargento Mór da l.a Linha de para que abençoando Sua Augusta Prole, sirv

Voluntários desta Praça Antônio Joaquim da Silva "de 
prenal felicidade a este Império, enveja ao ics

Freitas, parte a essa Corte Imperial , para em to do Mundo, e de exemplo á todos os Principes
nonie desta Junta interina de Governo da Provin-
cia de Sergippe, dar a V. M. I. as felicitações de-
vidas a tão Alto Imperador , e segurar todrs os
nossos bons desejos, e firme adhesão á Santa Cau-
sa do Brasil: congratulando juntamente a V. M. I.
de ser Elevado ao Throno. Ella espera que elle com V. Ex. a quem Deos Guarde. Suila da Ca;
desempenhará com expressões as mais enérgicas, e mara da Cidade de S. Chrisiovão, Capital de Ser-
verdadeiras a sinceridade da sua missão. Silpplica gipe. iV El-Rei em Vereação de 31 de Dezembro de
a V. M. I. o attenda emquauto elle requer a bem 1822, eti Francisco ele. Paulo Madurara Escrivão da
d'e!la, e da Província.. E como digno de confinn- Câmara que o sobscrevi. — O Juiz ordinário Pre-
ça esperamos, encha o. dever a que vai dirigido, sidente Luiz Francisco Freire, o Vereadoi José

para como Elle salvrcm" trabalhar, e desprezar
Iodos os perigos, e fadigas, paru os fazerem felizes.

üigne-se V. Ex. ser o Orp-ão de nossos senti-
mentoa, presentando-os a. S. M. í., e dispor da
líossit sincera submissão , e reverente tespeito para

^
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Rodrigues 
'Bastos, o Vereador Antônio Rodrigues

de Fraga, o Vereador Siiniâo ria Moita ftubeiío, o
Piocu.adoi Joaquim José Pinto.

MINAS G E 11 AES.

Villa dc Santa Maria dc Baependy.

Senhor. — A Câmara da Villa'do Santa Maria
de Baependy d;. Província de Minas Geraes hiniii-
liada, como deve, abordar-se á Augusta Pessoa
de V. M 1. tem a honra de agradecer a V. M. 1.
o beneficio, que ti. instância da mesma, fez ao
Coipo Militar do seo Districto, de_ligan<'io«o da
parada da Villa da Campanha , como muito distai.-
lauto dos seos quartéis, puni esta Villa, que he
mais hábil para ponto central de suas Assembléa:.
éomo mais visinha.

Digne-Se V. M. I. acceitar a confissão, toda
sincera, com que esta Câmara felicitando-se com
todo o Brasil em possuir na Augusta Pessoa do
V. M. I. um ve dudei:o dom do Ceo ; respeita-O,
e ama-O como á Pae; e adora ao longe, no cego
Cumprimento de seos Imperiaes preceitos a Vice-ge-
rei.cia, e Supremacia do Altíssimo Senhor dos Im-

perios.
Deos Guarde a V. M. I. por muitos annos.

Villa de Santa Maria'de Baependt/ em Vereação ex-
tiaordinaria de 9 de Março de 1823. — Antonio
Fiancisco Saldanha; Antônio Pereira de Maga-
Ihães; Manoel Correia Rangel; Antônio José Pa-
checo.

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Officio do General das Armas da Provincia dc S. Pedro.

11!.™° e Ex.mo Sr. —Já em Officio de 8 do cor-
rente , escripto da Villa do Rio Pardo , tive a hon-
ra de participar a V. Ex. que marchava para a
Fronteira a fim de que em uin ponto central da
mesma pode.se tomar as mais adequadas medidas

para ob.íar as tentativas dos dissidentes da nossa
sagrada Causa, que era bem provável que quizes-
sem envolver esta Província nas desgraças,_ que pre-
paravam pura a Cisplalina, pela sua eontiguidatie,
c ainda mesmo pela identidade de causa , assim co-
hio para coadjuvar os esforços, que naquella fazem
ás Tropas fieis para restituir-lhes o socego e boa
ordem a fim fie melhor progredir o systema da
nossa feliz Independência: e não devendo _ estar
menos ao alcance das outras partes da Província,
cujti defeza me foi confiada pelo Governo Provi-
.brio , procurei oecupar a Capella de S, Gabriel,

que reputo ser o centro da mesma Provincia , c
«pie dista da Cidade de Por/o Alegre 70 legou- ;
aonde cheguei a 2(j do corrente cou. siiflicientc ar-
momento,"trem , e mais utenri. d.e guerra para for-
iteciniento dos Corpos postados já em alguns poa-
tos da Fronteira, e outros que vum_ ser disponíveis
«-bntbi-ute as oceurrencias, e tentativas tios sul;I>
Vailos.

Julgo dever levar ao conheciiiienlo de V. Ei.
que peliis participações e noticias, que lem-nio siri >
.-iiiiümittidaH considero em r.ieibor aclituile os ire-

gocie. políticos da Província Cisp'aliiiti , e a Dtvi-
íião suhlevada nas apertadas circunstancias de cede;-
tios seos tre.hrucíiílos intento., O Brigadeiro Stbiis-
tíão Barreto com a Tropa tio seo mando desocupou

o salto, e unio-si- ao Brigadeiro Marqrtr^para. po-
re;:, en» n_iív.::ti.'> assedio na Praça ^ de Mniile-videa
a Divisão 

'diiüiiíente, 
sc dentro de oíto dias não e.n-

bareassevn evacuando a Praça : e a intiniação des-
te plano devia ser feita no Memorável dia 2Í_ de
Janeiro. Um liatníhão de Cassado^ que guarne-
cia a P.-íü.ii d.i Colônia, e qne se bavia manco-
incitado com os dissidentes em barcou, e já havia
sabido daquelle porto. Na Campanha e stins Po-
voaco.s nao tem propagado a intiiiue dottrina sob-
ver.'iva da Divisão . ub.evada , e todos os se>os ha-
bitantes Acclamaram ununimamente o Nosso Im-
mortal Iiupcrador, apertando com mais estreitos
laços a incorporação daquella Província ao Império
Brasiliensc. Mancilha, Coiiiinaiidante Geral de En-
tre Rio:: além d'Uruguau, que se fazia stispeitoso

poi so havei aproximado ao mesmo Uraguay c«;n
um Corpo armado do ICO homens, e que dava
inriicios 

" 
de achar-se mancomunado com as Tropa.

Lusitanas dissidentes , tem dado as mais evidentes

provas de. deseja..- sempre boa inteligência, e ha:-
monia com as duas Províncias limítrofes, e de ap-
provar a magnânima deliberação, que tomaram os
Brasileiras dè adoptar a sua Independência , visto

que ella se identifica com o systema por elle ado-

ptado. Oi Pampas assolaram inteiramente uma gran-
de porção da campanha de Buenos Ayres , levan-
do-lhe mais de trezentas familias ; e he bem na-
tural que aquelle Estado melhor se applique a
tentar a denota daquella» hordas, que tão gran-
de damno lhe fazem, do que a fazer diversões
incertas na espectativa de desligar a Província Cis-

platina do Império, como bla.ona em seos escnptos.
Nada mais tenho a levar ao conhecimento de

V. Ex. para fazer subir á Soberana Presença de
S. M. I. , „

Deos Guarde a V. Ex. Quartel General em S.

Gabriel 28 de Janeiro de 1823. — Illust. e Excel.
Sr. JoSer Vieira de Carvalho. — O General das Ar-
mas José de Abreo.

FRANÇA.

Cs Papeis de Paris annunciam que o Governo
Francez tracta com vigor , dos preparativos militares.
\l.-uns Regimentos já tem marchado de Paris, e
de 

"outras 
partos da. França. O Duque, de Angouleme

parte a 18 do corrente, e será acompanhado pela
Duquoza até Bottrdcnux. M. de Lauriston deve com-
mandai a Divisão dos Pyrineos occidentaes. Antes
do fim deste mez, com á foiça de SO&OOÜ infantes

ficará pronta para entra, na França. Dos Papei-,

públicos, e cartas particulares, colhe-se que o Go-

verno está deliberado a conduzir as operações du.
n-uerra com a maior presteza, e forças , que poder.
Diz-se que um corpo de Tropas Fmnceias reunio-

se a outros tle Realistas fíespanhoes, para obriga-

mu a Mina a levantar o cerco de Sen d Crgcl.
..._ l!o 1." deste mez dizem se espalhara

.. ' .4..... ,wo •_. t _-¦ rmv.í I* ilP i C-V
em Paris havia dois dias, grande rumor de ter

acontecido oi Hespanha uma contra revolução que
as Cortes procu.ar. m assen. orear-se da pessoa de

Feumr-lo- porém depoi" de (udò disposto para .'»

levarem para fora, e olUi-:; u.e-ma* se reliraiem , fa-

1'haraiii as suas medidas. Contam também chegara

ao Ifer.-rc 'i.na E-"'>u'-_

p.u-te d' Porlmt-Priiw,
U,ni caria p-irlicoiar •»>' t

S(...u-.ai--.'.s po-itlvamn.'.'- :;>.e
lava do Rei, . ra ' ui;io un
i-ii-ei'. S. M. prts.r.iu a penna

.;>¦;! cartas ue gra.it.e
('oriiiii queimadas.
Pari1; dis : -' Posso :¦.;-

-• ;r fiilia, quando i;-"c-
ns eu", rclis, ào r.:;e

cima de algumas

••-! -) ¦



( 390 )

passagens. Por este facto podeis julga
pensa" sob.e aquella mato:ia. O Cair.bi

ulgar como o Rei
sta ha muitos

afrlicto. Em nenhum per iodopensa soui: aep
annos se não vio tão
da guerra passada, diz un." velho corretor,
taes sustos, e inceriezas. Os Ingleses_ residentes em
Paris leni espalhado também a inquietação , o os

passaportes para Inglaterra tem sido numerosos. „

lionve

HESPANHA.

so Pastor tenho por vezes alçado minha débil - voi
neste Augusto Recinto, se á impulsos deste dever
saeradô teíiho incessantemente clamado,_ instado , e
soTlirito vellado .obre vossos interesses espirituaes ; qual
devia ser 

"hoje a minha condueta, qual o meo «elo ,
e patriotismo na qualidade de Cidadão, e Cidadão
Brasileiro ? Que ? deveria eu acaso cmmudecer , quando
ii Pátria «reme, exige de seos filhos todos os Sacrifi-
cios? Ahi não: filho da corajosa Província, que pri-
mei.n pugnou pelos seos inalienáveis direitos , e cujo
fulminante raio assombrou os novos Lvcurgos das Ne-
cessidades eu estou intimamente persuadido , que un, e
outro dever sam igualmente sagrados, que um e ou-
tro devem igualmente desafiar o meo zelo , cuidados ,
e disvéllns, se promette.se-nos ali um bem eterno, aqui
uma gloria sempre preciosa, se por um insta « Religião ,
por outro a Pátria. A este nome sagrado , dêsterre-se

ja (Ventre nós o maldito egoísmo (le interesses particu-
lares , e o fogo do muis depurado patriotismo accen-

Os Papeis de Paris e cie Bayonmi mostram que
cs Realistas so tornam cada dia mais formidáveis
èm o noite da Béspar.hu. He certo que as Cida-
des àe-Gua.iala.ctira, Medinei-Cdi, Antienza, Almetz,
i> Siguenzu, estão oceupndas por corpos Realistas,

quo paia ali van, pelo caminho de Seragoça, e acham-
tu debaixo do coi.iinau.do, segundo se diz, ao Bri- ^.. -.,-•, ....
cedeu-o Clmttii. O desasocego tornou-se outra vez da-se em nossos corações. Possuído de princípios tao

ieí-al." Nu'manhã do dia 20 (de Janeiro) toda a nobres, como sagrados, com que esmero, energia, e

Guarda Nacional reunio-se no Prado, e marcharam infatigabilidade uão devo eu hoje mormente plantar,
contra os Realistas, que sobiain, segundo se diz, c desenvolver em vossos Corações o germen precioso
a 8ilK) homens. Noticias de Victoria^ afnrmain que das virtudes cívicas, dessas virtudes cuja pratica cun-
à Milícia qne Marchou dali em segtiiinento dos Rea- duz sempie ao heroísmo ? Com que assiduidade exhor-
listas, voltou exclamando que não queriam ser por tar-vos ao amor o mais puro para com esta Mãe sem-
mais tempo escravos. pre cara, e sempre tudo para os Romanos , á adehsão

-—•— a mais inabalável á Saucta Causa, em que estamos
empenhados , e finalmente á mais inviolável, e acri-
solada fidelidade á Nossa Assembléa Constituinte , e
Legislativa inseparável da Augusta Vergontea Bragan-
tina, que com tanta gloria, e tão preexcellentes vir-

que a expedição para a Bahia, composta de 2000 ou tudes Impera sobre Nós, qne já não nos he licito in.
SOQO homens, saio antes do tempo determinado , ,ejar esses Povos dictosos , que possuíram os Numas ,.
por causa de motim, que houve entre as Tropas. Trajanos, Titos , Antoninos , Marcos Aurèlios, e
Accrescenta que se foliava em uma conspiração em Henriques ? Unisonos cm sentimentos appresse-mo-nos
Lisboa, e quá muitas pessoas principaes tinham si- em construírem torno do Nosso Immortal Defens r
do prezas. um muro de bronze , em que venham esmigalhar-se a
(The Plymouth and Plymouth Dock , 6 de Fevereiro.) ai,dacja impotente , e a raiva espumante desses refina-

dos Vândalos, que atropellando os Direitos os mais
sacrosaníos da natureza, calcando aos péz os Vcrda-
deiros princípios Constitucionaes , e prostituindo esse
mesmo liberalismo, de que tanto alardeavam, projeclain
ainda (que temeridade!) retrogradar a nossa marcha,
e demolir o Magestozo Edifício , que o nosso heróis-
mo acaba de erigir.

PORTUGAL.

O Navio Mathilde , chegado de Lisboa , refere

CaitUESrOUDENClA.

Senhores Redactores.

O Povo Tmnandoense anhclando quanto l:e pos-
sivel cnoperar para cimentar o grande Edifício da In _._.  Tamanduenses, neste momento qualquer indifferen-
dependência Braúlka , dirigiu-se ao Ex.m0 Governo Ça qualquer apathia he crime. j\I, ! Cumprir-me-ha
Provinciano , pedindo instantemente a reorganisaçao
da Regimento deste Termo, e graças á assiduidade,
e zelo fio Coronel Francisco dc Paula Barboza , en-
carregado (lesta tarefa , e inspecção, appareceo como
tle improvjío no dia 9 de Fevereiro o mesmo Kegi-
mento em rico uniforme postado em grande Parada
do largo da Matriz para receber as novas Bandeiras

linda para chamar a vossa attenção , para despertar-
vos , particiihvrisar as blasfêmias , insultos , c baldões
com que naquelle Synedrio, procura se espezinhar-vos
os ferros , que ainda contra vos ali forja a mais ne-
gra ingratidão? Não: simelhante narração além dc fas-
tidiosa , urceraria novamente vo.-sos Corações; eu estoel
altamente convencido de vossos briosos sentimentos, eu

«lo Império, que nesta mesma oceasiao ,foram bentas sei, que em quanto a Pátria gemer, e exigir sacrifícios,
pelo Parodio Coilado desta Villa, cujo decidido afer- jamais o Povo Teimanduense adormecerá tranquillo. Vos-
ro á Liberdade de suii Pátria o obrigou á falia que so ardente /elo pelos interesses da Pátria condusio-vos
r.emeüo : e se V. mercês acharem legível , dignem- fe àar- ~" '"-—¦' .. ¦ >¦- ~

lhe legar cm '.il-riim canto da sua judiciosa folha ,
no qne obrigará inu.,to á este Povo, e a este seo
constante Leitor.

O Brasileiro amante de sua Pátria.

ao Ex.™ (inverno Provisório , pedindo a reorganisação
do Regimento deste Termo, elle secundando vosíos nobres
sentimentos; inviou-vos um Inrpertor, á cuja energia,
e dexteridaele desenvolvco.se o nosso patriotismo , uma.
força «ova sc orgauiza, o Regimento de Infantaria
deste Termo renasce instantaneamente, e posto em
grande Parada tem o prazer de arvorar hoje as no-

ro tio Tamanátiét , por oceasiao da henção.das novas vas BaniVeiras do Império. Já as Mães ele famílias
Bandeiras elo Regimento iFaquelle termo perante a rivalisando em patriotismo com as mais famigeradas
Câmara, Clero, Tropa , e Povo da mesma Villa Heroinas Espartanas , se gloriam de rnestrar desde o
m> dia í) dc Fuvereiro dc 1823. berço á seos filhos a Pátria como sua primeva Mãe,

já caitiu cilas di^um uo forte de seo enthusiasmo. —•
Biivisus Tamanduenses, ee na qualidade de vos-. Ide, meus filhou. araú-Yes para defender a Pátria,

Fedia . que fez o Vigário Coilado da Villa de S. Ben-
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e .nâo volteis-senão com vosso broquel, ou sobre vosso
broqueí— isto he, vencedores, ou mortos; já longe
fíc emaranharem-se pelos bosques, aporfia se apressam
ellas. mesmas á conduzil-os * e fazél.os alistar debaixo
desta divisa de honra, deste signal d» victoria, cuja
benção solemne motivando hoje nossa reunião neste
Recinto Sagrado, accende em nossos corações novos
estímulos á gloria. O' Pátria, O' amor da bem en-
tendida liberdade, á quanto não obrigais os homens!
Tamanãoenses , o momento, em que deve apparecer
O vosso denodado patriotismo he este ; a Pátria vos
chama, vós nacestes para ella. .Ah l.e quando com
mais gloria espàrgerieis o vosso sangue, que agora
que sedentos tigres se aprazem de o ver correr em
grossos borbotões. A morte para vós nada mais tem
de, vergonhoso; ella só he opprobrio. para quem foge;
para quem vence he sempie o sello da gloria. Eu
vos felecito pois, pelo disvello, e pontualidade, com
que correspondestes ao assiduo zelo do illustre Chefe
.encarregado de vossa reorganisação; eu vos felicito,
por isso que vosso valor , e patriotismo jamais serám
postos em esquecimento; nem pelo vosso século, nem
pela posteridade; este mesmo Senado, e Povo que
tanto agora lisongea-se de partilhar vossa gloria, vos
erigiram» por assim dizer, de suas praprias mãos,
um monumento immortal, e nelle gravaram uma ins-
cripção, eterno testemunho de vosso valor, ç nossa
gratidão; todos os que virem este monumento; aquel-
,fei mesmos, que souberem que o temos elevado, fal-
larám de vós com reconhecimento; assim por uma
vida mortal recebereis em cambio a immortalidade.

J. A. -C.

de bordo da Nitlieroy ,rm.e dirigio o Commandante
delia o Capitão de Fragata João Taylor , a fim de
que os beneméritos da Pátria, que çoneorreram coni
ps seos cabedaes, e trabalhos para a construcção da-
quelle vaso de guerra, tenham a satisfação de os ver
bem empregados; sendo de esperar de tãô bons prin-
cipios os melhores resultados. Seo constante leitor. —
Patriota.

Particular— Sabbado 12 de Abril de 1823.

Meo charo Sr. Gularte. O pouco, que tenho vis-
to da Fragata, que fizeste apromptar, da-me inteira,
satisfação; e penso que os habitantes do Rio, que
com tanto patriotismo concorreram com os seos bens
para rcconstruil-a, terám muito gosto em saber , que
ella he doce de leme, e que quando refrescou mais o
vento, avançou adiante dos Navios mercantes mais ra-
pidamente, do que eu poderia imaginar. Escrevo esta
a toda a pressa; mas podeis ficar certo, de que a
Nitheroy, quando for chamada a combater pelo Impe-
rador, e pelos bons Brasileiros, não ha de ficar atraí
na sua obrigação. —Vosso João Taylor,

Dia 12 de Abril de 1823.
Prestou fiança na Alfândega o Bergantim Inglez

Grau, que segue para Montevideo.
Miguel João Meyer,

Srs. Redactores.

¦ Tendo o abaixo assignado., Procurador da Cama-
ra de Porto Alegre lido com saüsfaçoo em p. N.° 13.
do seo Diário o Qlficio, da mesma. Çamara, que ,aç-
companbava a Acta da Gloriosa. Acclamação. de. S. M.
o Imperador"dó Brasil; e desejando que igualmente

,se faça publico o Edital.,. Reio qual. a íUcta' .Ç°rp°-
ração com o maior enthusiasrnp convidou aos Cidadãos
-áe todas as classes de sua jurisdicção assim como a
falia, que em principio.de tão solemne e Magestoso
Acto q Doutor Juiz de Fora Presidente recitou com
,nqueila energia, na cida do verdadeiro patriotismo,_é
adherencia a nossa Sançta. Causa , de que assas nao ¦
equívocas provas tem dado tão benemérito.Magistrado:
rogo por tanto a V. mercês hajam de dar logar em
um dos números ao sobredicto Edital, ,e falia, que por
certidão authentíca foi extrahida do respectivo Archt-
vo. Seo venerador — José Antônio de Soma Leal.

Os Redactores não dam neste logar o Edital, e
Falia que accompanháva a carta, que fica transcnpta,
.par se acharem já publicados aquelles documentos em'.o 

N.° 32 desti? Diário. .

Senhores Redactores.

Rogo-lhe o favor de inserir no seo Diário a se-
le traducção da carta, que de fora da barra, e

Continuação da Subseripção voluntária, « mensal par
ra augmento da Marinlia de Guerra do Império

do Brasil.
Acções merisaéa.

Transporte...3796
Conego Antônio Pedro Monteiro 1
Francisco Xavier Pereira da Rocha *
Antônio Cândido Daniel *
Zeferino José da Roza *
Barão de Goiana. ~
Antônio Moreira dos Santos *
Luiz Gularte de Oliveira *
Irmandade de S. José '• -1"
José Joaquim da Silva *
José Ricardo de Andrade * l
José Lourenço Marques.. *
Deziderio José do Amaral *
Luiz José dos Reys;... -•••• *
Francisco de Paula de Souza Mello ,&
Manoel Vicente d" Araújo Vianna. X
Miguel Dias ••• *.*:**'  \
Thomé Joaquim da Silva e Veiga ...  *•

Doctoral Joaquim José da Silva e Veiga  I
Domingos Alves d'Azevedo * *

Luiz Manoel de Figueredo *

3834
Francisco José ia Rocha, Thesoureiro Geral

Continuar-se-ha.
. guinte traducçi

N OT IC IAS MARIT IMÃS.

ENTRADAS.

J)ia 14 do corrente...— Colônia do Sacramento ;
28 dias; G. Bella Beniia, M. Manoel Pereira de

Arauio equipagem 19, em lastro: passageiro* Al-

£ s de CavPallaria do Rio Grande Antônio Gabriel
Pires • diz o Mestre que ás 7 horas da noite do dia

S do"corrente na altura da Ponta Negra ouv.o mate

,1 <, í
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j rn *¦ ~ .Ur.»™ nm mie nao ronlicceo (iucEm- Júnior , José Teixeira Alves, e José Emidio Adnn-

£^r„£^rcC^8ff.TtVj* ta Pacheco.-Dito, B- Ing. mina, M. ArehibM
Êlàtifla M Narciso Ferreira, equipagon, 5, carga Thompson , equipagem 81, carga gêneros do paiz :

fafle aÓ' M: passageiro Antônio flieotonio. - Pa- passageiro o Ing dose Eumbank com «ua mulher,

lati- 11 dias; L- Vontade de Deos, M. Antônio Jo- e 5 filhos. - Porto Alegre ; B. Oltvetra , M. Fran.
7'JJ™ fi, carga agoardente e caffé a Roque cisco Mirado Lima, equipagem 14 carga vinho

JWéTK- Dito pela Ma Grande ; 5 Aizs ; S. agoardente e será. - /Wzmtoco ; S. 7n«»/ò, M.

CWte«««, M. Isidoro Botelho , equipagem 9, car* ta» JW do Nascimenlt.., eqinpagem 18, cargi

ga agoardente ao M. : passageiros o Furriel de Ar- toucinho, fumo e arroz. - Dito, h S. Joselriun-

tilhana da Ilha Grande Joaquim Rodrigues com Jo, M JoseJacnto Borges, equiparem 18 carga

Soldados que conduzem 26 recrutas, e 1 desertor toucinho e fumo: passageiros 0 Juiz de forai í
remetti.los ao Quartel General , e mais de passa- Seara Joaquim Marcelino de Brito dito da Villa

gem 2 Soldados de Veteranos. de Aracaty Luiz trancisco de I aula Cavalcante e
*» Albuquerque com um criado. — mo Grande. ; h. S.

S A' II I D A S. Antônio Brioso, M.José Francisco de Oliveira, equi-
Dia 14 do corrente.—Gibrallar ; G. Amer. Ory- pagem 11 , carga sal e fazendas. — Santa Catharí-

-a M Coockseij, equipagem 15, carga sola e caf- na; C. Nova Piedade, M. João Baptista de Amo-
fé ¦ pa*a°-eiros os Hesptmhoes D. Francisco Mana rim , equipagem 6, em lastro. — Guaratiba ; L. Se-
Pizarro com 6 pessoas de sua família, D. João nhora do Carmo , M. Ignacio Cardozo, equipagem 5 ,
Ga-rido o Brigadeiro D. João Bernardo com carga carne seca. — Caravellas; L. Imperador do
-pesBíMis 'de 

sua familia , D. Manoel Romão , D. Brasil, M. José Bernardo da Silvei , equipagem 4 ,
Pedro Pinheiro , D. Anacleto Leareto, D. Fran- carga carne seca e sal. — Mangaratiba ; L. S. Ben-
cisco Sii3ro, D. Florentino Carriaga, c o Tenen- to, M. Manoel Gonçalves de Mêmlònçu , equipagem
te Coronel D. José Ozorio, D. Roque Garcia, os 5, carga carne seca. — Parati; L. Lapa e S. João
Portugueses Joaquim de Salles, Joaquim Ferreira Baptista, M.José Pacheco, equipagem 5, em lastro.

AVISOS.
Ò* Redactores do Diário do Governo participam ás pessoas que se dignarem dirigir-lhes cartas, ou outros

qnaesquer escripto, para se publicarem no.dito Diário, hajam de as mandar assijínadas para conhecimento e
desencarno da responsabilidade dos mesmos Redactores ; ficando certas de que se guardará o mais religioso se-
gtedo a respeito dos seos nomes , no caso , de que assim o exijam.

A Assembléa Geral do Banco do Brasil congregada em 22 de Março próximo passado , elegeo por
maioria de votos os seguintes Accionistas para formarem a Junla Administractiva no corrente anno : foi esta
¦eleição Approvada por S. M. I. por Portaria de 5 do corrente expedida pela Secretaria d' Estado dos Ne-
gocios da-Fazenda. ,¦:....

Directores.
Marianno José Pereira da Fonseca com ."  59
João Martins Lourenço Vianna  49
João da Costa Lima  21
João Fernandes Lopes.  21

Deputados.
João Ferreira Leite  59
Domingos Gonçalves de Azevedo  58
Manuel .José da Costn  b%
Domingos Francisco «lu Araújo  51
Francisco José Guimarães  49
Mariarino Aulnnio de . Amorim Carrão  -40
Antônio .Tose Gonçalves Bastos  25
Miguel Ferreira Gomes. .^.j_, LJ_.  25
João Gomes Barrozo  94
João A Ives Pinto Riliei ro  04,

E tendo tomado posse 110 dia ia do corrente, procederão logo a distribuição dos encargos daquella Es-
tação, e subiram eleitos para Thesoureiro Geral Francisco José Guimarães, e ,10 seo impedimento Domin-
gos Franciso de Araújo Roso; para encarregado da Caixa da Emissão João Ferreira Leite , e no seo im-
pedimento Antônio -José Gonçalves Bastos: para encarregado da Caixa dos Descontes Domingos Gonçalve» da
Azevwlo , e no seo impedimento Manoel José da Costa ; para encarregado do Cofre do Deposito Joãrr Go-
mes Barrozo , e ho seo impedimento Marianno Antônio Carrão ; e para encarregado da Administração dus
Contractos Miguel Ferreira Gomes, e no seo impedimento João Alves Pinto Ribeiro. Rio de Janeiro 12 de
Abril de 1828. — O Secretario da Junta do Banco. Jacinto Ferreira de Paiva

Luiz Caetano tia Silva, Major graduado de Infantaria, e Secretario do Governo das Armas da Corte ,fez scientc aos Beneméritos Cidaddaos, q„e tiveram a liberahdade de subscreverem nas Relações assignadas
pelosi III. e Ex. brs. Ministros e Sccetario dVEstado dos Negócios do Império, e da Guerra, para o útil
Lstabalecimenio do Ensino Mutuo, que achando-se já esta Imperial Aula em Activo exercício, „ poderá mderigir ao Sargento mor do Imperial Corpo de Enginhciros , e Lente da Academia Militar , João Paulo dos
Santos , pa a llie entregorem a quantia de 6«0 reis que subscreveram por ser este um dos Directores do Ensino
Mutuo: ficando o anunciante desonerado de toda ,. e qualquer responsabilidade a semelhanle respeito, por*TJa ernt?eg^»y mesmo Director os quantias que existiam em seo poder. Rio de Janeiro 11 de Abril dc1828. Lmz Caetano da Silva.

RIO »e JANEIRO n IMPRENSA NACIONAL 1823.
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DECRETO.

--JUerendo a puros effeito. da Minha Imperial
Clemência, Fazer Graça a alguns dos Prezos exis-
tentes a bordo da Náo Presiganga, que por suas
idades, e mais circunstancias podem, já de algum
modo punidos de seos delictos pela prizão, e mais
trabalhos, que tem soffrido , prestar ainda serviços á
Sagrada Causa da Independência deste Império,
sendo empregados quer como Soldados do Batalhão
de Artilharia de Marinha do Rio de. Janeiro, quer
como Marinheiros e Grumetes a bordo dos Navios
da Armada Nacional e Imperial: Hey por bem
comniutar aos da relação junta assigr.ada por Luiz
da Cunha Moreira, do Meo Conselho de Estado,
Meo Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
da Marinha as penas, que por Sentenças houverem
sido condemnadoe, em os serviços que na mesma
relação lhes sam designadas. O Regedor da Casa
da Supplicação, ou quem suas vezes fizer, o tenha
assim entendido, e faça em conseqüência expedir
os Despachos, que necessários forem. Palácio do
Rio de Janeiro em vinte de Março de mil oitocen-
tos e vinte trez. Segundo da Independência e do
Império.— Com a Rubrica dc SUA MAGESTADE
IMPERIAL. — Luiz da Cunha Moreira.

Dos reos perdoados vinte cinco sentaram praça
no Batalhão de Artilharia dc Marinha, e outros
vinte e cinco a bordo dos Navios da Esquadra.

Aiitigos d'Officio.

Repartição dos Negócios da Fasenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , participar ao Barão da
.Laguna , que na data de hoje se expedio ordem i Júri-
ta do Banco do Brasil para o pagamento das Letras, c.e
«pie tracta o seo Officio de 21 de Janeiro ultimo , o
qual se havia mandado suspender por Poitaria de 24 de
Fevereiro próximo passado ,- e que outro sim não so Ap-
prova a suspensão do pagamento de mantimentos eni Le-
trás, com que fornecia as Tropas Portugueza» de _m-
te Vidéo , em razão da conducta infame de D. Álvaro da
Costa , e porque Tropas rebeldes , e inimigas não tem di-
reito a favor algum ; como também a ordem . que deo,
relativa ao Encarregado da Tbesouraria José Joaquim Jus-
tinianno. Palácio do Rio ele Janeiro em 15 de Março de
1823. —João Vieira de Carvalho.

Sendo presente a S. IV]. o Imperador a representa-
a;ão rie Tompson e Comp. , Negociantes Britânicos, sobre

A <\ «i

o pagamente, a que foram obrigados na Alfândega , de
vinhos lnglezes mamifacturados e produzidos no Caio da
Boa Esperança , contra o ajust; no Tractado de 19 de
Fevereiro de 1810, e em conseqüência do Decreto de 30
de Dezembro do anno passado: Manda, pela Secretaria,
de Estado dos Negócios da Fazenda , participar ao Juiz
da Alfândega, que se observe o Tractado, pagando os vi-
nho. lnglezes 15 por cento ad valorem; porquanto a
Pauta junta ao Decreto mencionado só se entende com
aquellas Nações, com as quaes niio ha Tractado. particu-
lares. Paço 17 de Março de 1823. — João Vieira de Car-
valho.

Pendo presente a S. M. o Imperador em Conselho
de Estado a representação, que dirigio pelo Thesouro Pu-
blico desta Corte , em favor da Província de Goyaz o
Padre Manoel Rodrigues Jardim , Procurador Geral da
mesma Provincia , na qual pede i vista de igual graça
ii obtida por Manoel da Silva Caldas , Negociante da
mesma, a permissão de serem ali cunhadas annualmente
chapas'de cobre até a importância de dous contos de
réis em moedas de trinta e sete réis e meio, e setenta,
e cincoenta réis, e outras de cinco, dez , vinte, e qua-
renta réis até a scmnia de quatio contos de reis: e ha-
vendo-se decidido esta matéria no dito Conselho de fcs-
tado em beneficio das transações commerciaes pelas ra-
zões pondeiadas : Manda o Mesmo Senhor , pela Secre-
taiia de Estado dos Negocio, da Fazenda, que a Junta
do Governo Provisório da referida Província , de aceordo
com a Junta de Fazenda respectiva , expeça as convenien-
tes ordens para se cunharem na Casa da Intendencia do
Ouro dessa Cidade as chapas de cobre com os valores,
e sommas acima indicados , até ultériot Ordem , sendo
para esse trabalho admittidos os Officiaes da dita lnten-
dencia, c maquina que nella existe, e abertos os compe-
tentes cunhos pelos modelos, que se remetterem da Casa
da Moeda desta Corte , ficando o dito Governo Proviso-
rio na intelligencia de tomar a seo cargo a compra das
necessárias chapas por intervenção do mesmo Thesouro,
e de as mandar conduzir á custa da referida Província.
Palácio do Rio de Janeiro a 2 de Abril de 1823. — Mar.
tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Reparlição dos Negócios da Marinha.

P 
"M I á vista do qne expõe o Intendente da Ma-

rinha'em'seô Officio de 2 do corrente mez relativamen-
te ás madeiras e e.top.s, q«e de bordo da Galera Di-

namarqueza, Carolina, havia recebido, e a cuja .valia-

çío procedera em virtude da Portur.a que lhe fora ex-
nedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Man-
nha em 12 de Março ultimo , Manda pela referida Ke-

partição participar ao mencionado Intendente , para sua

intelligencia , e governo, que aquelles gêneros foram gr.-
tuitos , e generosamente oferecidos pelo Commerciante da

Bahia Jod Antônio de Araujo para o serviço do Ar-**
nal da Marinha , c que em conseqüência he deste bent-



mérito Patriota, que elles se' devera declarar recebidos neira digna das maiores attençSes : foi elle quem
nos assentos, que a tal respeito cumpre, que sa forma- depositou, nas mãos de S. M. I. , entuo Principe
m-disem onde com-ier ; Determinando o Mesmo Augusto Regente, um íllimitado poder, quando Lhe Conte»
"Senhor 

por esta oceasião, que depois de se proceder a
um justo orçamento" do valor da estopa , se passe' ao so-
bredito Commerciante o competente Documento de en-
trega , espesiiticando-se nelle a qualidade , quantidade , e

preços dos gêneros qne oílereceo , e outro sim que se
faça publico pelo Diário o mesmo Documento pura que
chegue ao conhecimento de todos o louvável patriotis-
mo, que motivou a offerta a que elle se refere. Palácio
do Rio dc Janeiro em 7 de Abril de 1823. — Luiz da
Cunha Moreira.

Tendo-se ordenado em Portaria da data de hoje ao
Intendente da'Marinha, q ¦.' passasse a -José Anlomo de
Araujo , Commeu-iuiiie lia pinça da Bali,
to de entrega da madeira e estopa, que gratuita
íierosamente oflèreceo pera
Marinha, Manda S. M. I. \

estopa
fornecimento

ela Secretaria

um cloíMimen-'
e ge-

do Arsenal da
de Estado dos

Negócios da Marinha, que o sobredito Commerciunte se
appresente aquelle Intendente para receber o documento

rio o Titulo de seO. Defensor Perpetuo : longe de
extorquir '«com as armas ha mão a saneção do Im-
perante, .para a convocação de uma Assembléa Le-
gislatiyá *)¦ representou com submissão e esperou so-
cegado que S. .ML I. livremente lha concedesse : íl-
ludido por uni bando de facciosos e anarquistas ,
qt.e se approveitaram de um momento de enthusiasmo
pata fazerem correr a vergnohosa cláusula do pré-
vio juramento de S. M. 1. a uma Constituição que
ainoa não existe, cláusula que talvez nos tenha rei-
to desmerecer muito no conceito da Europa; o Bra-
sil tem protestado contra aquella seducção ; e os
Officios das differentes Câmaras , e mais Auctoii-
dades do Império , rstam cheios de expressões de
amor, ndhesão , e religioso respeito á Augusta Pes-
soa de S. M. I. : porém nada valerá; se a nossa
Assembléa deixar a conhecida estrada, dos princi-
pios geralmente adoptados pelas Naçõe9 mais es-
clarecidas da Europa , e até meshio na America

tismo, e adhesào á Santa Causa t
Império. Palácio do Rto de Janeiro
1823. — Luu da- Cunha Moreira, .

Independência do
em 7 de Abiil de

questão, louvando o por esta oceasião ' do seo patno- nos proprios Governos Democráticos ( o que não" ¦ " 
he crivei, nem passa de mim mera hypotese), pa-
ra se entranha elu em o labyrinthd dos sofysmas me-
tafysicos dos Revolucionários de Hespanha é Por-
iugul. O Brasil confia nas luzes, e inteireza dos
seos Deputados que , em vez de retardarem , adian-
tar.im o acto do solemne reconhecimento da sua
Independência; e que não daremos ao Mundo o
rediculo espectaculo de um Màncebo, que ousa per-
tender a sua emancipação, quando precisa dc vi»

BRASIL.

RIO DE JANEIRO.

Ií" de Abril.

S. M. I. deo hontem unia nova demonstração
do quanto deseja promover a instrucção e civilisa-
cão dos seos Subditos , indo pessoalmente assistir
a abertura da Aula dasPiiraeiras Letras pelo me-
thodo de Lékcaster, estabelecida nesta Corte. Unia
Guarda de Honra do Batalhão de Granadeiros es-
perou a S. M. 1. á entrada do edifício d'aula , pa-
ra Lhe fazei; as devidas continências. Concluído o

ver ainda debaixo da virga férrea do seo tutor.

MINAS GERAES.

Imperial Cidade do Ouro Preto.

lllust. e Excel. Sr. — O Governo Provisório
acto , S. ÍVI.' 1. voltou para o Palácio da Quinta desta Provincia observando a morosidade com que
da Boa Vista.

Em o í".° 78 publicamos a Circular dos So-
beranos do Norte nos seos Ministros nas Cortes

breves iefle.xÕ3S, que faz sobre
documento o Redactor do New .

estrangeiras , c as
aquelle importante

se tem portado alguns dos Deputados eleitos para
a Assembléa Geral Constituinte , e Legislatiia ,
ainda existentes na mesma Provincia , talvez pela
epperança dè serem dispensados por moléstias , ou
outros motivos , e não desejando jamais incorrer

Times. Por aquella Circular , e pelo discurso de em qualquer falia neste objeeto de tanta importan
S. M. Cbi'istiaiiissiiii',1, que também demos em o /cia, resolveo dirigir-lhes o OIlicio constante da
N.° 83, recitado na abertura das Câmaras, ve-se copia inclusa, para que se apressem a ir exercer

?ue 
os Soberanos, fieis aos princípios, em que está

andada a. traiiqiiillidiide da Europa, estam dispôs-
tos a suffbcat o volcão revolucionário, que reben-
tou na Península , como opposto aquella tranquil-
lidade, e subversivo da ordem social; e a prestar
aos bons Ilespanhoes Unia' mão beinfazeja , que os
livre da anarquia, eu. que lucta a sua Pátria e lhe
restitua a sua verdadeira e bem entendida liber-
dade , por .meio. de instituições e reformas mais
legitimas , e sabias.

Sondo pois evidente , á vista daquelles Mani-
festos, o descrédito em que se acham as novas
Representações na opinião dos piincipaes Sobera
nos, ou paia melhor dizer, de toda a E;

suas sublimes funeções , e stambem prevenir aos
Supplentes ímmediatbs, que estejam prestes ao pri-
meiro aviso , para seguirem lago que for mister
a substituição de alguns daquelles, que pertencei,-
do a esta dita Provincia se reconheçam impedidos ,
e roga a V. Ex. queira fazer presente, a S. M. o
Imperador esta participação , para que seja çuns-
tante ao Mesmo Augusto Senhor quanto o Gover-
no pratica , para cumprir a Determinação de S.
M. 1. expedida por V. Ex. em data de 9 de Ja-
neiro deste anno,

Deos Guarde a V. Ex. Imperial Cidade do
Ouro Prelo em 20 de Março de 1833. — lllust. e>
Excel. Sr. José Bonifácio ele Andrada e Silva.—Fran-

José
etário.

uropa, he
bem natural que, sendo-lhes também por ora sus- cisco Pereira de Santa Apolonia, Custodio
peitosa a Assembléa Geral Brasilica , por isso que Dias, Luiz Maria da Silva Pinto, Secretari
não principiou ainda os seos trabalhos, e a desen-
volver as suas opiniões, tardem talvez os mesmos Para os Deputados José Alves do Couto Saraiva,
Soberanos a reconhecer a nossa independência ; não Theolonio Alves de Oliveira Maciel, e Antônio
obstante o particular apreço que lhes tem merecido Teixeira da Cosia.
ir conducta heróica do Nosso Augusto Monarca. He
errto que o Brasil tem-se comportado de uma ma- Illustr. « Excel. Sr Tornando-se já mui con-
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sideravel a demora, que tem occorrido desde que
na conformidade da Determinação de S. M. o lui-
perador o Governo Provisório olíiciou a V. Ex.
em data de 29 de Janeiro deste anno , manifestai!-
do a necessidade de seguir quanto antes para a
Corte a exercer suas sublime» funcções na Assem-
idéa Geral Constitminte , e Legislativa deste Im-
perio, e sendo constante, que em logar de se per-
jnittirém escusas, tora de uma total impossibilida-
de e de se convocarem Suplentes , antes ali se
espera pela concurrencia de Deputados effectivos ,
tiue ao menos permitam o numero exigido para
começarem as respectivas Sessões, e evitar além
de outros graves inconvenientes a dilação , que
entretanto vai occorrcndo , e alongará as delibera-
cúes da Assembléa Geral , o Governo Provisório
acha-se obrigado a manifestar tudo isto a V. Ex.,
•esperando ter a satisfação de fazer constar na Au-
gustá Presença de S. M. I. além desta deligencia,
a que procede, o dia , em que V. Ex. tenciona par-
tir. Deos Guarde a V. Ex. Imperial Cidade do Ou-
ro Pri to, Palácio do Governo em 20 de Março
de 1823. — Illustr. e Excel. Sr. José Alves do Cou-
to Saraiva, Francisco Pereira de Santa Apolonia,
¦Custodio José Dias , Luiz Maria da Silva Pinto. —
Está conforme. — Luiz Maria da Silva Pinto.

Villa do Sabará.

Senhor. — Desde o sempre memorável Dia 9
de Janeiro de 1822, dia o mais venturoso para
todo o Brasil, que o Povo desta Commarca, ven-
do reunidos na Augusta Pessoa de V. M. I. a Pie-
dade , e o Valor de Afonso I., a intrcpidez , e
a coragem de um João II., e os conhecimentos,
e boa 

"escolha 
de José I., nunca duvidaram de ver

neste vasto Continente renovada com maior yanta-
gem a época de Henrique IV. com o seo Sulí. En-
tão , Imperial Senhor , reuniram-se as Províncias ,
já dissidentes, e desaparecei» dos nossos lares o te-
inor da anarchia, que' eminente parecia querer des-
truir este bello Paiz; e logo depois que V. M.
empunhou o Septro deste rico Império, premove-
se com efficacia a Justa e Santa Causa da nossa
Regeneração, e Independência: contente o Lavra-
dor, e o Mineiro recolhem sem embaraço o frueto
dos seos trabalho», da mesma sorte que o Artista
e Fabricante se adiantam no exercício das suas ma-
nufacturas; e os braços que se podem dispensar de
tão útil serviço se vam já empregar valerosamente
cai deteza da Pátria.

Sam, Senhor, «inumeráveis os benefícios que te-
mos recebido; porem a Graça com que V. M. L
presentemente Galhardo* esta Villa dando-lhe o Ti-
tulo de Fidelissima estimula de uma maneira tal
este brioso Povo, que só anhelão os momentos de
poderem desempenhar tão honroso, como enestima-
vel Epitheto. Por isso, porque sou Brasileiro, por-
que sou natural desta Fidelissima Villa, por mim,
e cm nome dos Commarrãos a quem interinamente
prezidt,, prostrado aute os pez do Throno de V.
M. I. renovo contente os sinceros votos de Amor á
Augusta Pessoa de V. M. á Imperial Família, ao
Brasil e a Pátria; de adhesão a Causa Brasiliense
de constante firmeza, e inabalável fidelidade,

A Preciosa vida de V. M. excederia a cairei-
ra dos Séculos futuros, e possíveis se os fio» dela
pendessem dos votos Brasilienses Ao arbítrio desta
liei, e ag adecida Commarca; e doi» meo» purissi-
ínps, e leaes sentimentos-

Deos Guarde a V. M. I. como o Brasil neces-
sita. Fidelissima Villa do Sabará 2.» de Março de
1823. — De V. M. I. Humilde subdiío, e muito fiel
o Vereador servindo de Ouvidor da Commarca. An-
tonio Martins da Costa.

BAHI A.

Villa de S. Matheos.

lllust. e Excel. Sr.— Tendo-se felizmente con-
cluido nesta Villa a feliz e sempre gloriosa Ac-
clamação de S. M. I. o Sr. D. Pedro 1., e a in-
dependência do Brasil no fausto dia vinte dous de
Janeiro passado Anniversario de S. M. a Impe-
ratriz.

Esta Câmara com todo o prazer vai informar
a V. Ex., para ser presente a S. M. L, que ape-
nas se publicou no dia dezenove do dito mez a
Proclamação de S. M. I. , e appareceram as Ar-
mas auxiliadoras da Província do Espirito Santo,
o Povo que a falta de força soffi ia ainda o jugo
do Madeira , e o Governo, oppressivo de sua Ca-

pitai a Cidade da Bahia , desenvoiveo o seo en-
thusiasmo, e patriotismo jurando a sua Independen-
cia e Acclamando em altos gritos o seo Immortal
Imperador perante quem manda por um delegado
prestar obediência , e vassalagem , e não querendo
[amais estar sujeito a uma Cidade rebelde, estabe-
leceo seo Governo político e econômico com im-
mediata obediência as da Provincia do Espirito San-
to e as mais providencias constantes das acta» que
por copias juntas offerecemos a V. Ex. Supplican-
do approvação se assim for do Agrado de S. JV1.
I : para que o muito Augusto Senhor seja intor-
mado dos motivos qui; retardaram nesta Villa a
sua Aeclamação convém que lhe sejam presentes
as Portarias, e os Officio» inclusos do Governo
da Bahia, e do Madeira; mas felizmente já se ul-
timou essa correspondência criminosa : ja o Povo
de S Matheos com o destacamento que lhe üca ,
e Milícias que vai criar tem forças para rebater
seos ingressos, e desdenhar suas ameaças :

Resta pois a esta Câmara rogai^a V. lí-x. em
nome do Povo, que representa, se> seo media-
neiro para com S. M. I. a fim de que tomando-o
debaixo de sua Alta Protecção perdoe aquelle» que
por ignorantes e temoratos embaraçavam o grito
de —.'independência ou Morte.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos como ha
mister todo o Brasil, e mui especialmente esta Vil-
Ia S. Matheos em Câmara de 28 de Janeiro de 182a.' 

lllust e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva.—Rento de Jesus Silvares; José Antônio
de Oliveira; José Joaquim de Almeida • Manoel
Joaquim Coutinho de Essa; Francisco José do Couto.

(Seguiam-se vários documentos que. accompanha-
vam este Officio, como nelle. se referio.)

S. PAULO.

A Câmara de Mogimirim , em Officio do 1.» «le

Janeiro deste anno , participa que S. M. 1. ai. o-

ra Acclammio com patriotteo enthus.asmo : que lo-
1 enviaram o Deputado á Assembléa G°ral, Irar-

fLoèle Paula Souza e Mello, com Ofüco, Acta,
" 
lí papei* relativos aquella Gloriosa Ac«W

cão na a betar em noe- dos Povos daquella Vil-

h a' Imperial Mão do Mes.no Augusto Senhor por
tão &u»tQ motivo.

¦}«»



... -„ ,1o Voluntários Reae_ : taes noticias sara es.
Aquelle Officio veio acompanhado de nma re- «• 

J ¦„„" aquelles que querem levar a diante
¦¦ "'*"*• 08
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re- sãc

presentaçãc. ass.gnaua poi ou i.o.,... <=««»*«,«.. da paia||iu-n.ar 
os prmicros, ... —,.

llogvnirini com data áe 15 de Novembro do anno osyt e ,. le a au, esperanças. 
Nfe

paB^ido, e dirigida a S M. á Imperatriz, na qual neg . nd<o h«n. «, ^ ^ ^
felicita,'., a Mesma Senhora, e o Seo Augusto Es- • s Uo c.c tranqüilidade do paiz
poso, por ter sido Elevado ao Trono do Império tema, fi.idad > em tatn ^^ j 

^
!lo /W; jurando-Ll.es ao mesmo tempo adh.sat,, debaixo da clirecçao a 

gorte8deveis desprezar os
obediência, veneração, e respeito e ollerecendo-se t ogr. üara og 

vossos seducto
em as armas, se preciso for, para deteza do imaginai los recai.

tomar
mesmo Throno.. res querem comp i-ometter-vosu Sirva este pequeno

nelo

PROVÍNCIA C1SPLATINA.

Vimos impresso o seguinte Edital, assignado
, Excel. liarão du Laguna, Capitão General

daquelle Estado, e uma declaração de Frueiuoso
Rivera, Comn-.andante do Regimento de Cavallaria
du União , de quem se tem fadado em os Nui un-
tecedentes; cuja declaração publicaremos também
agora. EDITAL. U

" Por quanto o novo Cabildo de Monte Video,

manifesto para mostrar a falsidade de quanto se

disser relativo á minha pessoa e Regimento. Posto

avançado das Pedras, Fevereiro de 1823. *-¦¦

ciuoso Rivera.
Fru-

FRANÇA.

O Monitor contem uma Lista dos Officiaes Gene-

raes escolhidos pelo Rei em 29 de Janeiro , para ser-
virem no Exercito da Hespanha. He bem singular que
nenhum dos Marechaes de França fosse nomeado pa.
ra aquelle Exercito, sendo que alguns dei les, e par-
ticularmente Soult e Suchet, pelo conhecimento que

eleito pôr uma facção de anarquistas tem levado tem do Paiz, e seos talentos militares, deviam obter
* •*• declarar-se, de

leste Estado,  —- , . ,,
desobedecendo ás Auctoridades guerras de França, á excepçao talvez dos Generaes Ca-

sua in_ole,icu_, e despejo ao pelo de declarar-se, de grandes ^agens^m 
tal 
J^^!"^

noto próprio' auetoridade suprema deste Estado, nenhum dos Generaes, que, :

desconhecendo
constituídas; e qucrei.Jo eu prevenir as consequen- nucl , e Molifor , e La nome oaquecm,

cias de tão escandaloso attentado, en, que se ve Ia nobre Família , que tanto se dist.ngu.o

ao mesmo tempo calcadas as Leis, ultrajada a Ma- de LaVeudee. E.s-aqui a copia daquela 1_

«estade velipeir1—1— **" p"-"'* !"**«H»Hn ns tli- Tenentes Generaes — Principa de H

ramo daque!
na gueira

,ista.
olienlohe —

íeitos dos CiHadãoT,"- c^rapri^ti-to^^em" p"u- Condes Molitor, Curial, Tirtó/Guillertmnot Bour-

blica; por isso resolvi declarar, como declaro: ck , e Antichamp. Viscondes Roussel d Hurbal , l.r-

Que os indivíduos .Ilegalmente nomeados em let, Castex , Domon, Donnad.eu, Pamphile-Laeroix

Monte Vid.o, em qualidade de capitulares, não Obert. Barões Canuel, Dode de laBrunene, de Da-

fiii-mam Cabildo. Que aquella Auetoridade he intru- mas1 ,^ de Couchy
ta e delinqüente; e que suas ordens, accordãos, 
actos de qualquer classe que sejam , sam irritos ,
nullo- , aítcntatprios, e subversivos da ordem. Que
todas as Auctoridades legitimamente constituídas ,
Tribunaes, Cabildos , Chefes . Corpos Militares ,
Empregados , e visinhos , devem abertamente deso

aéP*

Majores Generaes — Condes de Ia Roche Aymond,
Grundler , de Mcynadier, Qunsonas , de Rostignas ,
de Vittre , Armand de Ia Lozere , de S. Chamans ,
de Vence , de Poder, de Ia Roche Jacquelin, de
Mellet, de Arbaudjouques. Viscondes Corim, Valiin,
Toussaint, Pelleport, jamin, Vesserot , Vionet de
Mafingoie, Bertier de Sauvigny , de St. Mars,
St. H llaire , Picot de Peccaduc. Barões Bruny , Bon-
nemains, Gressol, Berge, Ordenneau , Vincent , Hu-

bedec.r ás ordens e decretos do Cabildo intruso ,
debaixo da mais estreita responsabelidade, dando-
se poi tlimittidos de seos cargos e Oflicios aquelles _ .
que, achando-se dentro da Praça, forem violenta- bert, d Albignac , Dukermonte , Bnncart , Faverot,
dos a submetter-se ás suas disposições. Que quaes- Hohault de Fleury , Desehamps. O Marquez de M»í-

quer Chefes ou Empregados públicos da ordem ci- guergue. Schaeffer , e Gougeon.
vil e militar qne obedecerem ao Cabildo intruso de
Moide, Video , ou a quaesquer outras Auctoridades
creadas ou nomeadas por elle, ficam por isso pri-
vados dos seos Empregos , Cargos , e Oflicios , e
sujeitos ás penas que as Leis estabelecem. E este
*e publique na forma do estilo. Quartel General na
Viila de .**'. José 7 de Janeiro de 1833. — Barão
da Laguna , Capitão General.

HESPANHA.

A Gatseta de França publica que 10:000 homens
do Exercito da Fé , depois de terem batido os Cons-
titucionaes , penetraram em a noite de 22 de Janeiro
dentro das portas de Madrid. As Cortes reuniram-se
immediatamente, e tocou a rebate. A população sido,
c foi a Palácio com clamores e ameaças , e o Rei e
mais Familia Real estiveram algumas horas em peii-
go emminente. EIRei pedio ás Cortes licença de se
retirar para o Escurial ; foi lhe negada. Solicitou a
mesma licença para a Rainha; tãobem lha não con-

Declaração dc D. F\ucluoso Rhera.

Tendo-se propagado em Monte Video a voz de
que eu com o Regimento estava tractando com D.
Álvaro pi!_;snr-iue á Praça, e como similhante voz
rellue diiectainente em cleshonra minha, e dos n.eos
Oiliciaes , he do meo dever declarar ao Povo de cederam. O Governo de Madrid reunio todas as tropas
Morde Video, que jamais abandonarei o systema que tinha desponiveis, porém no primeiro attaque f<>-
que nbracei , de pertencer, do modo que está de- ram rçpellidas pelos Realistas; todavia os Constitucionais
clarado , ao Império do Jirasty -. e que eu e mios obtiveram depois algumas vantagens. Tal era o estado de
Soldados sustentarem a auetoridade do Excel. Sr. Madrid no dia 26. A fermentação he grande, e esperam-
Capitão General Barão da Laguna, com tanta mais se importantes acontecimentos. A Gazeta de França tem
energia, quanto mais desgraçados , formos. ftido um dos Periódicos melhor informados a respeito i los

Habitantes de Monte Video: Soldados da Divi> negócios da Hespnnh» ~ O J.tnal iiw Debates rodu»»
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numero das tropas1 do Exercito da Fé, que penetraram o que achar mais conveniente. E para que a dieta

dentro das portas . de Madrid, a 7:000' homens , .e. Junta, saiba .quaes. sam as suas attnbuiçocs,- e facul-

diz que foram repellidas. Este Jornal não falia dos dadea, procedera a .Commissão que o I ovo me po-
acontecimentos do dia 22. P»« > ^mpo.sU dos Cidadãos D. João Lganna Dr.

O lomal.de Paris cre que foram 7:000 homens D. Ifemardo Vera, .e D. Joaquim Campino, a lot-

os que marcharam, contra-a. Capital; e que. foram mar nm regulamento , qu,e .uatoe. Impiima-se publi-
bem sucoedidos com o primeiro choque contra os Cons- que-sc, ,e circule. Dauo em. Santiago a 28 de Janel-

titucionaest porém atlaLlos depois" pelo General Ve- ro de 1823.- Bernardo O H.ggis. - Mana.no

lasco , foram ultimamente destroçados. Dizem que o fira Lganna, ^
dos Realistas era tirar-o Rei,.Um dos bairros mostrou . Tirou on ,.o. 0'H.ggia a .banda que be o d.stm-

(hc desta sorte que o .Jornal se expressa) alguns aymp-. ctivo do mando _ supremo no (tule, e pol-a nas mat»

tomas dc descontentamento; porém isto foi logo atalha- doa Vogaea da Junta a qual nomeou para novos M,-.

do nela firmeza do Governo. No primeiro momento ¦ metros ao Dr. D. Mar-auuo Lganna, para o depatta-

da desordem EIRei. tentou retirar-se ao Eseurial, po- mento da Fazenda e guerra, com os .attnbmçoes-, e

rém as Cortes, e o Governo representaram a S.M, que, faculdades, de que gosavam os Ministros anteriores.

estava muito melhor guardado em Madrid. EIRei co-
nheceo esto verdade ! e não deixou o seo Palácio.

(The- Plymouth and Plymouth-Dock 6 de Fevereiro)

Dia 15 cie Abril de 1833.
Prestou fiança na Alfândega para Portos E.stran-

CHILE. geiros o Bergatitim Inglez Chile, que segue par»
Valpamizo.

Pela Gazeta Extraordinária de Chile, de 20 de 
Miguel. João Meyer.

Janeiro, vemos verificado o êxito que se esperava da

tnXuel^r ír^uleTÍ^cÍ ^V. CortM&toSsil^;*^,. mensal para
«ubUeada em o N> 74 do Dia.io. Com efeito O' Hig- augmenlo au Marinha de Guerra do Império

gis foi deposto do commando supremo, e Deos queU éoüiasil.
ra, que senão rcalise a conflagração da guerra civil,. Aciüeí -»ensaes-

que o mesmo Observador ali prevê , c de que vam Transnorte 
3850

aparecendo infelizmente bastantes disposições. Eis-aqui transporte ^oov*.

oTrcontém a referida Gazeta. ... Padre N-rrcizo . da Silva Ncpomnceno,,.,,...... _J.
q « Sossobrou a Administração de O Higgts, sem João Baptista . ..  1

ser percisó derramar «ma gotta de sangue. Em quan- Manael 1 eodon, da 
^ 
a.  2

to afropas de Coquimbo se achavam em Chacabuco, Manado J«se Wu ...  1

m o da 28 reunio-se o Povo de Santiago na casa Manoel Martin - • • Co. a asso--  1

do Consulado , mandou Depu ados ao Dircctor , que Antônio Man ns da l . , _ l ...so..  ;
se achava no Quartel da Sua Guarda , e parece que José Tcixmra de ¦ I^es_ .,..,,., -

foram mal recebidos, até que por fim appareceo de ^^iTMoJ^ -" 
V."Y'.'"- •

noite o Director ao Povo, que permanecia reunido Anton Josc Mmiteuo ' 
... , .,, -_,

desde- pela manhã. Tomou então a palavra o Sr E, Eug "^Jo^dos 
A~-.........-_ 

-, , {

=1.0 L™ 
eeqoUem:mo°Povo° 

queriat ol-o. Manoel Moms de Noronha  J,?££ y^i-fii;/™ zt: ír^Xi-iií^n,-,,;".:::-.:::::::::::
Nomeou-se uma Junta de 

^ 
n~rwo. 

cl Lopo José d1 Albuquerque Maranhão  1.

^didXsI^m rF^rCÍSÍÀ^ In-cneio FranciJ Torres
?hon<lSaguirrredre D. José Miguel Infante. As tropas 

J^^--^^* 
^ '" 

V.V.V.V;*.*/. *
dc Coquimbo já se achavam em Santiago, e espcravaiu 

Jmomo^ 
Silvada,-tos.... •¦.¦¦¦•;¦••;• 

L
pelo General Freire. Jos- (,a si,veira Qularte.... •- 2

_ , - i.»n;__, „, Armitt-U.- Manoel José da Silva Ribeiro...  -
Decreto pelo qual GHiggts se demittio. Manod 

Antflnio (V Ar8ujo ,.. t

« Julgando que nas circunstancias actuaes pode ^f^J^^^^ .V.V;.V.VV. L
contribuir para que a Pátria, recobre;a sam racqu li J* .oA *»«-£«¦, a..^ - 

- 
- 

;
dade, que eu deixe o mando^supremodo Ls.ado ff 

t
tendo accordado sobre este ponto, o que era Pimelo Puto e Castro a

^iJCi^íSÍV^-í iilíB*'".'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.-.'.'.: 1
b^rr^fsi.;::^ BMv^:,^..x.xxxy \
Cidadãos D. Agostinho Eizagturre, D. Josc_ Miguel -  a
Infante, e D. Fernando Errazuris, visto nao haver Lu^atKW»^^*  ,
.ma Representação Nacional , T-J^^o «K Sino Gonçalves Moledo  }sa verificar a minha renuncia ; Representação que  a
^dicta Junta Governativa procurará reunir com a 

^J;8™;^ Leal "«.o  *
maior brevidade; na intelligencia de que se passado An tom 

jSTSS» Dantas  .«
seis mezes , não estiverem accommodadas as duvmas auwuw uu _

entre as Provincias do Estado , cessara a Junta, Uo- , ac_(_5
¦Tcrnativa , afim de que o Povo de Santiago delibere

.1.0 1
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Transporte.., 3905
Padre José Xavier tia Nobrcga |
.José Fernandes do Espirito Santo *
José Rodrigues Pereira.. *
Joaquim Fclippe da Silva -\
Manoel dos Santos *
José Caetano Valira *
Izidoro d' Almada e Castro  °
Antonio Guedes de Quinhones *
Luiz Antônio da Silva— *
Leonardo Antonio Gonçalves Basto 3
D. Gertrudes Maria do Carmo 1
José da Costa Moreira }¦
Felicidade Anna Joaquina de Souza j
Capitão Leandro José do Cabo *
Major João Carlos Pardal *
Major José Joaquim Januário Lapa *
Quartel Mestre Bernardo Dias 1
Major Antonio Joaquim Brault *
Ajudante Luiz Antonio Bogalho }
Antonio Manoel Antunes •¦ *
José Luiz d' Aguiar Leitão ¦ • • • • • l
A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Fre-

guezia de S. José *"
A Irmandade de N. Senhora do Amparo da
Freguezia jj

Francisco Dantas *
Manoel Geraldo *
José Francisco Duarte *«
Jezuino José da Cunha 1
Manoel Francisco Martins 1
Joaquim dn Silva Medela 1
Joaquim Pinna Rangel •¦•• j
José Teixeira d' Abreo 1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Transporte. .8966
D. Maria dei Carmen Oliveira  1
A Irmandade de N. Senhora do Pilar ereta no

Mosteiro de S. Bento
Antonio Francisco d1 Andrade
Bento Pinto Leão
Anna Joaquina de Mesquita
José Maria de Mello
José de Souza Viegas
Joaquim José
Roza Maria
José de Souza Pereira
Joanna Maria de Jesus
José Ignacio Corrêa
Antonio João
José Ignacio de Freitas  >¦
José Antonio Castrioto  J
Manoel Manco Ferreira de Mesquita ; 1
Martinho Grossmann. v.  1
João Mendes Ferreira Ramos, por si e suas manas o
Manoel Rodrigues dos Santos  3
José Jacinto da Silva  *
Flavio Francisco dos Reys  1
José da Silveira Rodrigues  2
João Baptista Diogues  *
André Luiz da Costa Frotinho  1
Manoel Rodrigues de Souza  \
Marcai José da Silva  1
Ignacio da Silva Mello  *
Antonio Bernardo Teixeira  1
Antonio Francisco Leal  •*

4010
Francisco José da Rocha, Thesoureiro Geral. <

3966 Continuar-se-ha.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 15 do corrente. — Monte Video; 55 dias;
G. Succ. Scandinavene, M. André Vikberg, equipa-
gem 13, carga antenas, alcatrão, breo e agoarden-
te a Weslin : passageiros 2 Amer. , e 1 Suisso. —
Rio Grande; 14 dias; S. Inveja, M. José Luiz da
Costa, equipagem 12, carga carne seca e couros a
João José da Cunha : passageiros Manoel Baptista
de. Mello, e Brigida Maria preza remettida á Cor-
reição do Crime. — Soutos ,- 7 dias ; L. Conceição ,
M. José Joaquim dos Passos , equipagem 7, carga

assucar a Manoel Coelho da Rocha, — Dito, 14 dias;
P. Saudade do Sul, M. João Francisco de Moura
Franca , equipagem 14 , carga assucar ao M. *, vem
arribado, segue para Bucnos Ayres : passageiro Fran-
cisco Bernardo Masques.

S A II I D A S.

Dia 15 do corrente. — Bahia ; B. de guerra
Ing. Beaver , Com, Thomaz Baurchier. — Londres ;
B. Ing. Shannon, N.José Kendall, equipagem 10,
carga caffé , assucar e algodão.

AVISOS.
S. M. o Imperador Houve por bem conceder o Titulo do Concelho a João Valenlim de Faria Souxa

Lobatto, Porteiro da Câmara , e Guarda Jóias do Thesouro da Sua Imperial Coroa.
Manoel Moreira Lirio, partecipa a todas as pessoas, que ainda estam devendo a favor do Ban-

co do Brasil, pertencente aos annos de 1821, e 1822 que no fim do corrente mez de Abril pertende
appresentar contas no Tribunal do Concelho da Fazenda, demonstrando não só o importe recebido,
como> os nomes dos Colectados , que ainda não tem pago; e porque sam immensos 03 que faltam pagar
principalmente do artigo seges, e canoagens não obstante a deli gencia dos cobtadores , he por isso que
tle novo faz este annuncio para que até 20 do corrente rnez se sirvam mandar pagar no seo Escriptorio
na rua Direita N.° 80 a fim de não ter o disgosto de se ver obrigado a declarar seos nomes, quando
muitas pessoas o não terám feito talvez por descuido. Assim mais adverte , que no mesmo prazo man-
dem pagar a» Sizas dos bens de raiz, e meia Sizas dos Escravos ladinos, que por oininissao', ou dis-
cuido o rão tiveram feito.

Pertende-se vender ou afretar o Bergantim Inglez Lapeving de lote de 225 toneladas proxi-
mamente chegado de Londres , forrado de cobre, com 14 peças rie Artilharia, e muito velsro. Quem qui-
zet tractar a este respeito pôde se dirigir ao seo consignatario N.° 61 rua Direita defronte do Arsenal

; da Marinha. ,

RIO de JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Artigos b'0_fic_o

ReptirítcSe) dos Negócios do Impene.

ÍVH Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria d'Esta-

do dos Negros do liapeno,, P^'ciPf,;%^~,te o
¦risoiio da Província do Ceará , que Lhe foi ,«ese,.te¦. o

*Z.Officio de 2 de Dezembro intimo, relativo ao rie-

SETEU contra o Sargento Mór üíeW .&!«« A' 
^

S. O Mesmo Senhor Inteirado rias razoes couteu »

tio dito Ofiicio-, Ba por multo .ecommetidaiias as *a-s

Imperiaes Ordens para a conservação da hannomj. enup

os Cidadãos, a fim de que com a paz e tranquilUdat»

$*2. emV <> -bredito Governo deve por¦ «, «£*

Lidado, »e possa conseguir a «^'«J^S^
*,.. felicidade a que todos aspiram. PaUe.o di* **

2 Janeiro em 5 de Abril de 1828. -Jose Bomfacio de

Andrada e Sitvcu '

Repartição dot Negocias da Fazenda.

Sendo presente * S. M. o Imperador, pela Secretaria

ri'Estado «fo» Negocio* da Fasendn, a Informação «to

Desembargador doPaço Juis da Alfândega, dada eu. UÍ-

fieio de 20 de Fevereiro ultimo: Ha por bem perjutur a

Josi Car^ro daSilv* Braga o embarque, para. Santa na

Galera Sueca Wilhermioa, por elle fretaria da» 
gude

*_nho, e vinagre Portuguez com o destino de*h «ne-

gar de ***»? para Hamburgo; por quant» ^™J°^
estrangeiro» estes gênero», __e»a o mou.o dsU£*d»sto
de se to. o cOmroeroo costeiro ein luuoarcaçoe, estiaa-

£_&' è anima-se assim com a liberdade de etunmecio

«.peculaçõe», que tanto concorre.» para o bem. e prós-
¦paridade Ifacntiu. Paço em « de Março «•_»«.—./•*
.f^i** ek Carvalho.

Sentlo pre.eate a S. M. o Imperador o Officior du

Junta do Banco do Brasil em data de 25 de beveero
-pedindo se lhe arbitrasse «ma consignação para res «ar

treze Decretos por elia rec.bidos em pagameW. *?«"«
-das: Manda pela Secretaria de Eslado dos Negocio» d*

Fazenda certificar á mesma Junta do Banco, que «cou

templará com consignações para a mortisaçto da ü.uaa

do Thesouro Publico , logo que as circunstancias ope^

«.ittam. Paço 17 de Março de -lM.3. - Jaao r'eíra "*

Carvalho.

Manda S. 51. o Imperador pela Secretaria 
Je 

Estado
idos Negócios da Fazenda . que loar*^ Ant^'lJ^
*. entregue . sem mai, demora alguma , no ™»«£
«Publico,"a quantia de 1:3880340 rés. que *.acta a

-dever , 
'como 

fiado, de José Ignacio Teueirc, segu.ido se

lhe ordenou en, outra de 30 de Janeiro do «"™°* 
£

«o; visto que havendo-se-lhe conced.do ae«p«ío»*
.mo pagamento até o principio do .corrente m»,. na» W»

cumprido co i a sua obrigaqSo; ficando incurso nas penai
ela Ui quando immr.diitamente não satisfaça o que deve.
laço em 20 de Março de 1823. — Maihm FrçmHisco Ri-
bei)'o úe Attdra a.

Matida S. M. tf Imperador pela Secretaria de Estado
dos NVgoeios tia Ta.etidii , que o Governador da Praça
de Saiiios iufarme com o Seo parecer, é-cotn toda _, poi-
sivel f,rg.Bcia-, sobre a representação (incluía «te Joaqmin
hré. de isiq»eir«, um dos Administrado! es da Pescaria dá»
Baleas nesta Corte ,- em que pondera a necessidade: de
serem d -embaraçados do serviço a que destinou certo*
Armazéns e Lancha, pertencente» ás Armações da dita
Pescaria. Palácio do i?ío de Jamirà em -iO de Maryo ds
182».'— M-artcm Francisco -Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Juttiça.

Espediente da Semana finda em 5 de Abril.

Negócios Civis e Crimmaes.

Christováo Rodrigues e outros. Portaria ao Corre-

^erkr do Crime da Corte e Casa para informar sejbre o
nerdão , que pediam.V 

Feikiano Roldão da-. Cunha Cavalcante, Portaria ao

Ouvidor dl Commarca do Jtio ele Janeiro para ii tormar
sobre a queixa, que fez comia -Frnuckeo Xiííz merques
ouvindo este., e procedendo ás averiguações , que toresi

JUbta^o Rebello de Almeida . Portaria á Me.a do D»-

semb rgo do Paço para Consultai sobre a Provisão viu-

lica, que pede para poder Advogar. ,
jZsé Francisco to, tesS. *<««« ao m^mo Tribunal

p,ra comsultar sobre a serventia vitalícia do Otticio tle l.

fesciivào dos Órfãos dasia Cidade. • -

José Froaeico de Pavla, Portaria ao Chanceller da

Casa da Supplicaçao que-ser-ve de Regedor paia oar a

Sencia, e castigar o Official defWi Se yexw - »»

rSgelida em trazer este, • a Supplicante a um» ami-

gaVejrP5o»ío do Amaral, Portaria ao Intendente

,alegS.i /d«^«« ^»"z«' Portarkâ Mesa ^ De"

ií)X



(m)
«embargo dó Paço para fazer subir a Consulta ã que se
mandou proceder sobre o anterior requerimento do Suppli-
cante.

Negócios Eccleriasticos.

Manoel José de Oliveira , Vigário interino da Pregue-
zia de S. Amaro de Jabuatão da Provincia de Peruam-
buco, Portaria á Junta Provisória do Governo tra referida
Provincia para informar sobre as providencias, que pede
a beneficio do patrimônio. .da Igreja de AT. 4'. da Boa Via-
gem , ouvindo ao competente Juiz das Capellas.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha participar ao Intendente da Marinha

.que Ha por bem Àoceitar a Offerta feita por Manoel
Rodrigues de Amorim, e Jacinto Pereira de Moraes e
Castro, de doze pipas de vinagre por anno para consumo
•da Armada Nacional, e Imperial, devendo cm conseqiien-
cia o mesmo Intendente receber já neste mez as que por
aquelles briosos Patriotas lhe forem entregues na fôrma
indicada na representação, que junta reverte , agradecen-
do-lhes em Seo Augusto Nome esta prova do mais ele-
vado Patriotismo. Palácio do Rio deJaneiro em 9 de Abril
¦dè 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Dignando-Se S. M. I. de Acceitar a offerta de doze
fúpas de vinagre por anuo para consumo da Armada Na-
•cional e Imperial, feita por Manuel Rodrigues de Amorim.
e Jacinto Pereira de Moraes e Castro; Manda o Mesmo
Augusto Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios
<la Marinha, que assim se lhes communique; e outro sim
que se lhes agradeça em Seo Imperial Nome a prova que
com este procedimento dam do mais elevado patriotismo.
Palácio do Rip de-Janeiro em 9 de Abril de 1823.—
Luiz da Cunha Moreira.

Havendo o Concelheiro, Ballhazar da Silva Lkboaoi-
ferecido para o serviço da Marinha Nacional , e Imperial
vinte Pranchões annuaes por espaço de seis annos , os

¦ quaes deveram ser levados ao Arsenal da Marinha da Ci.
«lade da Bahia, quando ella se libertar do jugo que ora a

.opprime. E, Dignando-se S. M. I. de Acceitar aqueila ofter-
ta, Manda pela Secretaria de Estado dos negócios da
Mariiilia que assim se communique ao Capitão «le Mar e
Guerra Tristão Pio dos Santos , Nomeado Intendente da
Marinha da referida Cidade para sua devida intelligencia,
c para que era tempo competente reclame a realisaçâo da
.nesma ofterta. Palácio do Rio de Janeiro em 9 de Abril
de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

' Manda í\ M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
.gocios «Ia Marinha participar ao Conselheiro Baltheizar da
Silva Lisboa para sua intelligencia , e satisfação /que Ha

.por bem Acceitar a Offerta, que faz de vinte pranchõesanniiaes, por espaço de seis annos, para o Serviço da
Marinha Nacional e Imperial; sendo elles levados ao Ar-
senal da Cidade da Bahia quando ella se libertar da

, oppressão, em que ora existe; e o Mesmo Augusto Se-
nlior Agradece ao referido Conselheiro a prova , que poreste procedimento dá do seo patriotismo. Palácio do Rio

.dr. Janeiro em 9 de Abril de 1823. — Luiz da Cunha
Moreira

B 11 A SI L.

do Governo dn Província de Pernambuco. Refr»
aquelle Periódico que as noticias que ali se tem
forjado do Rio de Janeiro , sam ainda peiores , Ao
que as de Lisboa ', 

pelo afinco com que os inimi-
gos da Causa procuram bandenr os Povos. Aquel-
les inimigos tem espalhado cartas anônimas, ondi;
o lei da calumnia ennegrece as intenções de S. AI.
1.; produzindo como corpo de delicto a declara-
ção dos Procuradores das Províncias sobre o ju-
lamento prévio do Imperador. Todo o Mundo sa-
be a maneira insidiosa com que a cláusula daquel-
le juramento foi insinuada ás differentes Câmaras
pelo mascarado partido democratico-carbonario , do
que eram corifeos nesta Corte Nobrrga , Ledo, Jo-
sé Clemente, Padre Januário, e outros cujos nomes
não merecem o trabalho de serem escriptos ; par-
tido que o generoso Povo desta Capital fez desap-
parecer em um momento, e espalhou , como o tu-
fito espalha as folhas seccas dispersas pelo campo;
dando á virtude , por um instante eclipsada, o
mais glorioso triunfo. Decepou o nosso Augusto e
Incomparavel Monarca as cabeças da hydra ; vol-
veram as Câmaras do êxtase a que as tinha ele-
vado a exaltação do enthusiasmo , vendo livres , e
debaixo da Pateraal Tutella de vim Príncipe, mo-
dello dos que tem tão respeitável Nome , Povo-,
que o Congresso de Portugal em sua vertigem li-
nha votado á servidão , e á orfandade ; conhece-
ram a traição, em que a sua boa fé as deixou pre-
cipitar , e correram immediatamente a revocar tão
vergonhosa , como absurda cláusula , protestando
.contra aquelles, que abusarem da sua credulidade,
<e descuido para as illudirem.

Tal he a verdadeira e resumida historia do
que tem oceorrido á cerca da redicula cláusula do
juramento prévio de S. M. I. a uma Constituição,
que ainda não está feita , e ninguém por ora sa-
be se convínt ou não ao Brasil: mas quafídò as
'Câmaras não. tivessem adoptado aquella acertada
¦deliberação, j deixaria S. M. I. de negar a sua
Aceitação a uma Lei, que fosse contraria aos in-
teresses dos seos Subditos ? ; Que estupenda Logi-
ca a dos nossos enfatuados Políticos I i Que maior
anomalia , que mais rematada loucura , absurdo ,
malícia , e má fé , do que pertenderem que si mi-
lhante juramento tivesse vigor a tespeito da Cons-
tituição do Brasil, aquelles mesmos que sustenta-
ram a sua nullidade a respeito da Constituição de

. Portugal ? Cancem-se muito embora os inimigos da

.ordem , e da tranquillidade Publica em espalhar
aéreas desconfianças, etn incutir fantásticos teiro-
res nos ânimos dos Povos, ameaçando-os com um
despotismo, que já morreo, e não pôde resusci-
tar : os Povos conhecem hoje os seos verdadeiros
interesses, e acham-se nesta matéria muito instrui-
dos para sefdeixarem arrebatar de seducções cavi-
losas : a experiência tem-lhes ensinado quaes sejam
as miras desses , que se appellidam seos defeiiso-
res , amigos da humanidade ; è ao mesmo tempo
que desprezam , e òdeam a sua vil hypocrisia , re-
petem , e tem gravado em seos corações estas im-
mortaes palavras do nosso Augusto Monarca , pro-nunciadas em presença de innumeravel Povo, fiií-
do o acto da Sun feliz Coroação e Sagração —
Com esta (desembainhando a.espada) juro defen-
der a Constituição que fizer a Assembléa Geral,,
se for digna de Mim, e do Brasil—.

PERNA M B U C O.

-Reüabfemc; as quatro, primeiro;-.X.'" do Diário .

RIO DE JANEIRO.

11!."'° l. Ex.""" Sr...-*-. As Câmaras da Villa da
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nWtocÍM, e da Villa de Soure, ambas da Provin-
da da Bahia nos fcim cuca. regado de fazer chegar
& Picença de S. M. I. as Actas, que as mesmas
fizeram du Feliz Acclamação do Mesmo benhor. O
f-jémulo coinpri.zendo-se muito de tão honrosa com-
missão tem a honra de fazer passar as irmos de V.
Ex as mesmas Actas que lhe foram remetidas pa-
ra que V. Ex. haja de levar as mesmas ao conhe-
cimento de S. M. 1. ,,. ,

Deo, Guarde a V. ^¦¦nWTiT°iüJ
Janeiro ern Vereação de S de Abril de 1823

IU '"° e Ex mo Sr. José Bom/neto de Andrada e
Silva — Luiz Soares Teixeira de Gouvêa , Anto-
nio José da Costa Ferreira, Manoel Theodoro de

Araújo Azambuja, Manoel Gomes de Oliveira Couto

(Seguiam-se eis Actas a que se refere o Ofício supra)

PER U'.

Das folhas Pcruvianas, que nos tem sido eom-

municadas recentemente , iremos extraindo o mais
notável. _^

Decreto.

O Congresso Constituinte do Peru.

Attendendo ao merecimento , patriotismo, c

mais circunstancias que concorrem no Beswmhol
I) José Peréa , Cura da Povoação ae Cujabamba
«o Departamento de Trinvillo, para natural.sar-se
neste Paiz: Declara:- 1." Que o Hespanhol D.

José Peréa, Cura de Cujabamba, fica naturalisado
no Estado do Peru. 2^ Auctorisa-se a Junta Go-
vernativa para expedir-lhe Carta de naturalisacao-,
inserindo nélla' o Decreto que a concede. Assim o

terei* entendido, a cumpr.re.s &c Dado na Sala
do-Ci-i^essoS» de Outubro de 1822.. — J. Jtise
de Larmi y Lorcdo F. — José Sanches Carrion fe.-
Pedro Pcdu.tonle S.

Decreto.

O Congresso Constituinte do Peru.

CARTAS POLÍTICAS.

N.

Penetrr.do da necessidade de conservar a tran-
nnilliriade Publica, por meio das disposições ex-

traordiimrias , que imperiosamente exige a conter..
da actual, eque pouco medraria nesta campanha
ee nào coadiuvasse também a vigilância '"terior;-
Decreta'o seguinte :-l. Estabelece-se por agora
um Tribunal de segurança Publica , composto de

upi Presidente, dous Vogaes, e um Fiscal. 9. He
«Ia sua- iastitnição conhecer summariatnente dos de-

licto* de sedição. traição, e inconfidência, à. im-

porá a» penas «ia Lei , consultando previamente
ara sua execução com a Câmara de Justiça , a

Liai resolverá com preferencia a qualquer outia
causa.. 4. A Junta Governativa fica auctor.sada paia
nomear os individuos deste Tribunal. 5 A nome*
ráo do Presidente se fará em mu vogai da Cama-
;a da Justiçar, as dos outros dous em um Che.e
Mili:ar de Coronel paia cima, e em um Letrado
desta profissão será tar. bf m o Fisc.il , concorrendo
em-tados probidade, qualificado patriotismo eadne-
«go á auetoridade Nacional. G. Fará as funeçoes de
Secretario um visinbo da confiança rio l"™Ba!-
Assim o tereis entendido e fareis cumprir &«'-.Dado
na Salla do Congresso a 2G de Outubro de lteM, -3.

( Segutnt-se. as assigntituas.)

Rio de. Janeiro 21 de Janeiro de 1823.

Satisfaço , meo Joaquim ao que te prometi'
na minha ultima Carta, quero dizer, que vou

patentear-te os meou sentimentos a respeito do 1 o-

lo desta Capital, «le quem tu de, certe.nao fazes
exacto conceito, suppondo-o igual ™ ?»F,, 

Zl
peo, ou talvez á furiosa populaça Portugueza, que
tu conheces, e de quem tantos excessos se tem
C0Wt 

Em toda a parte existe a classe dos grandes
dos Empregados , Nobres, Sábios &c, que he

gente sã' e cordata ; e he a classe da ínfima pie-
be, chamada a populaça , onde existem a '^^

cia, os vícios, a superstição, e um ódio nato¦*

gente superior por isso mesmo- que a fortuna des-
tes lhes aguça a inveja. Eu te advirto uma vez
e para sempre , que nunca conceitues o chamado
Povo do brasil pela populaça de PorlugaL O quo
no Brasil realmente forma a classe da populaça"am 

os nossos escravos , e os-libertos : «vs pnmei-
ros appresentam-se diante de nos com temor .

submissão, e os segundos conhecendo a sua cias.

se a dependência que tem dos brancos, de quem
foram eslavos, ou filhos de escravos, também no»

I com multo respeito. Daqui «^J"*
re-ra geral elles não sam capazes de insultai -nos,

e ínencfs de fazerem o que fez a plebeido.Parta
contra a Companhia dos vinhos; ea todo o for-

tueal na expulsão dos Francezes. i„„„-i,aS 
Podes Ler, que acima ^ »*»£?»"¦"£

uma que se deve conceituar como Povo baixo», qua"àm 
os de Officios mechanicos, entre os «juaes se

Sammuü^Europeos, que em suas PJ»^™£
da Ínfima classe. He verdade o que dizes, mas rie*

vesâdvTrtir, que os Brasileiros desta classe nao

em aScioadl Europeu-, **> ™^°*™*£
tados de natural docilidade Americana, que senão

oceulta aos olhos do Observador, mesmo na An*-

rica do Norte. E se sam huropeos «to»**.
também não são temive.s ; porque sendo muitos os

iSZe 
"que 

ha no Brasil paia qualquer pobre
vir á ser Sr. de grandes cabedaes nenhuma pes-
loa de ta classe tem ódio agente do meio, en, ou-

ordem todas tem ben, fundadas esperançasse un»
•L entrar- o que pelo contrario acontece em Por-

Jotó o q^e nLceo pobre tem uma quas,cer-
teta de acabar na,mesma miséria : o que proouz
X aquelies males, que provem da fome e da de-

se^neracáo. D'aqui mesmo, meo Caro , tem erigem

*11 tinuada expatria.™ de Português p»rao«
„,,-.:„ rlllP teia de augme.itar-se a propoiç.iw

nTl^fa tarem o uccos que tantas sanguCsugas no*

rorquS^Seves por fato 
cachar qo. o^qoe

aqui L chama Povo pe»» ^«* 
™0^^udo.

£tí^Í3-Í-r^ * Janeiro „

Decre.os do regresso do In-per^uor
- «„..„„.-„ p da extincçao dos lu

então Prin-
.""r,'" "L"p 

,1a extincçao dos Tribunaes, to-

paz., de Mur, «- •- • .)oraae. mu.
fcovo chamando-o tiputhtco e-fiuco, , -w -»»<í»
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gritou logo ; c não fez desordem ; mas pede a Jus-
tiça, 1,1:0 eu diga, que nessa mesma moderação,
nos passos acertados que rieo , está o seo maior
elogio, porque assim mostrou ao Mundo, que não
be tua .tumulto de homens desenfreados , sim um
Povo pensante, uni Povo tloc.il, instruído , que
conhece bem os seos interesses , e os seos direitos
para os procurar e defender pelas regras da Jus-
tiçà, e ria prudência.

E que poderia resolver a mais consumaria pru-
riensia no meio dc tanta incerteza ? Ninguém sa-
bíi, a verdadeira vontade do Principe Regente : nin-
guein estava inteirado do espirito das Províncias
limítrofes , constando somente da remessa de uma
collecção rie malvados, que para ellas se manda-
vam , taes como aquelle enxame, que se transpor-
tot. para Santos na Barca rie Vapor, entre os quaes
figurava aquelle Inglez torto, de quem já tas faltei :
por outra parte uma velha politica, originada do
infernai Synedrio, a que presidiam successo.es tle
Nicoláo Maehiavei, tinha reduzido a zero os Bata-
Ihões do Paiz , desacredita ndo-se os Officiaes Bra-
«iltiros pot tal maneira , que até eram despresa-
rios pelo sexo amável para os laços de Hymineo.
Baionetas Europeas , desatadas do cinto de disci-
pliua e subordinação , governavam a Cidade , e com
inaudito atrevimento se jactanciavam de forçar o
Principe a deixar o Rio de Janeiro. Era pois fra-
co o Povo , que nestas tristes circunstancias não
rompia ? A sua prudência, e Patriotismo lhe des-
cobrio o caminho da salvação.

Ouvio-se aqui o grito de José Bonifácio (*) em
S. Paulo , e o Negocio tomou um rápido anda-
nirnto sem o menor signal de tumulto, em silencio
respeitoso sé appresentou no Paço a Câmara da
Ciaade, accompanhada dos Cidadãos a suplicar ao
Principe Real, que não desamparasse o Brasil. A
memoranda respostaJ— Fico —Desterrou a triste-
za . e os cuidados ; tudo tomou nova face , e se-
guiraui-se as variadas scenas, que houveram na ex-
pulsão dos satélites dos tyranuos, como tu tens vis-
to nos Periódicos ri::quelle lempo. Todos estes fa-
ctos sam provas irrefingaveis do caiacter serio, e
judicio*, riesíe Povo. Mas eu ainda quero mostrar-
te mais.

Lembra-te do que te escrevi (além rio que les-
te nas folhas publicas) sobre o desenvolvimento do
caracter do Povo rio Rio de Janeiro na ultima cri-
Ue* scena da deposição de,todos os Ministros tle
Estado, ftem borburinbo, em 24 horas, subscre-
veo a Capital Ioda para a reintegração de José Bo-mfarto , e Martim Francisco. Em 3 ou 4 casas sefaziam as assinaturas , e em cada uma se observa-va tumulto de Povo a subir e n descer para pres-tar a sua ünua. Reunida a Câmara ao seo Trihu-nal, a» Largo de S. Francisco de Paula se apinhourio I ovo esperando em silencio a decisão do Impe-rador. Er.iao (eu mesmo vi) entrando por entre oPovo uniu Escolta da Policia a passo grave como
para prevenir alguma desordem , um do Povo le-vantou a voz , e lhe disse. — Os Senhores não temaqui que lazer : na»s nos não juntamos para rie-

sorriem , sim para requerer a S. M. I., de quem
pacificamente esperamos a decisão. — Depois pas-
sanriai em sege o Desembargador José. Clemente, um
riais A "dores daquelle trama , querendo um do
Povo atirar-lhe cou. lama, outro lhe suspendei» <>
braço: então o imprudente disse com ira. — Aquel-
le he um traidor. — E o prudente lhe respondeu. —
He um traidor ; mais respeita a Beca com que
vai vestido. — E só estas palavras bastaram para
desarmar-lhe o braço.

Nota mais, meo amigo, que aquella multidão
se conservou ali até de tarde, em que veio a re;-
posta rie S. M. pelo Órgão do Prudente e Pátrio-
ta Procurador da Provincia José Marianno. Então
o Povo se trasbordou em alegria, e marchou pa-
ra a cbacra , onde estavam os Ministros, a quem
trouxeram para o largo da Constituição entre mil
vivas.

Nola mais , que tendo sido a deposição de to-
rios os sinco Ministros , e tendo-se este Povo in-
teressado unicamente pela restituição dos dous Ir-
mãos, contra quem se tinha armado - a Cabala Lc-
riina , logo que trouxeram em triunfo os Andradas,
lembraram-se rias conhecidas virtudes de Caetano
Pinto, e igualmente. o foram buscar em trinnili.
para o mesmo ponto de reunião; e não se lembra-
iam dos Outros Ministros, un, dos quaes reputavam
nullo , e o outro aJéní de nullo era discípulo que
tinha jurado a doutrina de seo Mestre Ledo

Reflecte agora sohre a serie destes factos, a
confessarás que o Povo do Rio de Janeiro, se tem
sempre conduzido heroicamente; que he differente do
commum Povo. E d'aq,.i mesmo podes conhecer a
razão porque tantos inimigos da nossa Causa, e
qué aqui sam innumeraveis, nada tem conseguido
até agora.

Üm dia ainda te fatiarei sobre esta ultima ma*
teria : assaz tenho escripto e falta 0 papel; mas a
vontade de servi-te nunca faltará a teo — Amigo.

(*) Foi a carta do Governo de S. Paulo , queaqui se publicou : e eu digo grilo ele José Bonita-«o, porque pede a Justiça confessemos que tudose .leve a este homem raro. E depois do PaulistaAninaor bueno de Ribeira eu não conheço no Brasiloutro de igual merecimento. Elle he credor de ummonumento á «ua Memória , e do eterno reconbe-«yaieuto dos Brasileiros,

CoRBE.PONDETJCIA.

Senhores Redactores.

Muito folgarei que no seo Diário queiram dar cabi.
mento ás seguintes considerações sobre a pluralidado
d'empregos na mesma pessoa, por ser uma verdade
conhecida pela experiência , que assim como ha na so-
ciedade muitos indivíduos que sam ineptos para mui-
tas, e tal vez para todas ss oceupações , assim tam-
bem ha outros (ainda que raros) Com tal aptidão e
energia , que não st» podem desempenhar coíB pontua-lidade muitos empregos ao mesmo tempo , mas até
parece, que com o augmento do trabalho se lhes aug-
inentam as forças.

Esta mesma raridade, deve estabelecer uma excepçã»
á regra, que parecia geral acerca da riivisibilidade dos
Empregos , e , fazer que nos guiemos a este respeit
peia razão , e não pnr sy.temas obstractos, que as mai*
das vezes , se não conformam com a realidade das
cousas. Seo attento Venerador.

Hum Observador Brasileiro.

Considerações sobre u pluralidade de Empregos _
mesma pessoa.

He á boa administração rie qualquer Estado tão
particularmente necessária a circunstancia de serem oa
Cargos públicos desempenhados por homens hábeis,
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q.ie quem , ó quizesse' inculcar perderia o sen tempo

¦em vão,_pois ninguém ha que o-desconheça: sucoede
porém não serem dados sempre os cargos a pessoasdevidamente próprias, e aptas para elles , e ihihi
provém crave damno á causa publica, c aos interesses
dos particulares; daqui nascem justos motivos de
queixas, e tanto mais bem fundados quanto dá nos
olhos do publico ver ás vezes conferir lugares a ho-•ttiens ineptos, por patrocínio, e até por interesse,

.conhecendo-se tantos homens beneméritos, e capazes ,
que ou não sam chamados aos empregos, ou não sam
attendidos em seos requerimentos, porque não tem
poderosos patronos.

Se porém um homem• hábil , zeloso, e honrado
desenvolve neste, ou naquelle Emprego estes predica-dos d'um modo tão distincto, que era uma oceasião,
em que o Estado percisa de homens desta qualidade
já promptos pela practica a desempenharem funeções
d* um cargo creado de novo, ou cV um cargo mesmo

antigo, em que outro sujeito hábil mas sem practicase acharia embaraçado, e mais serviria de estorvar
que .de proseguir a marcha d' aquelle expediente com
a,percisa promptidão , não se pôde duvidar que obra
mui.acertadainente o Governo, qne encarrega destas
funeções um. empregado hábil de outro ramo, que
possa bem desempenhar uma outra oecupação. E lucra
mais o Governo neste caso , do que se chamasse ou' ádmiltisse um pertendente sem practica, e sem ainda
ter dado provas da.sua aptidão , e probidade.

.Eis-aqui. pois uma circunstancia que muitas vezes
oceorte nos diversos ramos d' administração publica de
qualquer Estado, e muilo mais d* aquelles , que ain-
da não tem formado uma instrucção publica genera-Usada, e devidamente applicada ás diffèrentes classes,
e aos destinos que cada indivíduo deve preencher ua
sociedade.

Outra não menos ponderosâ circunstancia tem le-
vado os Governos a darem mais d'um emprego na
Republica a alguns homens, e vem a ser: 1.° que o
Estado assim remunera em certo modo o bom proce-dimento, as virtudes civis , d' este , ou d1 aquelle Em-
pregado, d ando-lhe provas da confiança, que nelle tem,
e augmentando tãobem assim o seo interesse para se
portar com dignidade; sem com tudo ser isto um
dom gratuito, porque obriga a augmentar o trabalho,
e o- cuidado para bem cumprir com todos os deveres
d' um e outro cargo: 2." que lucra ré isto o Thesouro
da Nação, porque muitos logares exigem dos que os
oecupam certa decência de tractamento, que obrigaria
a augmentar muitos ordenados, para que os funecio-
narios senão vissem na. percisão de prevericarem, ou
de viverem na miséria: terceiro finalmente que ha
muitos logares indispensáveis, e muitos d' elles de re-
presentação, que dam pouco que fazer, mas esse pou-co - he perciso: ora pagar um ordenado proporcionadoá representação do logar he pezo ao Thesouro; pagarum ordenado pequeno proporcionado ao trabalho he não
dar meííis aos Ertipregos de o desempenhar com digni-
dade e limpeza de mãos. Eis-aqui pois um Governo,
que entende quanto convém combinar a economia com
o bom desempenho das funeções publicas, na «ecessi-
dade de adoptar o metoliodo de reunir mais d'um em-
prego em um só individuo, sem jamais poder nisto
ser tachado senão quando obra fóra destes motivos.

E quantos Empregados se esforçam no desempenho
de suas funeções pélà esperança de obterem deste mo-
do um prêmio de seo zelo? Sem prêmio, ou .esperai.-
(as delle não ha vontade de fazer grandes esforços,
e bem o ctifendeo Juvenal, quando com seo costuma-
rio acirto disse.

i«"t

Quis eiilíii virtuhm aniphclili.tr ipmm, prâ-mia .vi l oi ias}
Ainda que a airllide conheça cm si mesma a sua

recompensa., he mui sublime esta idea., e para mui
raros homens, podendo-se quase asseverar, que nenhum
se encontra , que a siga só pela sua intrínseca bondade
c sem esperança d' um correspondente prêmio; he este
que anima e sustenta a virtude: elle he qne faz distirl-
guir na Milicia , na Toga , na Administração , e em
todos os empregos da vida, varões denodados, zelosos,
e de probidade a toda a prova , entre uma multidão
de outros homens, qne existem nessas mesmas classes
destituídos efessas virtudes, mas ao mesmo tempo apon-
lados, c até detestados- por seos indignos procedimen-tos. He nesta difíerença que eu sempre farei consistir a
Sapiência governativa: acaso mereceram estes a atten-
ção, que merecem aquelles ? Nesse caso deveriam se-
guir ein muilas oceasiões difficeis , e tentadoras os
exemplos dos mãos; pois sendo estes igualmente contem-
piados que os bons ficam sempre de melhor partido.A opinião publica he quem decide sem erro de
caracter do homem , e o indica próprio ou incapas,
para os Empregos, que a Pátria lhe possa confiar';
não uma opinião publica fictícia, e movida por um
partido que assoalha grandes qualidades era homens, quenão as possuam , mas sim a opinião publica geral dos'
homens probos, e imparciacs, que tem tractado o iu-
dividuo.

Quando um Empregado na carreira dos seos sely
viços se tem mostrado exacto cumpridor dos seos de-
veres, zeloso pura com o Estado, officioso para com
o publico, intelligente nas suas funeções, tem-se mos-
trado digno da attenção do Governo. Se este conhece,
e quer remunerar a sua boa condueta, e agozar d'clla
em outro cargo compatível. com. .as forças , é com 'o
tempo que elle possa ter para bem o desempenhar',
tira realmente o frueto de co|!oca,r ali um homem que,
já conhece por hábil e honrado,* e, sem despeza ào
Thesouro em o premiar, o recompensa com effeito, iá
pela. confiança , já pelo augmento que o novo Cargo
lhe dá. em meios de subsistência. Eis animado o pres-tirno, e a virtude.

Mas acaso he esta a practica geral ? Tem sido Os
cargos dados n'es(as circunstancias? As Mercês hono-
rificas tem sido conferidas em justa proporção ? Tem
alguma comparação dous cargos, ou mesmo trez, corri-
pativeis com o qne bem pôde cumprir o que exerce
com a multidão de seis, oito, e talvez mais nd mes-
mo sujeito ? Não; n'isto he que vai o erro, e o cs-
candalo; n'isto he , que se deve procurar uma. refor-
ma racionavel.

Em primeiro logar, a incompatibilidade de Offi-
cios públicos no mesmo Sujeito, e a impossibilidade do
seo desempenho, he sobejo motivo de irrizão

Este assumpto portanto he muito mais complica-
do do que parece. Clama-se contra os muitos empregos
em um só homem, quando há outros que poderiam fi-
car com meios de honesta Subsistência (e que tem as
precisas qualidades), se melhor se distribuíssem esses em-
pregos. Este clamor hé justo , he digno de attenção;
mas não pôde, como muitos querem, fazer se uma re-
gra geral de não se conservar mais que um emprego
só em cada funecionario publico. Devese destinguir o
abuso do que não o he.

Se for possivel estabelecer o regimen d'nm Esta-
do com poucos Empregados, mas esses hábeis, incor-
ruptives, com ordenados mui sufficientes , e bem regu-
lados os seos deveres, tem-se conseguido um dos maio-
res bens, que se pôde fazer a um Povo. Quando es-
ses bastassem para bem desempenhar diversos empre-
gos simultaneamente, nem por isso poderia, antes
lucraria o Estado, A multidão de Empregos he um



verdadeiro mal: a esperança de obter um officio. pu-

bUcu tira muitos e muitos indviduos das outra» classes

tia Sociedade, onde seriam mau

esta esperança buscar-se ham os

de qu/sem duvida a Nação t.r. ...«. ul o

Prêmio aos bons servi lores do Estado, castigo in,a
líiicientes para se conduzi
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de vista: embora deixe mais d'um em-

prego 
"aquelle, 

que cm suas obrigações poe todaJ

IxaauUo; este 1,1 o homem que serve , c que sempre

deve servir empregos. Mas o outro, que por empenho*

por tr.tas, por se julgar pro*«o par. tudo, ç umv„r-

Ml, parece, a este ou aquelle Ministro d Estado o

homem único para os cargas publico», e veio por este
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Transporte... 40i53

Roza Maria de Jesus Silva  V

,""ulcis; e não havendo Antônio Felieis.io Seij. .-.¦••- ••¦ •¦•••'..¦••¦ • 
,, g•¦ 

Uomiiiiios Gonçalves de òiquuia ^
D. Cândida Dyonizia Dias  

^
Joaquim Francisco Hamos ..... • ¦ • ¦¦

Cones,, Joaquim Arco.no Lop.» Catão  
j-

outros modo» de vida

servem
,jno nao
dViuelles, que snena. <....-..._ «• , , .,-
denadus co,!, pe,: uiso cio publico e do» »'<«h^

dos para os empregos. Entre estes, e aquelle» ha mm

considerável dificrença.

Francisco Gonçalves da Co
Manoel da Costa ..........  ]
Kit a de Espíndola de Carvalho
José Moreira da Fonceca e Souza  ~

Manoel Francisco dos Santos  -

Joaquim Rodrigues Jardineiro
Maximiano da Curtiu. Jardineiro • •

Vicente Ferreira Portugal de V asconcel.os...

Eu^nio Pinto da Silva ;
D."Benta de Proença Sampaio
.Ios': Antônio d'Araújo Gomes.

Luiz Carlos Pereira de Carvalho..

e ou Luiz Mnutinhu Lima Alves Silva........ •
¦ - - . „. <" 1 Wlixou vt%w ¦ anno adiantado )

pavao^recarregardeor- _ O^larou pag^ 
?^& (P Amolisn....

José Fernandes Figueiredo...
Jos;: Antônio Nogueira Araújo

dos Si

1
1
1
íí
l

10

2
1
1
2'

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra ausmento da Marinha ele Guerra «fo Império

Acções mensaes
do Brasil.

é^

Felix José Vianna '
Thomé Cirrca Machado  *

Antônio José Alves liamos ........ ¦ •-,-• —

José C«»elho Guúnavãaes'.. • (
José Antônio d» Câmara

, P«nlro José da Câmara
Manoel José Ferreira •'••••
Manoel Pereira da Rocha... - -- - ••
O Convento do Carmo
A Irmandade de Santa Luzia... • 
A» Relirozas do Convento de Santa leveza.... 5

O Syndico «lo dito Convento Padre Domingos José 
^

da Silva..
4,055

Joaquim Ferreira dos Santos • 
^

João Luiz Torres ,
Padre Luiz Gonçalves dos Santo. • • •

José Joaquim Domingucs da Cruz  '

D. Anna Rita Joaqnina Mata • 
^

Francisco lgnacio tia Silva,.... ¦•••  .
Raymundo Alves Corrêa de Sa

Thoraas José de Souza Castro •-•> ¦•'¦•

Transporte...4010 João Antônio Costa ". S
.... *2 Francisco José de Lima...... .-•¦•• •••• •••¦•
1 

LuizJssé Vianna Gnigel do Amaral o Rocha
••••••;  

í itA , sua mulher , sua Irmãa e quatro nalios.

Aiitonío José Pinheiro e Sobrinho....... •¦-
Antônio Francisco Ferras
Felix Manoel Lopes
Rita Francisca do Sacramento
Manoel Mendes .•¦'"' ,
Anna Francisca do Nascimento  -*•

Clara Margarida _

1
25
3

1.12.1

Franmsco José da Rocha, Thssoureiro Geral.

Contbtuar-se-ha.

NOTICIAS MARITI M A S.

£ N TRAI) A S.

D:a 16 do corrente. — Buenos Ayres ; 59 dias;
'n 

Amer Colon, M. FAsard Ford, equipagem II,

caW farinha , Imcallmo , manteiga, lona» o _carne
sal-ada, veio arribado, setrue para Valpeiraizo. -

'D 
to 91 «lias ; B. lng. Jogh Cng_, M. Henry

heu 
' 

eqniusrni 6, carga carne, uxaixa e sebo a

\VaJar Brilhe rs : passarei™ l Manem, e 2 In-

e>% ¦ referem que em Buenos Ayres houve uma

fobíevaçio do Povo contra o Governo em que mor-

reram algumas pessoas porém q.e 1* estava «x, so-

^e„0 _ nio Grande; 29 dias; S. Destino , M. Hcn-

rime Fernandes de Oliveira, equipagem 11 , carga

carne sacada para o Arcenal da Mariima cima e

.chfres a varios: papiro» Bernardo Galvao com

uma irmã e um soboinho, ei 5 escravos de S. M. I.

-///ia Grande ; 4 dias ; L. Santa Barbora , M.

Henrique José, equipagem 5, carga caffe e assucar

a Antônio Dias Carneiro. —Paramgoú; «s dias: h...

Vcnus Americana, M. lgnacio dá Costa Pinto, equi-

pagem 5, carga arroz, caifé e belas ao M.: passa- -

geiro Joaquim Lopes.

S A II IDA S.

Dia 1(5 do corrente.—Santander ; B. Amer. Gits-

tatus, M. Martin, equipagem 8, carga cocáo: pas-
sageiro o Hesp. D. Joaquim Pealagos. — Caravel-
Ias; B. S<?»Aor«i das Remédios, M. José Pedro M

Castro, equipagem 13, cm lastro : passaiçeiro os^í-
lemas Q. W. Frere, e Adam Oreans.—Campos. ;, U
Maria Luiza, M. Peelro Anlonio de. Aguiar, equi-;

pagem fi, em lastro.— Dito, L. Senhora da Lapa,,
M. Antônio José dos Santos, equipagem 5, carga
carne seca.

11 I O DE JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL 1823.
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J[Rep«rf,'f3o dos Negccios da Fazenda.

K^a M. o Imperador Desejando prover de remédio ao

que Lhe representou pela Secretaria de Estado dos Nego-
cios da Fazenda, Joaquim dose de Seejueira , um dos Adnu-
nistrariores da Pesca das Baleas nesta Corte: Ha por
bem Determinar , que a Junta do Governo Provisório da
Provincia de Santa Catharina preste ao Administrador das
Armações nessa Ilha todos os auxílios do costume , para
que se possa principiar em Maio do corrente anno a re-
ferida Pesca , sendo dispensados do Serviço da l.a e ..»
•Linha aquellas pessoas , que segundo o estilo se desti-
«àm á mesma Pesca; com a condição porém de não se-
rem a isso constrangidos, mas precedendo ajustes a con-
•lento de ambas a> partes. Palácio do Rio de Janeiro em
SO de Março de 1-823. — Martim Francisco Ribeiro de
Andada.

Sendo presente a f> M. o Imperador a representa-
cio do Desembargador joào José da Veiga , encarregado
do seqüestro das piopriedades pertencentes a Subditos
Porfagnezes, acompanhada da minuta do Edital, que jui-
gava conducente affixar : Manda pela Secetaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , que no sobredito Edi-
tal só se ccmminem as penas da Lei aos que a trans-
gredirem , ou subnegarem alguma cousa pertencente aos
ditos Subditos,- acceitando as denuncias , para as quaes
se acha auctorisadò. Paço 21 de Março de 1823. —
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do
Desembargador do Paço Juiz d'Alfandega , em data de
17 rio corrente mez, participando a execução que dera
ao determinado na Portaria, que lhe foi expedida a 12
do mesmo mez : Manda, pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda, louvar ai activas providencias da-
das pelo mesmo Juiz com a factura da escada; desvian-
do assim os extravios, e ftaudes a que daria logar a
entrada, e sahida dos volumes para o novo Armazém ,
por ser a serventia pela mesma escada por onde sobem
as fazendas para a Mesa. da Abertura. Paço 21 de Mar-
ço de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Nogocios da Fazenda , que o Desembargador
do Paço , Juiz «JTAlfandega mande proceder ao reparo
do madeiramento , que sustenta a Balança da Estiva,
assim t-omo a compra da Balança, e pezos de que tia-
Çta o seo Officio de dezesete do corrente mez. Paço 21

¦ de-Mjírço de 1823. ¦— Martim Francisco Ribeiro de An*
drada.

a s> 5*

Havendo Sua Magestade o Imperador Approvado a
nomeação dos Oiroctores, e Membros da Junta do Biin-
co passada na forma dos estatutos , e constando-lhe
agora, que algum d' entre elles sam devedoies ao Dan-
co , para evitar as conseqüências enunciadai • por parte
dos Accionistas na representação , que fizeram contra
uma tal medida .- Ha por bem Determinar , que a Jun-
ta convoque de novo a Assemblea Geral, para proceder
a uma nova nomeação , escolhendo para Directores, e
Membros Accionistas que se não acharem nas circunstan-
cias indicadas. Paço 21 de Março de 1823,— Martim.
Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M . o Imperador o Officio do
Desembargador do Paço , Juiz d'Alfândega , em data de
3 do corrente mez , sobre a Urzela que se pertende des-

pachar na mesma Alfândega : Manda, pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda , participar ao dito Juiz,

que desde a separação do Brasil, o monopólio Real de

producções pertencentes a Portugal deixou de o ser pa-
ra este Império, devendo por conseguinte passar a ser
livre. Paço 22 de Março de 1823. — Martim Francisco
Ribeiro de Audrada.

Repartirão dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tario dos Negocies da Guerra participar ao Tenente Ge-

neral Governador das Armas da Corte e Província, que
sendo-Lhe presente o seo Officio de 2 do corrente mez.
acompanhando a representação do Coronel Commandante
do 2» Batalhão de Caçadores da Corte com a remessa
do traslado da Devassa , em que foi pronunciado^ crim,-
noso de morte o Soldado prateado daquelle Batalhão Ma-
noel José Guimarães, ora prezo por desertor; Ha o Mes-
mo Augusto Senhor por bem Determinar, que a vista da

referida Devassa inclusa seja elle sentenciado conforme a

Lei não merecendo os seos crimes o Imperial perdão alie-

eado • e por esta oceasião Ordena , outro sim , que se

orohibam os distinetivos de Soldados prateados. Paço e.pi

9 de Abril de 1823.-/000 Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I., pela Secretaria de Estado dos Ne.
«rocios da Marihha, que o Inspector do Arsenal da Mari-

nha tome logo conta do Bergantim Bom Fm , e bscu-

na Catharina vindos de Santos, visto acherem-se nas cir-

cunst-ncias expressas ne Decreto ele í 1 de Dezembro
«Io rapo próximo Piis=ado. Palácio rio Rio de Janeiro em

10 de'Abril de 1823. -Luiz da Cunha Moreira.
Nesta mesma data se participou isto mesmo ao In-

tendente da Marinha para sua intelligencia, e fazer os

sissento..nece5jarios.
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»
Apenas

putados
se acharam
Assembiéa Geral Constituinte c

lativa do Império do fí

para a mesma Assembiéa
ilitis , na conformidade dai- ...
nho doLno passado: S. M. 1., fiel aos princípios

ntun. ninente abraçou, o
das

esta Corte cincoenta e uni
.jegis-

•usil. numero necessário

principiar os seos trnba-
Instrucções dc I!) de Ju-

Constitucionaes que espontaneamente abraçou, ou,
iiio síiin filhe

siti vãmente
á Nação, e
por este meio os laços , sem os quae

para mcllior nos explicarmos, q1
Suas naturaes Virtudes; e convencido do quanto
importa á felicidade dos seos Subditos que se es-

tabeieça a Constituição , que ha de pôr em harnio-

nia todos os Membros do Estado, demarcando po-
o que cada um deve a si próprio ,
ao Monarca , e fortalecendo ainda .mais

es a Sociedade
dissolveria, e fiwriam frustrados tantos esfor-

ços já feitos, immediatamente Designou o dia il

uo-corrente para que os referidos Deputados se

reunissem no salino destinado fpara as suas Ses-

tóes, a fim de prored?rcm á .nomeação de Vre-
sidente, de formarem .a Junta Preparatória para
verificação dos Diplomas , c o. gani .areia o He-

gulamento interno da""Assembiéa. Com ceifo reu-

niram-se - os Deputados hpntsm , pelas 9-ho.ras. da

róànfiã , na conformidade do Decreto (le h. M. 1- ,
no referido salão do Palácio d" Asspn.blea , a cuja

porta principal se achava postada uma lusida goar-
da do 3,y llaíalbão de infantaria dc Linha desta
Capital; ¦ oj;_e-rvando-se o maior socego , e alegria
representa da no semblante de itinum eraweis pessoas
oue a curiosidade tinha-attrahido ao. rtdor do cto
Palácio. Proeedendo-.se depois á eleição, recaio esta
no Illustr íleputado o Reverendo Bispo Capellão do , pelo menos

o Illustre deram" ser deito
se

Mór- para Presidente ,- e para Secretario o ^ Illustr
Deputado Manoel. José dc Souza França. Tratou-s
também de formar diftc. rentes couiiiiissoes ; mas igno-
ramos ainda os nomes dos Snrs. Deputados , que
para 

'ellas fbraiit nomeados : e veio a adiarse a'Ses-
são depois de 3 horas da tarde.

Em o N." 81 düste Diário demos ura pequeno
resumo da Constituição Chilena, pelo qual todavia
fica demonstrado que aquella Constituição, a pézar
de ser a Lei fundamental para um Estado Repiibli-
cado, he fundada em bases, muito'manos democrati-
eus , do que a de Hespanha c Portugal;._ e este fã-
cto tios faz lembrar do que uma vez ouvimos a um
Brasileiro por estas foi-macs palavras: Quanto mais
Vim Governo se aperfeiçoar, mais se aproximará do
systema Monárquico —-. resolvemos pois ir publican-
do no nosso Periódico outras Constituições modernas,

para que comparandoas os nossos Leitores possam
formar um Juizo seguro sobre esta importantíssima

entretanto principiamos por, transcre-

cem livres no paiz, não lendo a qualidade de Ci-
(ladno cm outro ; e os que nascerem de pae Ci-
tladão nato , posto que nasçam eu, outro paiz. Os
se»lindos • sam os que adque rirem a qualidade de

•Cidadão, segundo às fôrmas presciiptas pelas Leis

paia a naluralisação dos estrangeiros. O Territo-
rio do jj.ns.ií será dividido em Províncias . e es-
tas em Dist.ric.tos, segundo a população exigir, e
as circunstancias locaes indicarem. Todo o Poder
Polillco do Estado sirá dividido em trez Aticto-
ridades, Legislativo, Executivo, Judicial. O Po-
dei- Legislativo dependerá de trez Auctoridades,
o Rei , o Concelho de lotado os Representantes.
O Rei hc hereditário só na linha descendente di-
recta. ÍSos seus impedimentos faz as suas vezes
um Repente. Q Regente será o herdeiro da Co-
roa. He' o não houve. , ou estivei- impedimento, os
Rcpi-03entan.es nomearam ó Regente com "approva-

ção do Conselho d'Estado. Os impedimentos do Rei
ou do Regente , sam niinoridade , deeropitude , dé-
mencia. ausência para fira do território do Esta-
do. O Concelho d ¦ Estudo declarará quando exis-
te qualqtinr desses impedimentos. Extincta á linlri
d? 9üccessío , será nomeado o Rei pelo modo qu»
se diz do Regente. O Concelho de Estudo será

composto ao principio do dobro de membros, quan-
tas forem as Províncias. Servem por cinco mino?

ps primeiros nomeados; ao depois o seo numero,
tempo de serviço., e propriedade necessária para
exercer este emprego, serám designados pela Lei.
As attribuições do Concelho de Estado sam, no-
mear seo Presidente, rever e appiovar ou rejei-
tar as Leis, aconselhar o Rei na assigfiatura dos
Tractados, na declaração da guerra , na estipulaçâo
das tregoas , na conclusão da paz.

Os Representantes sam eleitos pelos Cidadãos,

qualificados pára votar ;- roço!bidos 09. votoà pa
Paiocíuia . en, que cada Eleitor estiver domicilia-

um anno antes da eleição. Po-
os Cidadão, natos otl nâtnrali-

sados , cabeçis cie casal : isto 
' 
he não sendo agarre-

irados , ou alojados en, casa de outrem : de idade?"de 
21 annos para cima. Eleger-sa-ham os Ilepte-

sentaníes na proporção de ura para 15:000 Eleito-
res. A proporção' dos Representantes para os Ele;,
tores po d. Yá ser muda:! a pot- Lei, segundo o exi-

gir a alteração Sa popiilaçãc. Podem ser eleitos
tendo servido em alguma Câmara. Logo que este-

jam reunidos em Sessão, nomearam seo Presiden-
te, qne'servirá por toda a Sessão; e decidiram
depois da legalidade, ou ilegalidade das eleições
de seos Membros. Os Representantes servem por
trez annos , podem ser reeleitos ; sam dispensados
do Logar publico que oecuparem , mas recebem »
ordenado, que de tal Emprego lhes competir, e
contam nolle sua antigüidade. Os Representante,,
sam invioláveis nos debates ; não podem ser pre-
zos , se não por Crimeá : não podem ser demanda^-
dos, se não com licença da Câmara dos Represei)-
lantes. Os Representantes vencem o ordenado . o
ajuda de custo, que for determinado pela Lei, na

matéria, £• entretanto principiamos por, iranscre; apiua ciecu.ee, qu.- iui uaniuiuciuu jraa ^.-. , •-

ver o p.-ojecto de unia Constituição' para o Brasil, Sessão precedente: excepto os primeiros que a ta-

«. jiinl so lê em o N,° do Çomúo, Brasiliense de xarám para a primeira, e pára a Sessão subsquen-o .qual' so' lê em o N,° do C
nbro do anno passado ; ... -- - , , . , , .

aío-umas reflexões , visto que a próxima instalação Casa temporária ou absolutamente, votando «oiia
«JoLiibro do anno passado : e sobre elle faremos te. Os Representantes poderam ser excluídos oa

da uos^a Assembiéa torna esta inateria muito mte-

xessante.

Projecto de Constituição Política do Brasil.

"Os Cidadãos dividein-se em natos, e natnra-

usados. Ob primeiros sam todos ós homens que iiaSf

te.ços dos Membros ; mas nesse mesmo caso podena
ser reeleitos. Os RepreseutanteH se ajuntarám em
Sessão iinpreterivelnicnte uma vez cada anno, Ilí»
1." de Abril: coiitiiiuaiám em Sessão , emquanto
os negócios o exigirem ; o que deterniinararti ok
mesmos Representantes , e o Concelho de Estado.
O Concelho de Estado abci.á Sessão e continua*
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rá nella por todo o tempo que durar a Sessão da
Casa dos Representantes. O Rei poderá convocar
Sessão extraordinária do Concelho de Estado , e
da Casa dos Representantes, quando o julgar cou-
veniente.

As Leis serám propostas na Casa dos Repre-
sentantes. Se ahi fcuein approvadas, seráiu exarai-
nadas pelo Concelho de Estado; so ahi forem tam-
bem approvadas , scrani appresentadas ao Rei ; se
«lie as sanecionar, terá.n então força de Lei,
desde o dia da sua sutiicieute promulgação. A Lei
será proposta por uni dos Representantes, e apoia-
da por outro, pelo menus. Referida a uma Com-
missão, e por ella exposta á casa em outro dia ,
discutida em outro , ou outros dias consecutivos,
segundo a matéria exigir, posta a votos, quando a
niaioridade decidir que está suficientemente discu-
tida; e approvada ou rejeitada , segundo votar a
niaioridade. Os votos se daram fazendo a chamada
dos nomes, ou por Acciamação, segundo a casa

julgar conveniente. Logo que a Lei for approva-
da pela casa dos Representantes , será remettida ao
Concelho d' Estado ; este a refirirá a uma Com-
missão, para informar sobre ella; recebida essa in-
formação, será a Lei discutida, e approvada, emen-
dada ou rejeitada , segundo decidir a maioridaile.
•Se a Lei for approvada , será remettida a El-Rei

para sua saneção ou rejeição. Se for rejeitada,
hão se tornará a discutir na mesma Sessão. Se o
Concelho d' Estado propozer emenda na Lei, vol-
tara á casa dos Representantes; se ali se approva-
rem as emendas, tornará a Lei emendada ao Con-
celho d' Estado, para a enviar ao Rei. Se as einen-
das do Concelho d' Estado não forem admittidas

elos Representantes , voltará a Lei ao Concelho
_' Estado , onde se discutirá de novo , ou se ap-

provará'sem as emendas, ou se discutirá, ou se

propòram novas emendas. Neste ultimo caso se
tornará a seguir a mesma formalidade, até que to-
da a Lei seja approvada pelos Representantes e
Concelho d' Estado, para ser enviada á saneção
do Rei , ou rejeitada pelo Concelho d' Estado.
Sendo a Lei assim approvada pelos Representantes
te Concelho d' Estado , será enviada ao Rei ; este
approvará, ou rejeitará. Approvando-a o Rei, com-
muuicará isso ao Concelho d' Estado , è casa dos
Representantes, e dará á Lei a sua saneção pro-
m..lgando-a, e o Poder Executivo lhe dará cnm-
primento, desde o dia da sua suffiricnte promulga-
ção. Rejeitando-a o Rei communicará isso ao Con-
'celho d' Estado ,' c casa dos Representantes , e a
matéria se não tornara a propor na mesma Se6são.

S

Só por Lei se declaram os Empregos necessa-
rios ,• suas atfribuições"; seos ordenados. Só por lei
se impõem tributos, estabelece o modo da sua arre-
endação, e sua applicação. Só por lei se fazem as
divisões do território em Provincia*, Distiictos para
as Eleições, e Distiictos das Câmaras. Só por Lei
ee determina a variação dos Representantes para as
proporcionar á população. Só por Lei se deterini-
uará onde deve ser a Capital. Só por Lei se desi.o-
tiam os crimes, e se lhes cominam as penas. Só
por Lei se determinam as formas dos processos ,
tanto eiveis, como ciimimif-*. Só por Lei se deter-
mina o modo porque o Cidadão pôde adquirir,
conservar, ou perdei sua propriedade individual.

As Leis devem dirigir-se a manter a liberda-
de, segurança, e. propriedade individual. Que nin-
yuem seja prezo ou punido, se não por trangres-
<são da Lei previa. Que se não impeça a faculda-
de de pensar , ou de publicar os pensamentos por
palavra, ou por escripto, salvas us cahunnias. Que

se proporcionem as penas aos delidos , e as re-
compensas aos serviços. Que nos processos se adop-
te a legislação dos Jurados, tanto nas causas civein
como nus crin.iiu.es : salva a disciplina Militar. Que
cada Empregado púbico seja responsável por
suas obrigações , e por náo lazer responsáveis os
seos subalternos. Que seja livre o direito de peti-
ção. Que as Leis para imposição, c cobrança de
tributos luto diüem mais de uni anno, mas se pos
sam renovar cada anno se assim se julgar conve-
niente. O Poder Executivo se distnbue nos se-
guintes íamos , Rei ou Regente , Concelho de
Ministros, Juntas de Provincia, Câmaras de Dis-
trictos. O Rei, e na sua falta o Regente, saneciona
e publica as Leis; assigna os Tratados; declara
a gueria ; estipula as tregoas: e conclue a paz,
com approvaçiío do Concelho de Estado : nomea
os Empregados públicos , vigia na observância
das Leis, commanda as forças de mar e ter-
ra. O Rei tem o direito de modificar as senten-
ças crimes , perdoando a pena , ou commutando-a
em menor castigo, depois da sentença final. O Con-
celho de Ministros aconselha o Rei na negociação
dos Tratados, na declaração da guerra, na esti-
pulação das tregoas , na conclusão da paz, nos
meios de defeza, na escolha para os Empregos
públicos , na saneção ou rejeição das Leis. Cada
um dos Ministros expede as ordens do Rei na sua
Repartição , e assigna. Cada Ministro he individual-
mente responsável pelo voto que der no Concelho
de Ministros, ou ao Rei nas matérias da sua Re-
partição: he responsável pela execução das Leis
cada Ministro na sua Repartição ; provando-se que
aconselhou , ou obrou de má fé , e com sinistra ten-
são. Os Ministros sam nomeados pelo Rei, e poc
elle demittidos , segundo õ julgar conveniente. As
ordens expedidas pelo Rei só teram execução, sen-
do assignadas pelo Ministro da Repartição a que
o negocio competir ; o qual Ministro será respon-
savel pela legalidade da ordem immediata do Rei.
A responsabilidade dos Ministros se fará efficaz
ante o Concelho d'Estado , aceusando-os os Re-

presentantes por meio de uma Commissão, L0_SI*
assignarem alguma ordem contra a Constituição,
2.° se deixarem de dar as ordens necessárias para
a execução das Leis, 3.° se negligenciarem fazec
responsáveis os de mais Empregados pela não exe-
cução das Leis ante as Auctoridades competentes ,
4." se aconselharem o Rei, ou Regente, contra a*
Leis, ou contra o bem do Estado por motivos si-
nistros. O Concelho d'Estado , provado o crime , ar-
bitrará a pena , a qual, neste caso, o Rei não

poderá temittir, nem commutar.
Haverá em cada Provincia unia Junta com-

posta de tantos Membros, quantas forem a Ca-
moras da Provincia. Cada Membro será eleito pe-
Ia Câmara do lespectivo Districto: servirá por tria
annos, mas poderá ser reeleito : deverá ter servidi»
na Câmara. A Junta da Província deverá ter mu
Presidente , nomeado pelo Rei , e pelo tempo que
a Lei determinar. A Junta du Provincia terá o
Governo político e administrativo da Provincia sob
as ordens do Rei , e segundo um Regimento que
a Lei determinar.-Cada' Provincia. será por Lfi
dividida em certo numero de Districtos , segundo
melhor convier á sua nopulação , e localidiiiles pa-
ra a administração política e judicial cios Povo-; ,
e negócios da mesma Provincia. Cada Districto te-
rá uma Câmara , composta rio sete Membros , en
miaes «eram eleitos peles Eleitores dus Puríx.iiiHS
dos Distric.os com ns qualificações dos Eíeüorej
dos Representantes. Os eleito' pa.a Membros da*



í vé) t
r.,,,-, POR ORDEM SUPERIOR.

Garrara» serviram por trez annos, «ram Cida Uos

-.„!„;, de idade de 21 annos para ema , Miram (n-fc-fta» rf» ¦Si-tJrfarifl d'£,'to,fe A» Ne.
-,. ^"''.'..Sí-:;' =;:-«""™> **£-. *° ¦*-- - • - * *-* ¦""¦»
L?.-w.e.U ^r^/^^r"- Pecretos  «[
«'entro si o seo í resu e.te que cr   1
«nno, nus pudera ser .ee.«tt , s<_im Pate.ites de Nomeações  8

^-^^Sí E^-íí^:::::::::::::::::::::::::: M

«ob a ii.«pecç;io da Junta tw 1 .ov.ue. ]w.!ielios 
n<> Livro da 1'orta  bit)

das ordens do Rei, .. •v,„.,ori- foi ias nara o Dímío do Governo  48

. Constará o Poder Judiciar,* Ae- e*. Au. o¦ 
_ 
^-^ 

^^ em g de Abril de 18^5

ÍÍAs 
"Tn^™ 

Dffio^Ò TXU' Sire- Antônio Pintei do Vabo.

mo de'j\;.iia sè comporá de trinta «> «rei^
"l,ros 

iv-c- seram vitalícios , salvo o caso **.«¦*

....'ri,,' d^nissã-n . mi exp.il-ío. N» vuccunciu ue CoSaEsroKDEÜCiA.

% n Mwnbro d« Trib,.....l Sunreim, entra ornais

wiro Veiob-o das Relações das Províncias lia- Senhores Redactores.

v«ido maia de un. de igual antigüidade dentre

ct-s e-colhe o Hei um para entrar na dita v.ic- Já u ft seftljraít da pasc0- _ eu vou.me

saneia." Sam demiíüdos por incapacidade lysica , ^^ 
^ 

% minha R()Ç(, . e juro q,,e nao me apa-

provaria ante o mesmo Tribunal : sam «P»-«» 
__,,„_,___ ülltra *,e- tão cedo na cidade , salvo se o

por erro de afficio julgado em causa criminaljm- ^^ ^^ Iniperado* precisar dos braços dos seos

te o Concelho (1'Estado , aceusando os Represen- fi<^ R()ceiros > e> neate caso, elle me achara um do*

tantes, po, meio de uma Commissão, e servinüo 
imeiro9 ntar.me »os seos pás: porém como

de Assessores ao Concelho d'listado o mesmo lu- i,r„___ett_.nles*dar conta do chá do meo Liberal ami-

banal Supremo. O Tribunal Supremo conhece por r- re teiro Uezert0 _ „ã0 quero faltar a
appeiiaçao das causas eiveis e criminaes , segundo K .'^ ^

o Regimento determinado pela Lei. tlav^ra uma A 
companhia foi pouco numerosa, como -ame

Relação em cada Provincia, composta «Se (toze 
^^ d!_dora entender a mulher de meo amigo:

Membros vitalícios, salvo a promoção para o ir a 
g0Cied8de tem-se devidido em

bunal Supremo, resignação, demissão , ou expul* n ^^ 
ramog deu0Í8 daquelle fatal, jantar,

não. Na vacância entra o Juiz mais mitigo, que i ^ 
. 

„ue , esíiuentadoa pelo calor das velas
for letrado na Província; contando essa antigur* • 

vinho filiaram tanto e tão alto, que até a
.dade-em um sé e mesmo D.stncto , em que tenha V 

^ ^ ^ ouvia > ^ ___e„ido a1gun*
•servido continuadamente, e se muda. paia_ ser.,m. «^ 

melr,bros . que entre os Irmãos sam chamados me-
cm outro Districto tornará a começar »£ * ™?; 

<ÍWflS Ax hoa ^usa , como lá dizem, cm camisas de
tar a sma antigüidade. Havendo em uma * tovinc.a
mais rie um Jiii* de igual antigüidade o Re, es* dog 

^ ^^ t- „ ch
colherá 

'dentre esses tim pura cnuai na vacância „ma 
revcrMicia com a cabeça diante do

da Relação. Sam ^emiUido. por .n^dadej)«. 
^ 77m homem narigudo , que teria' tomado pe-

ra, cru c-míuisos por ^^^J^tona Irtm,ndade senão estivesse pintado de ca*
,..„> e outro caso ante o 1. r.l, una» & upi e««; A^ scn;lo 

sü„bcgse ne e te gente não veneram,
larão ria Província conhece das causas ..ven, e c,, « porém 

snube depois que era o retrato
,j-,cs cor, .Htrrsd.cçrro crt^naA, Pu o appe ação eCavn'eirF0 

, qlle , cntre „s Porlugeies ü^--
<los Jm/e-., coatorme o Refe meuto que he teter <S 

^ das VeUw se venera pelo seo
.„¦.„,-,, a Le Po, Lei *;^™X -fflrio dTverf ódio ao IJra.il; e qne está em igual veneração entre

Si.1'",: cô^õ £ tda"^parteRda tóS! «s Brasileios Degenerados , pelo seo ódio aos Monarcas

'ir, 
ei-aiío oodendo Ter; de idade de mais de ção , até qne o amigo Be/erro os animou d-endr,.

¦Vi anV.0 , Èd'aÍn 
"aTo. 

Senirá por trez annos, lhes, que não fizessem caso do seo amigo'Uú, q.•

,, ....ri-"', se, reeleito. Sairá do logar antes dos eu era um simples tabareu, que nada ente,.dl««

ri.:. ,; o , se for promovido para a Relação; se altas matérias de que se tra cU« «ntr.idta. W -

UV.-r.ai, si for riemittido por impedimento fysico, respondeo um delles; aquelle nome nem por isso

;, te :,:,- expulso ,Mir erro de oflicio provado an- está-me cheirando « ca.ct.nd.smr, : .. que e quer ago

T :, :l,!rxáo- da Provincia, com appellaçáo para ra lie que todo homem seja Me, •« ; eq» iUDgn en

Tri!v.,na Snnremo. O Juiz. do Districto conhece seja Leal; por ventura será o m tabareu o u.an.

,; ,rusa, civis e crimes com appellnção para a Franco Leal qne escreve para o Ui.no do <*™™°

t 
" 

r, Província, segundo seo Regimento de- Qual , disse o meo amigo Bezerro, este meo compad.e
Ke.aç...._ f-i lrov'"cld' ^"-1U» sabe ... desg3S cousas ? Tolia 8 sua sclencia esta con-
'""raiLmiltração 

da Fazenda publica sempre se tida na Cartilha do Padre Ignacio: ea sua leitura

fi,,* por Lei; e poderá ser confiada ou ás Juntas nunca passou de Carlos Magno e do Fios *™fr»n

d-. Províncias, e Câmaras, em todo, ou em par* Tomara eu, disse um caixeiro, conhecer o Franco

e- o ô C'or'p ,'ações, ou pessoas distinetas ,* se- Leal, o Patife faz mi, «o bem de »prove-tar-se a

i n ;.,l,-L .nnv-nípnt/ maré; porém quando ella principiar a vazar eu m»
gundo se juloar conveniente. rcspondeVei 

pelos seos ossos. Deixe estar , disse o alfaia-
te eadarço , deixe estar , liemos de lhe coacr bem a»



«rclbas , p»r» flae elle saiba que a Liberdada da Im

prensa foi exigida para outra causa bem dilli.sr.nte .d

W_e escrever em favo,, ou do Governo ou da lieligi»
.do

«ue escrever em iavu'> uu uo .juv.iuij «« >.« .»^..swit.

isw se podia fazer quando tal liderdíulc nao cxi.il»;

mas deixemos os carcundas, e vamos ao nosso negnsio.
Cm dos nossos que e,«tá agora na França , escreve á

Sociedade, dando-lhe parte de que ali se acubude

imprimir uma grande e baratissima edição de todas

as obras prohibklit. que se podem aobar naquela Lingua;
¦o, traduzidas na lingua. Poríugueza: o mesmo amigo

propõe , que se faça immcdiatttmente uma subscnpçao

aqui paia as mandar vir para o Brasil ; elle diz,

que nos devemos aproveitar da Liberdade , que nos

dá a nossa feliz Regeneração , para procurar, e isso

quanto antes , livros de certa qualidade , para o

do Povo , que agora em breve tempo , saberá,
maior parte , ler e escrever ; e , que a
optima para lhes fornecer om idéas dignas do século,

cm que temos a felicidade de viver. Todos applaiidir. m

o concelho do Irmão

( V»)
bres! ísto hoje em dia parece incrivel
res, e se não fosse o nosso Padre qu

entre uw

uso
pela

oceasião hc

desterrado, e tanto mais, quanto
correspondi-., exactamen.c com o plano que aqui se ti-

nha já principiado a por em execução. TracKm-se logo

de qual destas boas obras se devia mandar imprimir,
em quanto não chegam as outras; e decidio-se que fos-

se o livro charaado contracto Social, escripto por um

fulano de tal Roço ou Ruço: a i*so oppot-se um des

.rmãos presentes, dizendo que elle já tinha tido aquel-
Ia obra, e que \rio a pôde entender: essa he boa, re-

plicou o alf date, que nos importa entendel-a ? basta
«ue sejam obras prohibidas, e por força ham de ser

boas para os nossos fins : e de mais, consta me, que a

obra. em questão falia em favor das Republicas: ora

quem falia cm favor das Republicas, por força ha de

fallar contra os Monarcas e Fidalgos, e isto be o que
nós queremos: pobres dos livreiros se a gente so

comprasse os livro, de que entende ! Estejamos cer-
tos, que o dinheiro wie vamos a gastar na impressão
está seguríssimo; bâüí. sf.méntd pôr um aviso no» Dia-
rio, de que a obra era antigamente prohibidmsima;
que a devemos a nossa feliz Regeneração; que todo o
homem a deve ler, principalmente na presente epocha &c.
e ha de se vender como canella.

Seguio-se depois uma conversa sobre os Monarcas,
a Nobreza, e a Religião , que eu , Srs. Redaetores,
fiquei pasmado; mas, sempre animei-me a dizer, que
tinha lido n1 alguma parte da Escritura Sagrada, qne
devemos temer a Deos , e honrar ao Rei. Bravo ! Se-

phor Leal, Bravo! gritou a siielle, que já se tinha desgos-
tado do meo nome; não lhes disse, Senhores.*' que
tal! que bonito carcundinho temos nós aqui! Olhe,
Sr. tabareu, me dice elle, essa sua lingoagem he dos
tempos da cegueira, c escravidão dos Povos; saiba que
hoje em dia, temos idéa. mais liberaes; já lá vai o
siculo do Despotismo e Servilismo, um homem que
«gora se chama verdadeiramente Liberal, nem honra
a Deos, nem teme 0 Diabo: e com isto levantou-se
muito agoniado, e o mesmo fizeram os mais , e eu os
ouvi dizer uns aos outros, ao descer da escada, que
eu certamente era'algum espião da Policia.

Constando tudo" isto ao meo companheiro de
Viagem , disse-me elle , que tinha ouvido dizer ao
-defuneto nosso Padre Vigário , que foi este fulano de
1*1 Roço, que por seos escritos causara a revolução
Francesa; c que a obra , que se ia publicar, era a
Bíblia Sagrada dos' Republicanos de todos os Paizes.
As obriis deste homem infundiram, nas almas dos
Francezes, tanto amor pela Liberdade, e Igualdade,
ique , depois de matarem o Rei, e a maior parte da
_. amilia Real , cortaram as cabeças a todos os seos
¦compatriotas, que não queriam ser livres, ie rouba-
*am todos os Ricos para- os íazer iguaes coffl os fo-

Srs. Reducto-
o disse, eu

decerto nãu «.creditava. Agora eu quiser» somente

wter , que necessidade temos nós de- tal livro, <*>.

d. semelhantes obras! Nós nnu somos Republicanos,

nem .queremos ¦ sel-o ; ao menos quem tiver, ais uns

vinténs , (pie perdei* nn mudança nao a deve "esejsr,

Dizem, que esle livro hc a quinta essência.
Republicanismo; para que então espalhai- o

povo, que a pouco «caba de estabelecer uma iHonar-

quia ? yue diríamos nós de uiii homem , que qu.rt-n-
do editícar uma casa , mandasse outros homens para
abatmr de noite , tudo quanto os obreiros tinham ie-
vantado de dia ? E não he a publicação de taes h-
vros uma inconsequeticia igual? Tendo nós aeclamado
o nosso Imperador , e tendo elle nos governado tao
bem até agora , e que vai assegurar a nossa felicida-
de por uma sabia Constituição , que mais ha que

pudermos desejar !" Para que introduzir as peores obras
dos Ímpios da França entre o feliz, e leal Povo do
Brasil? As mesmas cbu.ii. por força", ham de ter os

do a nnna damesmos effeitos, e o que tem causa.a
França , não he , neste caso , próprio para a felici-
dade do Brasil. Se he perciso que se admitta estas obras,
ao menos deixem sce na sua lingua original, niso para o

uso , mas sim para ornar as estantes dos Libera*.-., e

Petits-maitres dó dia. Senhores Redaetores, como eu
vejo que deixo muita gente com o diabo no corpo ,
tenho dado ordem que me mandem para a Roça; e

talvez serei tentado , de vez «m quando, de mcom-
modar-lhes com uma carrinha minha, para mostrar a»

meo amigo Bezerro , e á sua Irmandade , que ainda

que simples tabareu, comtudo, sei alguma eousa

mais, porém nada melhor, do que a Cartilha do

Padre Ignacio. .Um Roceiro.

Continuação da SubscripçSp voluntária , e mensal para
augmento da Marinhe* de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensae*.

Transporte 4121
1
í
1
1
1
1
1
1
I
1
l

Gomes Ferreira  |
1
1
1

Manoel Pereira de Souza Blanchart
Maria Joaquina dos" Santos .
Manoel .losé da Silva 
Luiz d' Andrade
João Rodrigues do Amaral.

João Baptista da Silva

José da Silva -.-
Thomazia Maria
Miguel Luiz dos Santos.....
Domingos José dc Carvalho

José Amaro da Costa
José Ignacio
Joaquim de Macedo
José Antônio de Souza-,
Antonio José de Freitas —
Antônio d'Oliveira 
Manoel da Cunha Barboza  *

Manoel Bodrigi.es Seixal
Antônio Jo.*,é Pereira
Joaquim Martins dos Santos  *¦

José Rodrigues de Carvalho • • • «¦

Alexandre Fortes de Bustamnnte S.a  '-

Padre Antonio da Silva Ferreiro  «•

Francisco Antônio da Silva

-Cotitinuar-se-lia.

1

4146

«ie?
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Srs. Reãactores.

Como ns sua folha se mostra o numero de ac-
does , que eada Cidadão subscreve para a Marinha
áo Brasil, e se tem omittido as graduações, e occu-

pacoes, segue-se padecerem muitas pessoas amantes
lio' Brasil nota na opinião publica somente porque os
seos nomes sam iguaee aos de outros de menos teres ;
¦lie pois necessário qne o Publico beja esclarecido para
não dirigir erradamente a sua opinião. F>ntre tanto
rogo a V. mercês queiram inserir ua sua folha, a se-
euiníe declaração.

O Commendador Manoel Caetano Pinto, Nego-
•ciante desta Praça, subscreveo para a Marinha do
Brasil, com dez acções mensaes, como se ve no JJia-
tío do Governo N.° 70 de 29 de Março. Depois no
dicto Diário N.° 80 de 11 de Abril, appare o mesmo

nome com (luas seções. E para que o respeitável Pu-
blico não confunda as pessoas, declara o dicto Com.
mendador, que este ultimo nome psrtence a um ho-
mem que tem armazém de molhados na rua do Ouvi-
dor, no canto da dos Ourives. Rio de Janeiro 17 de
Abril de 1823. — Manoel Caetano Pinto.

Os Rcdactores tem recebido iguaes reclamações
d" ostras Pessoas , e entre ellas do Ex."10 Camillo Ma-
ria Tannclet, que tendo subscripto com 10 acções
apparecso depois outro do mesmo nome com uma só
cuja reclamação enviaram aos Srs. que promovem a
sudscripção. De certo nascem estes equívocos de virem nas
Listas os nomes sem as qualificações das Pessoas a
quem pertencem , como acima se observa, mas por is-
to não podem , nem devem responder os Redactorcs ,
que as publicam taes quaes lhes sam enviadas.

NOTICIAS M A R I T I M A S.

ENTRADAS.

Dia 17 do corrente. — Nenhuma Entrada.

S A III D A S.

Dia 17 do corrente. — Em Commissão, E. de
«Guerra Leopoldina, Com. o Cap. Ten. Francisco
Rebello da Gama. — Dito, Ch. Luiza, Com. oi.
Ten. Francisco Bibiano de Castro. — Dito , E. Ca-
lharina, Com. o 2.° Ten. Antônio José Lisboa.—
Torre a"Ávila ; B. Ing. Hussareu, M. George Gib-
soui, equipagem 14, carga vinho, bacalháo e man-
íeiga : passageiros o Tenente Coronel Commandante
das Armas da Provincia do Ceará Joaquim Pires
de Carvalho e Albuquerque com um Alferes Aju-
dante de Ordens, e um Sargento, o Capitão Gas-
par de Menezes e Vasconcellos, dito Joaquim de
Souza Meirelies, dito Polidoro Henrique de Mene-
zes, o Tenente Luiz Carlos Correia Lemos, todos
para se unirem ao Exercito da Bahia, e o Paizano
Jusíiniano de Castro Rebello. — Monte Video; B.
Ing. Grace, M. Felix Crcsuwell, equipagem 8, car-
ga vinho. — Valparaiso ; B. Ing. Chily , M. Finleiy
Cook, equipagem 13, carga fazendas. — Bahia ; C.
de iruerra Ing. Fly, Com. Curzon.—Santos ; S. S.

Caetano , M. José Alexandre de Vasconcellos , erjui-
pagem 7, carga fuzendas e sal: passageiros o bar-
gento Mór de Milicias de Paranagoá Joaquim Ro-
berto da Silva Marques , e 1 Cabo de Caçadores
de S. Paulo. — Dito, L. Senhora do Amparo, M.
Antônio Joaquim, equipagem 5, carga sal : passa-
gciros 3 Soldados do Regimento de Santos. — Cam-
pos ; S. Guia, M. Antônio Joaquim de Faria, equi-
pagem 7, em lastro : passageiros o Ing. Samuel
Gray , e 43 escravos. — Rio Grande ; S. Nova So-
ciediide , M. Anlcnio Pereira dos Santos, equipagem
13, carga assucar, vinho e fazendas. — Dito , B.
Belizario , M. Francisco Ferreira Fogaça, equipagem
19, carga fazendas, vinho , assucar e agoardente :
passageiros o Juiz de Fora do Rio Grande Pru-
dencio Giraides Tavares Cabral, José Luiz Tei-
xeira, Antônio José de Oliveira, Ignacio Alves de
Sousa, Joaquim Ignacio, Cypriano Antônio d'01i-
veira, e 17 escravos. — Paranagoá ,- E. Diana , M.
João Fernandes da Silva, equipagem 11, em lastro.
— Cabo frio,- L. S. Manoel da Cruz , M- Manoel
Joaquim Fernandes , equipagem 5, em lastro. — Ta-
goalú ; L. Senhora ela Guia , M. Ftliciano Antônio ,
equipagem 6, carga vinho, carne seca e louça.—*
S. Sebastião; L. Conceição, M. Manoel José Fer-
reira , equipagen 5, ero lastro.

Os Directores
do rorrente mez installou-se

•Cl

A V 1 S U.
das Escolas do Ensino Mutuo tem a honra de faeerem publico, que no dia
iou-se a i." Escola no local da Imperial Accademia Militar na Augusta Pres

AVISO. ,. ,,15
sen-

ra de HS. MM. II.", que Se Dignaram Honrar este Acto'de seos Piüernaes Disvellos, achando-se ma-
tricuiados' ItiO Alumnos, á quem SS. MM. II. concederam a Honia de beijarem as Suas lmpenas Mãos,
dando por este modo mais uma prova, de quanto So Disvellam pela educação, e Instrucçoes dos
Povos, qrje tem a ventura de possuírem Tão Munificentc Iir.perante. .

Não permettindo o loca! a admissão de maior numero de Alumnos, S. Ex. o Ministro voa
Repartição da Guerra , tem já tomado as convenientes medidas para ampliar a Sala do Ensino, a fim

que por este meio se possa matricular maior numero de Alumnos o que breve ae participará ao Publico.
Estes e outros s"n»iihaníes estabelecimentos , que S. M. I. tanto deseja generalisar no vasto

Império do Brasil, necessitem com indo para delles se poder tirar as vantagens, que tão profícuas
sain ao bem dos Povos em geral, que cada Cidadão contribua cie sua parte com os meios, que com-
«ativeis forem com as suas circunstancias, e por esta razão os Directores rogam a todas as pessoas ,
«pie désèjareni subscrever com a quantia de C$400 réis , e os que tendo já subserevido quizerem en--
<lrar com a somma de sua subscripçao , dirijam-se á Secretaria do Quartel General, em conseqüência
f\e S. Es. o Sr. General se ter generosamente offerecido para receber na suh Secretaria . as subscri-
lições, e' quantias subscri ptas; onde encontraram a lista, e a pessoa encarregada ç/> recebimento das
Mte.mas quantias ; ficando ao cuidado dos mesmos Directores á publicação dos nomes, dos que con-
correrem para tão útil fim, assim como a conta das despezas, que tem feito, e houverem de fasar.

RIO o e JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Artigos d'Officio.

Jttyoriifão dol Negócios da Fazenda.

jFebu*o sufeitío à Augusta Presença de S.'M. o Impe-

|>er*dor o requerimento de Jotio ittia , t/ Bertran, em
«ue pedem fiqiW sem. effeito'O confisco ria Sumaça -/?<»

fa, e concernente carga, praticado na Capitania do is-
wtV.to ««mio , por W irtefwm Bandeira Portugueza,
nío-navende feitas nesse tempo a» do Império do ürri-

íd, seudo a respectiva negociação por conta e risco de

Vidal e ^fusínr , visintios da Provincia Cisplattna eu-

coruorada nesteííne.wo Império : 'Manda S. M. o Impe-
radot, pela SàecrèUtia de Estado dos Negócios da fa-

«roda, que'o Governo Provisório ria Província do. hspi-
rito Santo, tjocaso dè ver-itícarsse , o que o Supplieatite
aliena, mande'entregar a referida Sumaca, e respectiva

carga, ficando sem effeito o mencionado confisco, ^urna
vez aue ae prove legiiluunte .pertencer a Subditos deste
Império, dando conta circunstanciada do que obrar de-

tóivamentè" a «Stte respeito com o competente processo.
Palácio do tó» de Janeiro em vinte dous de Março Ue
Íg^3, Afaria» Francisco Ribeiro de Andrada..

para esta Corte a bordo da referida Escuna ; e nSo
achando o Mesmo Augusto Senhor dignas dc uttenção a»
razoes, produzi das pelo Supplicante : Manda , pela Secre-
taria 

"(Je 
Estado dos Negócios ela Fazenda, participar ao

referido Juiz ei'Alfândega , que. Houve por bem conformar-
se com o seO'-parecer , e Determina que 'o Supplicante
responda pela quantia (le Páo Brasil recebida, ou prove
legalmente os motivos justos da-mencionada falta. Paço
26 de Março de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.. ,

Havendo-se expedido ordem pelo Thesoaro Publico
ao actud Intendente Geral da Policia , para serem nelle
appresefttadas , e examinadas as contas do Tliesoureiro
daquella Repartição ,. e achando-se , que não obstante O
alcance , em que ficara o Thesoureiro João Ribeiro , fora.
adroHtittido pelo 

-Conselheiro 4«lo«io -Luiz Pereira da C«-
nha, quando tomou posse daciuelle logar: Manda S M.
o Imperador , pela Secretaria «ie Estado dos .Negócios ria
Faaenda que o dito Conselheiro informe quaes foram, oe
motivos 

'que 
houveram para tt reintegrnção por elle or-

denada , em Portaria de 17, ele Mato de 1821. Paço 2-
de Abt.il de 1828. —* Martim. Francico Ribeiro de Aur
drada, i

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria rie ís-

tado dos Negócios da Fazenda, remetter ao Conselho aa

Fazenda O requerimento incluso de D. Anna Luiza Vellts-

so Leite , para que o Conselho lhe difira , como for üe

Histiça , «obre a pertenço, duè tem, de que se renove a
2con.ulíava q«« 

"procedera no antro de 1816 , relativamen-
te ao seqüestro feito contra os bens de seo casal pelo
«.Surierrótendeate da üecima Joú da Silva Loureiro ,
«iara-paBamehto do'akance, em que se achava pelo Cotre

daColleeta da Décima das Freguezia» de Santa liita . e

Vandellaria , d* que fora um dos Clav.cular.os o man-

do da Supplicante, Fancisco José LeUe Guimarães. Hei,

etn ?2 «Je Março de 1823. - Martim Francisco Ribeiro
de Andrada.

Havendo.se .notado a falta de entraria nos Cofres do

Thesouro Publico dos novos, e velhos Direitos. cuja co-

branca instantemente se recommendára ao SupctintenUen-
te dos mesmos: Manda S. M. o Impetarior , pela be-

Cretaria dè Estado rios Negocio, da Fazenda , estranhar-

Jhe a frouridão , que tem havido na arrecadação .desta
«Vida. Paço 24 dc Março de W83. - Martim Francisco
RiOeiro de Andrada.

¦Senão 
presente a S. M. o Imperador a informaçío , e

«rareCer do Desembargador do Paqo Juiz da Alfândega ,
«m data de 24 do corrente , sobre o requerimento de tt.

WederhoUU , Mestre da Escuna ytmericona rienotnroada
Atalanta, em que pedia se lhe relevasse a falta de lHâ

»H«bas e 8 libras , achada no pezo dfi 3 mil arropas ue
tMfc.-.&iatu', que recebeu oa Torre d Ávila, e transportou

Sendo contemplario Manoel Ferreira de Andrade na
Folha da Secretaria de Estado dos Negócios d» querra
com o ordenado de 70*000 réis , como Portão ,j»
Guarda Livros , correspondendo a cada Um o de J5t),0Ut»

réis quando eram -excitados por differentes pessoas ; •
narecettdo incompatível o exercício de um , e outro lo-

ear; Manda S. M, o Imperador, pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Fazenda, que o Ministro e Sece-
tario de Estado dos'Negócios da Guerra aclare as duvi-

das que oceorrem a este respeito, para decidir-se o pa-
«-.mento Que pelo Thesoiu» Publico irequer o Supphcan-

te. Paço' 2 de Abril de 1823. — Maríim Francisco Ri-
deiro de Andrada. _

Repartição dos Negociot da Guerra,

Tendo-se legitimamente augmentado .as despèzes no

Arsenal do Exercito , e Hospital rVtíÜtar; e devendo-se

em conseqüência atigmentaf 8s prestações, que o Thesouro
Publico para ali envia; sendo com tudo necessário para
e>sse fim o conhecimento exacto ria contabilidade destas

Estações- Manda S. M. o Imperador pria Secretaria de

Estado dós Negócios da Guerra, Ordenar ao Ministro,

e Secretario dEstado dos Negócios -da. Fazenda, e Pre-

sidente do Thesouro Publico , que nomêe uma Commis-

sío composta de. Empregadoa no mesmo Thesouro , com

o fim de se appresentar naquella,i Estações a. «aromar
. «nnt.hiliriarlp . e ãzer subir a Pesença de !5- ftl. l. o

esXtlfse-os trabalhos: nacerte.^ que â. u
- i?-.„-k.. «c mandam as necessárias Ordem * tal res-

Carvalho,:. _
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Manda S. M, o Imperador, pela Secretaria .,},«. %ta-,
do dos Negócios da Guerra , participar. i Junta da Eaz«V
da dos Acsenae. do Exercito, Fabricas, e .iindiçpei, qu_
nesta mesma data Tem Ordenado^ como lhe será -constar.-..

te da copia, inclusa, que se norçêe W Commissao compôs,
ta de Empiegado. no Thesouro Publico , paia ir $*aroll_-__
a contabili-lade da Repartição dos Arsenaes do Exercita,-,
e dar con-.a a S. M. I. do resultado dos seos, traba-(
lhos; e Ordena portanto , o Mesmo Augusto Senhor , que
a Junta expeça as ordens necessárias para se prestarem
á dita Commissao do Tliè-ouro , logo que ahi se appre-
sente, todos os livros , e d.cumentos necessários para
&-exame. Paço em 9 de Abril de I8M.-/0.0 Vieira
de Carvalho.

N. B. Nesta mesma" confoittiidade se escreveo ao
Inspector dos Hospitaes Militares.

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

I." Sessão Phepaii4-ORIa

17 de Abril.

A's'll horas da manhã estando reunidos no
Sallâo da Assembléa Geral Constituinte e Legisla-
tiva os Senhores Deputados que se acham na Cor-
te, com a única excepção ilo Sr. Deputado por
Minas Geraes, Estevão Ribeiro de Rezende, legiti-
iiiamente impedido por moléstia, se acharam pre-
sentes 52 Deputados a saber '¦—

Pela Província do Rio Grande do Sul.

Os Srs. Antônio TVla.tins Basto. — Francisco
das Chagas Santos. — Joaquim Bernardino de Sena
Ribeiro. ' f-,Pela<.Província de SaçUíCuthi.fmí , -,---.

O Sr. Diogo Duarte., Silva.

Pela Provjncia de S. Paulo-

Os Snrs. Antônio, Carlos, Ribeiro de Andrada
Machado, e. Silva. — Antônio Rodrigues Velloso, —
Francisco de Paula Sousa e Mello. —José Arou-
che': de Toledo Rendon. — José Bonifácio de An-
drada e Silva. — José Ricardo da Costa Aguiar. —
Manoel Ma-tin_ do Couto Reis.— Martim Fran-
«isco -Ribeiro de Andrada.

Pela Provincia dc Matto Grosso.

O Sr. Antônio Navarro de Abreu.

Pela Provincia de Minas Geraes.

' Os Srs.''Antônio Gonçalves Gomide. — Antônio
da Roçhà Franco. — Belchior Pinheiro de Oliveira.
bandido José de, Araújo Vianna. — José Custodio
Dias>, -r João Gomes da Silva Mendonça.—José,
Antônio daSilva Maia,— José Joaquim da Rocha.—
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos, — José de
Reaonde Costa. — Lúcio Soares Teixeira .de Go-
n-ea. — Manoel José Velloso Soares. — Manoel Ferr
reira ."da Gamara Bitancourt e Sá. — Manoel Ro-
drigues da Costa-

Pela Provincia do Pio de. Janeiro.

Os Srs. Antônio Luiz Pereira da Cunha.—
Barão de Snnio Amaro. —- Bispo Capelláo Mór.—

Jacinto Furtado de Mendonça. — José Joaquim

Çattiàri, de Campos. — Manoel Jacinto Nogueira
da Gama. — Manoel José de Sousa França.

Pela Provincia . do Espirito- Santo.

O Sr. Manoel Pinto Ribeiro de Sampaio.

Pela Provincia das Alagoas.

O Srs. Caetano Maria Lopes Gama. — Ignacio
Accioli Vasconcellos. — José Antônio Caldas. — José
de^ Sousa Mello.

Pela Provincia de Pernambuco.

Os Srs. Bernado José 
'dá Gama. — Francisco

Ferreira Barreto. — Francisco Moniz Tavares. —

lonncio de Almeida Forturia. — Luiz Ignacio de
Andrade Lima. — Manoel Ignacio Cavalcanti de La.,-
eerda. — D. Nuno Eugênio de Loçio. , ,-•-,-

Pela Provincia da. Parajjba do Naçte.

Os Srs. Augusto Xavier de Carvalho.—-Joa-

quim Manoel Carneiro da Cunha. — José da .Cru.
Gouvêa. — José Ferreira Nobre.

Pela Provincia do Ceará. • ¦

Os Srs. João Antônio Rodrigues de Carvalho. —

José Martiniano de Alencar.
Então dando-se principio aos trabalhos da As-

sembléa, foram nomeados por acclamação para
Presidente da Junta Preparatória o Sr. Bispo Ca-

pellão Mór D. José Caetano da Silva Coutinho; e

para Secretario o Sr. Manoel José de Souza Fran-

ça, os. qiiaes_tendo; tomado, os seos respectivos
assentos ,' propôz o Sr. Pfesíâente qüe era mister

proceder-se á nomeação de duas Commissões, uma
de 5 Membros para examinarem os Diplomas dos
Srs. Deputados em geral; e outra de 3 para e._a-
minarem os Diplomas dos Membros da primeira.
acerescentando S. Êx,a que para esse eífeito con-
viria fazer-se eleição preliminar de _. Escrutinado-
res. Tendo porém alguns Erg. Deputados observa-
do que era desnecessária a eleição dos Eserutina»
dores, pois se confiava da Meza a apuração dos
v.tos , e sendo apoiados geralmente, procedesse
só á eleição das Commissões por escrutínio ,<e sai-
ram nomeados com pluralidade relativa de votos ,
para Membros da l .a Commissao, os Srs. Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada. — Antônio Luiz Pé-
reira da Cunha. — Barão de S. Amaro. — José
Joaquim Carneiro de Campos. — e Manoel Ja-
cinto Nogueira da Gamai Para a 2." Commissao
saíram nomeados os Srs. Francisco Moniz Tavares. —
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. -**
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Immediatamente 
' 

se retiraram as duas Com»
missões a fazer os respectivos exames, p ficou, .
Assembléa em Sessão permanente.

Eram ?.„ horas da tarde quando voltaram OS
Srs. das Commissões a dar conta, dos, seos trabUrr
lhos. O Sr. Antônio-Carlos.Ribeiro de Andrada,
como Membro da 1 .* Comniissão , referio que lhes
não fora possível examinar. em tão curto eSpafo de
tempo todos os Diplomas dos Srs. Deputados pre?
sentes', ponfroiitando-os corti as Actas das suas
respectivas Eleições; e pedio se adiasse.o relatório
para a Sessão seguinte. ..->-:-*' ' O Sr. José Ricardo da Costa Aguiar,' Metft»
1..   .- 

*' 
_-.<_ -¦*'*¦
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í»ro da 2.* Commissão, lê<» em nome da mesma

„ scuinte Parecei , que foi approvado.' *S 
A Con.m.ssão encarregada de verificar os

Diplomas dos Si». Antônio Carlos Ribeiro de An-

E Machado, nomeado Deputado pela Província
1 S Pa2, Antônio Luiz Pereira da Cunha,

Êarão dé B Amaro, Manoel Jacinto Nogueira
da Gama, e José Joaquim Carne.ro de Campos ,
Depu dôs' nomeados pela Província do 

^deJa-
tfelro- depois de haver procedido aos competentes

examU daP Acta Geral da» .espectivas Províncias,

e Dip ornas particulares de çaüa um dos retendes
Lf o» acha e.n tudo conformes ao Deere o de

3 do Junho de 1822, e Instrucções de 19 do

Lsmo mez, e anno, a que elle se retere, e ao de

S deAirosto, que declara as mesmas Instruções, e
. o f°ila rle 20 e 22 de Fevereiro deste cor-

ÍLe0^ PÍ oi Assembléa Geral Constituinte

relativa deste Império do Brasil ao» 1'de
AbrÜ dè 1823. - (Assignados) José Ricardo da Cos-

fa Ür d' Andrada. - Martin, Francisco R.bei-

ro de Andrada. -Francisco Mou.z Tavares. „ Con-

«luiíscâ Sessão ás 4 hora» da tarde, e ao levan-

ta"se esta, fez o Sr. Presidente uma Falia agra-
decendo á Assembléa a sua nomeação, pr.ncpal-
Se sendo elle Europeo. havendo lautos Illustre»

Brasileiros pre»e„tes: e disse que varões tao im-

parciae» e .Ilustrados sem duvida fariam a feiicida-
da do Império do Braiil,

MINAS GERAES.

Os Srs. Belchior Pinheiro de Oliveira. - Jo*.

Joaquim da Rocha. - Cândido Josc de Araiqo
V.aiina.-José de Rezende Costa. - 

j™^£_
nio de Souza Maia. - José Te.xe.ra da Fonceca
Vasconcellos. - An.omo da Rocha Frauco - João
Gomes da Siha Mendonça. - Manoel José Velo-
so Soares.-Manoel Ferreira da Can,ari,.--Luc.o
Soates Teixeira de Gouvêa. - Manoel Hodr.gue?
da Costa.-Estevão Ribeiro de Reze ..de. - Au

tonio Gonçalves Gomide. - José Custodio Dia*.

CEARA'

1 Srs. José Martiniano de Alencar,«-
tonio Rodrigues de Carvalho.

PARAYBA DO NORTE-

• João Anr

Srs. Augusto Xavier de Carvalho. - José Fei"-

reira Nob.e.-José da Cua Gouvêa. - Joaquim
Manoel Carneiro da Cunha.

Nota.

A Commissão podia talvez duvidar da legal*

dade da Acta desta Provincia pela ingerência d^

poderes ctpeciaes , e mandato» i-P^SJiíTJf
Li lhe não permittia; mas he da competenca «£

jnente da Assembléa, depois de installada, tornat

irrito» taes mandato» especiae».

2." SaasÃo PkbparatoRI*.

18 de Abril.

Aberta a Sessão ás 11 bora» da manhã, o Sr.
Deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andada,
como Memb o e Relator da Commissão dos Po-
deres, leo o seguinte Parecer da mesma.

" A Commissão da verificação dos Poderes,
depbitr de ter examinado as Actas e Diplomas dos
respectivo* Srs. Deputado», e pezado as Leis, que
as deviam regular,, a saber o Decreto de 3 de
Junho de 1822, lnstrucctie» de 19 do mesmo n.ez
e anno, Decreto de 3 de Agosto do mesmo anno,
e subsequente» Portarias, achou legaes nas respec-
tiva» Províncias oâ seguinte» Srs. Deputados.

RIO DE JANEIRO.

Sr». Biépo Capellao Mór - Jacinto Furtàrfo de
Mendonça. - Manoel José de Souza Fiança. — Mar-
tiui Francisco Ribeiro de Andrada.

ESPIRITO SANTO.

, Sr. Manoel Pinto Ribeiro de Sampaio.

RIO GRANDE DO SUL.

Srs. Joaquim Bernardino de Sena Ribej*0- —

Antônio Martin» Bastos. — Francisco das Chaga».
Santos. _.

S. P A U L O.

Srs. José Bonifácio de Andrada e Silva/*- An-
4onio Rodrigues Velloso. —José Arouche de lo-
ledo Rendon. - José Ricardo da Costa Aguiar. —

Francisco de Paula Souza e Mello, -r Mauoel Mar-
lias do Couto Reis.

PERNAMBUCO.

Srs Bernardo José da Gama.-Luiz Ignacio

to. — D- Nuno Eugênio de Locio.

SANTA CATHARINA.

Sr. Diogo Duarte Silva.

Nota.

A Commissão não attendeo ás reclamações con-

tra o ÍCtTe Deputado pela »ua ins.gn.ficanca.

Secou se suborno^ e senão provou com o menor

que o legitimou. 
ALAGOAS

Srs. lanacío Accioli \yf\on^C^^l
no Maria Lopes Gama.-Josc Anton.o Caldas.-

José de Souza Mello.
Nota.

Contra esta eleição reclamam o. EieiídrÈ« ^
** '

io*
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Dstricto de Porto Calvo , lax;iudo-a de nulla. l.°
Por se terem reunido os Distiictos Eleitoraes de
Pemdo e Alagoas, contra o dispoto uo **,. 10 do
Capitulo ii das Instrucções. 2.„ Por se mió ter
corrido escrutínio tantas vezes, quantos eram os
Deputados na tórtna das Instrucções, e monos ter-
se uiaiidiido vir ns listas do seo Districto, como
ordena o Decreto de 3 de Agosto do anno prete-

Constituição Política do Império do Brasil, e as
reformas indispensáveis e urgentes; mantida a Re.
lião Catholica Apostólica Romana, a integridade
e Independência do Império, sen. adiiiittii cou. ai-
guma Nação qualquer outro laço de união, ou fe-
deraçáo , que se opponha á dita Independência;
mantido outro sim o Império Constitucional, e a
Dynastia do Senho., D. Pedro, nosso Primeiro Im-

rito; do que succedeo ficarem preteridos Floria- pecador, e sua Descendência,
no Vieira" da Costa Delgado, e Francisco Jo
sé Correia pelos Deputados Caldas , e Souza e
Mello, apezar de terem estes menor numero de
votos. Paieceo á Commissão de nenhum pezo a
primeira objecçuo ; porque as mesmas Instrucções no
"i li do dito Capitulo dam azo á reunião, de q-ie
se queixam ; e eu. nada se attacoti o direito de

Alguns dos Srs Deputados pediram que fosse
adiada a formula do juramento , e se decidio pela
negativa, ficando approvado. O Sr. Deputado Alen-
car havia proposto que ae fizesse a Meza antes
de. se ti acta r da formula do juramento; o que
fei lejeitado , observando alguns Srs. Deputa-
dos, que a nenhum acto se podia proceder sem

elcicip, visto constar da Acta, que votaram no primeiramente se prestar o juramento , o qual era
Districto de Alagoas todos os Eleitores de Pene. o mesmo que a Nação tinha prestado.
í.'í» de envolla coíii os áe Alagoas ; arerescendo que
simples variação de fôrma, accidentaes não annul-
Ia o goto; - A segunda objecçõo na sua primeira
parte tambom não* merece attenção , pois que o
niethodo que seguiram os Districto» de Alagoas,

Foi auetorisado o Sr- Presidente para nomear
a Commissão, que formasse o regimento pioviso-
rio da Assembléa, e nomeou os seguintes Srs. De-
pulados : Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Ma-
chado—Antônio Luiz Pereira da Cunha — Anto-

e Penedo, parece deduzir-se do Decreto de 3 de nio Rodrigues Velloso de Oliveira—Bernardo Jo
 " ' sé da Gama — Manoel Pinto Ribeiio de Sampaio.

Levantou-se a Sessão , ficando adiada até ,'iO do
corrente mez para dar tempo á Commissão para fazer
e appresentar o Regulamento interno da Assembléa.

PRÚSSIA.

O Jornal de Paris refere que uma componeza

JS?

Agosto ; e 
"quanto 

ás queixas de falta das listas
de Porto Calvo , he desmentida pela Acta de apu-
ração , e até pela Acta da Assembléa Eletoral de
Porto Calvo, na qual se vê que os citados Floria-
no Vieira da Costa Delgado, e Francisco José Cor-
reia , tiveram o primeiro 46 votos , e o segundo
apenas Si», quando os dous últimos Deputados tem
um 53 , e outro 54.

MATO GROSSO: — A' Commissão pareeeo
que o Si. Deputado nomeado pelos Destrictos de
Cut/abét . e Paraguai/ Diamantino , não pôde por de Wiskisch , na Prússia oriental , envenenara com
ora tomar assento,, por não ser eleito pela Pro- arsênico uma filha sua dè cinco annos, temendo
vincia toda, não tendo concorrido o Districto de que esta divulgasse o roubo, que ella tinha feito
Villa Bella ; como porém as dissensões existentes de uns'patos. Esta mulher foi preza, e confessou

entre os Districtos , e a repugnância de Villa Bella, que dous annos antes matara da mesma sorte a
foram as causas, que deram origem a esta illegali- seo sogro , para herda, mais detpressa o que lho
dade, e não devam dous Districtos deixar de ser pertencia; e havia cinco mezes, que tinha teito o
rep:«sentados pela pertinácia de um terceiro , a mesmo ao marido da sua filha mais velha , para
Commissão deixa á Assembléa , depois de installa- a fazer esposar um sujeito mais rico.
dn , a decisão deste delicado negocio. Paço da As-
semhléa Geral, Constituinte, e Legislativa 18 de
Abril de 182a. (Assignado) Antônio Carlos Ribei-
io de Andrada Machado e Silva — Antônio Luiz
Péreita da Cunha— Barfio de Santo Amaro — Ma-
noel Jacinto Nogueira da Gama — José Joaquim
Carneiro de Campos.

Depois de breves reflexões, que fizeram alguns
dos Srs. Deputados, foi approvado o Parecer da
Commisão.

Passando depois a tractar-se da fórmula do
juramento, que devem dar os Sis. Deputados an-
tes de entrarem no exercicio de suas funeções;
•o Sr. Deputado Antônio Carlos appresentou por Divisão poz uma forte vanguarda na extrema fron-
escripto unia formula de juramento , e o Sr. Se- teira daquella Província.
cietario França outra, que sendo ambas lidas por Depois que chegou uiri Oficial superior d»
divei-sas vezes, e precedendo vivas discussões foi Estado Maior, expedido de Pclrrsburgo pelo Mi-
admiti ida a primeira com um additamcnto do Sr. nistio da Guerra , tem havido muita actividade no
Deputado Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Quartel General do exercito, commandado pelo Ce-
que consistia em a palavra — integridade — antes neral Wiltsenstein, postado em Tulcryn. As Divi-
da paluvta—Independência —; o foi rejeitado por soes mais distantes receberam ordem•' de se npro-
desnecessário o additamento — indivisibilidade— pio- ximarem ao centro do exercito. As tropas do com-
posto pelo Sr. Deputado Accioli. mando do Grão-Duque Constanlino , entre as quaes

ha uma excellente Divisão de Cavallaria Polaca ,
Juramento. operam tambem um movimento de concentração.

Julga-se geralmente que estas demonstrações do
Juro cumprir fiel c lealmente as obrigações gabinete dc Petersburgo ten. por objecto dar maior

de Deputado na Assembléa Geral, Constituinte, e força á missão, de que o Embaixador Brita-rico Lord
Legislativa Brasilierm t convocada para fazer a Strangfmd foi encarregado a Cvnstunlinopla , da

, Quid non mortalia peclora cogis,
A uri sacra fames! ....

RÚSSIA.

Extracto de uma carta particular.

A Divisão Russa do General Sabanieff, com-
posta em grande parte dc tropas ligeiras , haven-
do entre estas muitos pulks de Cosacos , tomou
na Bessmabia posições mais concentradas. Aquella
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parte do.Congresso de Vc.rona , por quanto não lie
possível, vista a má estação, que se abra uma
campanha antes da primavera.

Por outra parte consta que um Tetrlaro, ex-
pedido de Conslantinopla , levou ao Pacha, quo com-
manda as Tropas Oltomanas, reunidas sobre amar-
gem direita do Danúbio, a noticia da victoria ai-
cançada pelos Janisaros contra Haled, e seos parti-
darios ; bem como o aviso de que o Divan toma-
-ra a resolução de reforçar o exercito do Danúbio,
com numerosos corpos de tropas, e um considera-
vel trem dc artilheria, na qual se acham muitos
Officiaes Europeòs. Chega-se a dizer que as Diyi-
soes," que occupam o campo de Nissa, devem in-
cessantemente receber ordem de marcharem para o
'Danúbio. Graças á condueta moderada , que o Pacha
de Belgrado tem constantemente observado, a Por-
ta pode sem perigo empregar em outra parte as
tropas, que occupam à Servia. Esta circunstancia
põe-na no estado de desenvolver sobre o Danúbio
e Pruth uma massa de forças ao menos igual aos
Exércitos Russos, qué se acham nos mesmos pontos.

Afirmam que, no caso de guerra com a Rus-
sia ó novo Grão-Visir Âbdallah terá o supremo
fcommando dos Exércitos Oltomanos. Dizem que aquel-
le homem he mui activo , e possue alguma expe-
tiencia da guerra.

tempo não fizessem oração , estavam de joelhos ,
com as faces cm-terra, dando, graças ao Ente Su-
premo, que, as tinha . creado e conservado: out tas
se abraçavam no transposto de sua alegria , já por
encontrarem aquelles, que julgavam, perdidos , já
por se verem sãos e salvos. O prazer, e um afle-;
cto fraternal luzia nos semblantes de todos ;., po-
rém apenas o Sol se elevou a certa altura sobro
o horisonte, e se começou a sentir o ardpr dos
seos raios , aquelle prazer converteo-se era, inquie-
tação, procedida da falta de abrigo, e de susten-
to; e appresentou-se então o aspecto da miséria
com todos os horrores que a acompanham. •'• i

Em Alp os Judeos foram os que mais soffre-
ram, pc i cousa da má construcção das suas casas*
em ruas estreitas. De trez mil indivíduos, que fo,.--.
n.avam a população da Cidade , morreram seis cen-:
tos, pela maior parte mulheres, ou meninps.; Eu-
tre os Europeòs só pereceo unia pessoa distitetà,
o Cônsul Geral de Áustria, M. Esdra de Picciotto„
e dez ou doze mulheres e meninos: porém o maior
numero dos que sobreviveram acha-se atacado ;dei
ophthalinia, e disenteria, produzidas, pelo: grande
calor do dia, e pela nevoa iria dás noutes. ¦-,-.,

1TAL 1 A.

1

1

TART ÁRIA ASIÁTICA.

Alep.

Veneza 19 de Dezembro.

O Imperador e Imperatriz d'Áustria, accompa.
nhados do Árchi-Duque Vice-Rei , precedidos dos
Officiaes superiores da Marinha Imperial, de grão*,
de numero de funccionarios civis, , e, militares, em-
barraram a 1G deste mez. em um escaller elega*»
temente ornado, para irem ao encontro, do Jmpií^
rador da Rússia, que foi recebido com omaiorce»
remonial. A guarnição estava arrumada na Praç»
de S. Marcos, e fez as honras militares , depois

Se-nindo as novas particularidades publicadas
em Vienna a respeito do tremor de terra que a
13 de Agosto , pelas nove horas e meia da noite
se sentio em Alep , vinte mil homens , pelo me-
nos, que vem a ser quasi um décimo da popuhi-
ção , perderam ávida; e; igual numero de indivi-
duos ficaram estfopiados, ou feridos. Parece que „., .
os fogares mais distantes', onde com tudo aquelle que os Soberanos passaram. O Monarca Russo V«
terrivd fenômeno teve força suficiente para* der, sitou depois, o Imperador. e Jmperatm .d^w/nj-y
rubar os edifícios, sam Dmbreckir e Mrakdb , 12
milhas ao Sul da Latakia , Ilulcb , e Scanderun,
Killis, e Khan Schchun. No espaço comprehend.do
entre aquelles pontos fronteiros , todos os logares
soffreram de maneira, que não he possivèl estabe-
lecer um ponto central, onde fossem mais violen-
tas as concussões, as quaes se extenderam até Da-
hiasco, Ilha tle Chipre , e Adana.

He impossível descrever as scenas horrorosas,
que offereceo a desastrosa noite de 13 para 14 de
Agosto. Aqui centos de anciãos , e de pães infeli-
zes , meios sepultados debaixo das minas, grita-

o Rei de Nápoles, o Vice-Rei, e a Vice-Rainha. ,
(Le Journal de Paris,)

PER U*.

vam por seos filhos, que os soecorressem : ali mães
desoladas, na alienação de espirito , que á dor lhes
motivava , forcejavam debalde para moverem enor-
mes pedras das' minas , que cobriam os seos ter-
"nós e ínnanimados filhos. -Como se poderám pm-
tar os horrores daquella noite , em que as con-
cussêes suecediam unías ás outras com pequenos
intervallos, acCompanhãdas de um estrondo surdo
e demorado ; o ruido das paredes tiue caíram ,
bs gemidos, os soluços, que se ouviram atravez
rias minas., as vozes penetrantes das victimas, fi-
halmente os gritos confusos do temor, e da deses-
jjefação? Quando apparecèo a primeira luz da au-
rora, e milhares de indivíduos poderam ainda tre-
mulos deixar o terreno mal seguro, em que a Pro-
vitlentia 'milagrosamente os tinha conservado , vit»-_
se a mais tocante scena , que se pôde imaginar.
(Jíanric numero de pessoa?, que talvez ha muito

4ÂQ

Recebemos o 1." N.*> de um Periódico daquel-
le Estado, publicado a 2 de Novembro do anno
passado, no qual se discute, se os Ingkzes ali re-
sidentes devem concorrer, bem como. os nacionaes,
para as despezas do Estado. Eis-aqui como o Rè-
dactor do Periódico tracta aquella questão.

Toda a Nação ( diz elle) necessita dé fazer
uma multidão de gastos , e para cobril-os tem-se
imposto em todas as partes certas contribuições or-
dinarias proporcionsidas a elles. Porém quando as
circunstancias sam extraordinárias, como ás actuaes
do Peru , he perciso também recorrer a contribui-
ções extraordinárias com proporção aos gastos, qua
demanda a conservação do Estado. Se neste caso
se deva recorrer a iintas , ou a empréstimo:forço-
sos he questão mui agitada entre os economistas.*
e qué todavia está por resolver: porém o certo her
que de um modo, ou de outro devem cobrir os gast,
tos todos" aquelles, que participam dos bens , que hs.
de produzir a sua inversão. --¦- -¦•-, ¦<•

th"Ingleses sam os que maior frueto tem ti*
rario até hoje , e os que mais tem que tirar da
independência do Perfil, logo sam os que mais de-
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Ver, contribuir para sustontal-a. Não ha cousa pondo-lhe, a, pena, correspondentes ao direito d,

mis natural, nem mais sincera -Dizem etter, que gu . a. „ 
^ conhecimento dos costumes

dinheiro, que extruie... he emcambie[ 
^» 

•Jé,t^^ e 
^ da Europa", c sabemos que em Inglaterra

deixam; isto he verdade¦: pMínti tambem o fineto , , ^ o ,id
que tiva todo o Peruano' dst «.dependência do Pe- todo o Ho. 

Lin, con. irometter oseo
?tf, he em cambio do, ««^«w ord.nar c* que ^- *olho p ^ ^ re,lafimç:)f
foi, para coníse. val-a -. com que, se oa l»gíe-« por ., f 

> , .,. *. ;, dio le sal,_,m de
«taWMfcn. livres de co»™,-paia o^ da 

^ J 
^^ de ^ da

tos públicos, devem tambem exuu.r-st os mesmo. / / ^ ^ dos independentes A\4,,ie,rtca.-
Peruanos, porque ae acham no mesmo en«• & '. ' 

\ , CoChtane he vice-Almirante du Esqt.a.
. Porém Im todavia outra ra«jo nai. 

|oderoaa. ... compfometter ao seo Governo, «
O- /*.£/>»« consentiram em o De, etc dt l ae , 

^^ de } ,aUrra _
Outubro de. 1821 porque «te ago a 

£>, juto 
sem 

^^ ^ } ^
«" commereio nos, crino-, 

f™^* ainbem noriticos e até de jurisdição, que Ia lhe deo o
rações nele prescnpta 

•¦^^Txáo 
mesmo seo nascimento, e proezas.

ordem publicada em a t-,iza.i «. -» rp __s _(..as qUe O Imparcial desenvol-
anno, inscrevendo seos nomes na mat cuia Ca- aes q 

^ ^ ^ ^
n.r «o^i" - 

5»™^n2g applicarmos1 nossas expressões a lngle.es, France-
entre o Governo e os ingie.es ,*VV " ou a quasquer outros ) parece duro que, ,qu m-
mente por elle* des de» «-, 6 "o 

Hem do «ma nV está esgotando todos,' o, 'récuU,

piaram a cu.iipr.l-o da mm ,ar te . logo apu.ando 
todos os meios de manter a si.a,,leg.t.,...i

gosado.do 4" «2 
^ 

™<" 
^ ^ll ToS independência, e aquella ordem Social* A cuja pro-

derem igualmente sujeitai--.e ao q,,L r os estranho3 C(>;n .gyaea , ,e us
oneroso Nada. ™,U que m U* • *£•££ ^e8 

mai()res viUlta,ens , do que os mesmos Naci-
sejam diffei-entes sob.e e,ta n ate.ia . concorram aquelles por algum ,o>.o
obrigado a observar as^ do nos o 

^dc 
«^ *„„ 

^ mcsmo _im , que he também de, uui.d,,l,
pnl-as em virtude da sua mff'n^.°""f^ 

, „/„ £ua. Q.mnto aos pretextos, com que geralmente sa
tas Leis »»- 1-— '^TVam 

SÍl^ ^tcmde iiludir ./dever so'cial de'cada. uin.concor-
. que commerc.em no / • V» I 

^ , do~Estad 0,,_ que hab.tt,,
Fa.zes, cuja -feg» açno W agrade > P^£ P.. 

, e a* dc,centes . ,„. qímt, ,| .
viverem com nosco , he mister que se cou ^ deiwmos de prestar no flrowV certo soe.,.--
**"¦ 

Dizer*r,ue « he desuiroso -á sua honra exigir ro , com receio, de .Portugal, he o mesmo que «li-
. Uizem que '«""*' 

(l.a zer que respeitamos mais a este, do que- aquelle;

IftoSrt Í« pr»^™ neutralidade , sendo" todavia que similhante neutralidade -*. «-

r^TtmUaria criminosos para com o« Hespa- teja legitimamente sancionada por me.o d, qual-
¦d-ST 

epafcòm 0™èo próprio Gabinete.,, Pa- quer Tractado, ou Convenção entre os resp-i-i-vo-,

ímoonSh^Utá transcVeV,.- o que se dis- Òover.ioa. A pezar destas c^s.deraçoeo - sat** a

*temP«mTrespo8ta, que os dias passados se lhes perfeitamente que em rigor nao devem os Eitran-

deo «Pois tambem não podereis empresta,-; co- ge.ros ser obrigados a prestarem soecorros contra

«o otTerecèltes- e muito menos viver e comute,- a sua vontade: e graça, a Deos que o nosso Oo-

ckr Si por' ser contra a neutralidade. Taes verno pôde prosperar sem olhar para a.bolça .dei-

rnseouencissP nascem de um principio errôneo; les; e nem com isto se intromette; po.s.que nem

™ToT^hc«or ctam independentes de beto aos próprios subditos Constrange para cousa alguma;

To v^sso principio não vale para com os Hespa- e tanto assun que quando em outro tempo um cer-

Iboes oueP 21 a vossa' assistência em um to Padre A.cçn qu,'Z promover uma subscr.pçao a

Paiz «t oue ainda se iulgum donos. Por isso em favor do Estado pelos Negociante* Inglezes, o nos-

tearlToaoeis oublicostem intimado aos IttgLxe* que so Governo desapprovou que este passo emanasse
volvendo á Capital reputaram inimigos aos exis- de um Nacional, muito mais as reflexões a que
tentes nella . aprehendendo-lhos 

? 
«, bens , e nn-^.eo 

^ j M A S.

ENTRADA S.

Dia 18 do corrente.—Nenhuma Entrada.

S A II 1 D A S.
Dia 18 do corrente. — Rio ele S. João; L. S.

João da Barra, M. José Manoel Coimbra, equipa-
gem 5, em lastro.

AVISOS.

S M. o Imperador Houve por bem Conceder o Titnlo do Conselho, e o Foro de Fidalgo Cavai-
leiro ao Doutor Vicente Navarro ti Andrade, Medico da Sua Imperial Câmara, em attenção os seoa

ClS 
Afiuiliner Alvares Delgado, respondendo ao annuncio n.° 46 do Diário de compras e vendas de 8 «lo cor-

rente Abril feito em nome da Sra. 1). Maria Luiza, Viuva Meirelles-, tem a ponderarão publico, que todo

o anunciado he falso, pois que como empréstimo, não existem taes dous livros da Ttaducção de Pope em seo

iioder e se tem direito , ao que talsámeirte pede, mostre a clareza, assento ou verba , em que tal tleclarasse o

Lo falecido marido, isto ou judiéiiilmente, ou como melhor lhe convier. Outrosim declaro ser esta a mesma re**
nosta que em Janeiro, deste corrente anno dei a seo irmão , e por isso escusado he mais ammncios, e fallai*
deve por conseqüência recorrer ao Juira allegando com prova o direito que lhe existe. —* Aauilim Alvares

Delgado. ,
~" 111 
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Árticos »'Officiu

'eparlição dos Negócios do Império.

attendivel , para diversidade de methodo, que se adopte
o proposto, o qual Ha por approvado. Paço 3 de. Abril
de 18-23. — Mui tim Francisco Ribeira etc Andrada.

• J[ Endo-se tirado os quadros das antigas Armas, e os

Eesposteiros , que decoravam a Bibliotheca Imperial c P,i-

blica desta Corte , corno cumpria; c sendo necessário que
se substituam logo por outros , para se conservar a mes-

ma decência daqi-.lla Repartição: Manda S. M. o lm-

peiador , pela Secretaria de Estado dos Negócios do lm-

.perio, participar o referido ao Ministro e Secretario de

Estado dos Negócios da Fazenda, para que pt.a. Esta-

ç5o competente ee expeçam as ordens necessárias a tim

de se proceder aquellas obras com a brevidade pos-avel.
Va-o 9 de Abril ^^ ¦^ti —Insr heniifnr.n de,Ân'd)üda

c Hiloa.
de 1823.—José Bonifácio de'Ai

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Fazenda , (pie Marcellino Pinto

Ribci-io contitiue interinamente, eniquar.t. não se deter-

minar o contrario , no exercício do logar de Proveuor uo

Registo da Paraln/buna , de que era proprietário Pau-

lo José Maria Cera , procedendo na remessa da meta-

de do seo rendimento , depois de deduzidos c.m mil

réis , para desoeza. na conformidade do que llie foi orde-

nado em Portaria do l.u de Fevereiro próximo passado.
Paço 2 de Abril ae 1823. — Martim Francisco Ribeiro

de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pelr, Secretaria de. Es-

tado dos Negócios da Fazenda, que o Desembargador
do Paço Juiz da Alfândega , informe interpondo o seo

parecer, o requerimento junto de André Antônio cie Li-
¦ma , relativo aos procedimentos do Escrivão da mesma

com os volumes de' fazendas sobre os quaes se n.anooii
ouvir ao dito Juiz em Portaria ile 2-1 de Março proxi-
mo passado Paço 23 de Abril de 1323. — Martim l-rar.-

cisco Ribeiro de Andrada.

Repartição elos Negócios da Justiça.

Tendo a Câmara da Villa da Palma da Província de

Goyaz requerido providencias contra os arbitrários proce-
dinientos de um Pio Pinto Cerqueira, que nu qualidade
de Ouvidor nomeado pelo Governo daquella Província ,
não sócreaia uma nova Câmara no Arraial (ia Natimda-

ele desmembrando-, da referida Villa, e acompanhado de

Tropa obrigara ao Escrivão da Ouvidoria a fazer entrega

do Cartório a outro que consigo levara; como também ha-

v^ eximido do Juiz c Membro da mencionada Camaia a

entrega''de todos os Livros, que. lhe eram pertencentes,
e os havia remettido para aquella por elle creada • Man-

da S M. o Imperador , pela Secretaria de Estado aos

Negócios da Justiça, remetter á Junta Provisória da re-

ferida Provincia a indicada Representação , a fim de in-

formar sobre o seo conteúdo. Palácio do R,o de Janeiro

em |2 de Abril de 1823. ¦- Caetano Pinto ae Miranda.

Montenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de F„-

tado dos Negócios da Guerra , participar á Câmara da

Cidade de S. Chtteovtio , Capital da Previnem de Ser-

eioe d'El-Rei em resposta á sua Representação de oi

de Dezembro 
'do 

anno próximo passado accompanhando

a supplica dos principa.s habitantes da Pro.meia para

ser conservado no Governo Mü.tar o Coronel _/.*. de

Burros Fimentel, que náo só Aunumdo o Mesmo An-

,-usto Senhor a esta supplica ; mas .uma rendo attenção

aos bons e prestan.es serviços feitos por aquelle Coronel.

Ha por bem que elle seja conservado uo excreto do re-

ferido' emprego , que táo bem do-cmpeulm , o que ipuai-

mente se lhe coromunica nesta data. Palácio do Rio de

Janeiro cm 10 de Abnl de 1023.-João Vieira ae Car-

"^ 
Nesta conformidade, e data se escreveo 6 Câmara

da Villa do ü. Amaro das Brotas da mesma Província.

Sendo presente a f-. M. o Imperador a informação,

que nn cninprihicirto (Ia Portaria rie 4 de Março proxi-
mo passado deo o lJiescmbargador do Paço Juiz da A!-
fandega sobre as representações f itae pelo I-.sc.rvao dos
Trapielies t!o Trigo, para nelles cbscariegarcm , assim os
Nacioaaes , como Estrangeiros tudo o que importassem

p.«ar,do 30 réis por alqueire: e • bseivai-se no Trapi-
che (Ia i'rai:.-.ha a niet!::.flo do |VH_;..ii'.onto das Lingadas ,
seguido r.o da rua de S. P- ,.¦'». : 

" 
f !un;'a peia Secretaria.

cie Estado dos Negócios da Fira' 'ta, p;anu» ao primei-
ro, quo se continue a pratica «r [¦uida. , e a observam:,'
da Portaria tle 81 de Julho de IS16, pagando só os q ,o
do .obrtclito Trapiche se quizerem utilisar : quanto po-
-cm ao pagamento dns lingadas, visto nào haver motivo

Manda S. M. o Imperador, rela Secretaria de Est. -

do dos Ne-roeios da Guerra , participar ao Coronel Josc

de B^roYhvtcnld Governador Militar da Província de

trate de El-R« , V* <'- ,bi PrWntP ,° 
S£'° >iW'V

*8 ?de 
Janeiro do col-ente anuo, e que Inteirado o Mes-

Z ÀuJ- o Senhor do que nclie nc contem relaüvanien-
ino •.ugu.i.- , 

serviços, comprovados com Do-
te aos bons 

Ç. 
Pr_ff^ aUl Ca s, (,o Império; Ha porcumentos . e leitos a ->af,r,rii-> .a-» -..-,»»„,. 

,,,, ., '...

bem, que cons,.va o relendo Governo M.lit-, >a..i q -
„ ' ' . „_i-, (..,','" l-bntut ; Reservando S. -.1.
fora nomeado pelo bei.r...., ...nu n.n/a-

1. para outra oceasiao a confi ).r.ao(,.o do los.Q d- *»>i*>

J/1-1
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p i„» do tíSdr Anczar (Io seo patriotismo, elle servio-se mais de
íèiro , que nio pôde por ora ter logar. Mamo do Rio dc. Apezar dinheiro para corromper ou I
Janeiro em 10 ele Abril de 1823. -João \ tetra de Car- p'««•^JJJ; 

a dcse„rolar o estandarte da re*
«*»• folião lia Cidade do Porto, os milhfjes de ienes

"" devem 
por tanto existir ou cm I.Atndres , ou nas 

|, .* • s* j^aio..,,,, dos seos confrades em revoluções. I
*3«rtif* A.***» «fa *"»*¦¦ 

S^íiíZ campo , e como aquelle dinheiro

Sendo presente a S. M. I. o Officio de 26 de Mar- he ^o do sangue do justo, Portugal terá tani- -I

Íria de 15 d mesme/rnez se mandou proceder sobre « oqtro furioao ella he em s. tao re-

êoidutado Cirurgião da Fragata Coreto* * AntônioJo- dicul rque __« merece fallar-se nisso

;S» na qual sahio pronunciado a pmao e livra- participação feita ás Cortes pelo Ministro

mento; Manda o Mesmo'Augusto Senhor, pela Secreta- j^,. Jbre as med,das tomadas contra S M.
ria de Estado dos Negócios da Marinha , remetter ao ^ f .fcrw. Constituição', bem
referido Auditor a .sob,edita Devassa, a fam de se lazer ^ 

esfado livre d'El-Rei, e como estas mes-
Conselhrj de Guerra ao dito C.rurgiao Antônio Jose t,m- p 

edida8 bastam para acclarar o Publico que-
¦nio. Palácio do/to de janeiro em 3 de Abril de io-J. ^ 

^.^ ag pessoas de boa tê, abstenho-nie de ta-
Luiz da Cunha Moreira. zer 

q„ajq(ier observação.
AceiAii Sr., os protestos de respeito e consi-

deraçáq do 
'vosso 

&c.— Um Portuguez vosso Subs-

PORTUGAL. criptor. (VEtoile.)

torta dirigida ao Redactor da Estrella sobre Manoel —"—
". Fernandes Thomaz. ^^ ^ g ^ f( fíaMa de portílgai a Seo Angu*

Paris 24 de Dcembro. to Esposo 
^mente^o 

juramento . da Cons- j

Sr. - Lendo , por acaso , o Jornal denomina- _Becebi 
a noite passada, por mão de

A* Constitucional de SS deste mez, nelle encontro f^hor - 
listro a ordem paia sair dos

.« artigo a respeito de Portugal, que prec,a de ™to£™ 
fgf^'^ maadaUe para o

"íNB\i 
duvida que Manoel Fernandes Thomaz desterro , que vós me 

^iste, 
a descer do

^*t^f£erfe/£ftre, Portuguez iltits- ção. Todo o meo d~è^^^%

m^restmraderÀas--iiberdndes publicas : .rmsa Na- fam reservado 
Ça 

aquelle que 
^ 

cercam e

tes e depois de 1820, de nenhuma maneira lhe que ousaram impor-vos le», e que queriam torçar-

SinL o tulo de homem de bem, e menos ain- me a um juramento que a minha consciência i««i-

ST* leal pjy™. Durante a sua vida Ma- tava. En não fiz caso ^™"^ 
^

noel Fernandes Thomaz foi sempre injusto e venal, á voz do Ceo, que me annuncava que, se exi

£cipZênte na sua Magistratura Í.a Cidade do passada a época 
^ grandeza .a co«gr a da

Parlo. Os títulos de que os facciosos o enchem, gloria; porque o Mundo diria : " A W.»«

fonim-lhe adquiridos pela mais negra traição. servou intacta a magestade do D'^ema;^nao con-

D J P , Encarregado de Negócios de lies- sentio que o seo esplendor fosse offuscado: e em-

ponha 
'em 

Lisboa-, querendo revolucionar Portugal, quanto as Testas Coroadas que empunhavamo

Sirigio-se a Manoel Fernandes Thomaz , e este por Sceptro e a Espada , sucumbiram, ella piesst.o
cinco milhões de reaes, que recebeu do dito Èn- firme e sem desar. Como tua obediente mulher

carregado de Negócios, vendeo a sua Pátria aos eu te obedecerei, Senhor; mas obedecerei a ti so-
-revolucionários & Hespanha, afim de que as duas mente. A vós somente direi, que as minhas enterr

TSfaeões podessem formar nove Republicas indepen- midades , e os rigores da estação neste .momento ,
dentes, Wéui confederadas, segundo o que foi tornam impossível a minha partida. Elles ainaa

deliberado em 1820 , em Madrid, pela Sociedade vos não requereram que ordenasseis a minha mo.-

secreta intitulada dos Regeneradores do gênero hu- te. Partirei brevemente; mas, para achar um logar

wi«J«o , creáda em Cadis em 1812', vindo a ser de descanço , onde dirigirei os raeos passos. V

aquellas Republicas divididas da maneira seguinte : Paiz do meo nascimento , como o vosso , he pre-
Betica-Ullerior, Betica-Citerior , Galega, Navarra, za do espirito da revolução. Meo irmão, como vos,
Asturirvmtt, Lusitana-Cllerior, Lusilima-Cilcrior, com he um captivo coroado! E nao he de balde que

"a 
expressa condirão de que cs Atgarves pertence* sua joveu Espoza pede licença para misturar sua»

riam á Betica-Cüerior. lagrimas com as minhas em piedoso retiro! «ae
A Nação Portuguesa não deve de maneira negarem permissão as minhas filhas para me acom-

nenhuma encarregar-se das exéquias de Fernandes panharem. Entre as leis , que tendes imposto , nao

Thomaz da sua viuva, e da educação de seos fi- ha uma, que arranque os filhos de suas Mães: 0

lhos, como Borges Carneiro propozás Cortes de ainda que se desprezem meos direitos, como Kai-

Lisboa, e não de Portugal. Não he a Nação que nha, talvez se respeitem os de Mae. Quando ser

«He trahio quem deve recompensar a sua traição: aproximar a Primavera, eu deixarei aquelles m-

<. além disso ?que fez elle do dinheiro que rece- tados, aquella terra, em que remei , e em que
lüo do givcarrégado dos Negócios da Hespanha'i fia algum bem. Tomarei parte nos perigos ox



c m >
- ---.o e Uté dirííi : « Elteí rtffo Pt,d'"

itféo' lTm ^ ' 
>e ., ,-edei'1 Estou desterrada, mas

r;im 
iír^onsciencia esta pura , porque chamei á

a nimba c"_ comtt em nniii.as veias. A-cleos

SThor eu vo* deixo velho, e doente sobre um
Senho. , ou Hc extrema a minha dor em
Tfcrtno vacilante lie ^, 

^ VMCO) e.M
deixar-vos. \ osso .. ^ 

ajnda com
ilial intencionano» . Aciuelte «üih lmuertiuor, que i.1'1""1""11' ¦<»-»"•-=¦ -¦•¦ r— -

dactore-, efl espero qoe o iujkwj sábio Governo fiqwüt:
conhecendo esirs amigos, e qae j-elas sua-: awujíia-
turas saiba o nu» «em neiles, pn a as devidas caute-
jas Tan.bein si.ibam o» pés oe chumuJ que a
r.ezar das soas mesquinhas offeiias se liade feze. tu-,
lio, quanto exigir a nossa defeí-a, e que os bom a-,
dos JW«.<w'qiicr naturuea que aüopüvos ja mais,
deixaram de ser lieis ao Nosso Grande,, e sem igual

Imperador, que IViunitaríi ciesse» vis partidwtas d*

M 
"ela"WA 

« Deos que vos concerta longa vi-

?_'e_ fi <l«e conceda* pu._ , de que sou

dèJternda, paz, e prospemlade. ^ RAlNHA
«rO Espelho.)

àactores fizt
Diário os

nos auysinos tv- .*»*»• -«>-——-- —
»ze -me o obséquio de publicai' pelo seo,

„„..,„ .„ sentimentos de mu ftwifciro, q«o mui*»

te honra ue o ser, e igualmente.
De V. :: eA* >. u to : ff ctno«o , obrigado, e &*,

peitador. — O Camponet Brasileiro.

RTÒ DE JANEIRO.

C O ft R E S P O S D E• K C I A.

Srs. Redactores.

ÍM*' tlòs«o ter rjé san-íne Mo •* assinaturas

da gSícripSo para oaugmento dn nossa Marinha
¦ :¦ Mri rtéllá d pouco patriotismo de muitos as-

fc2, ?e tm ?** Lo de alguns K»^)
signauo», 1,-= t «mia .-«ver seos nomes acom-

&X"/SÍ-:PK .tendo elles ,,-an-
Se fosíblidades, 13 he lastima ver s.m.lhantes

offertas de casas dos p incipaes Negociantes , que

Jé viviam no «W *atlU ****_*-, donde vmam

SÍ seos capotes „-»«.', °» ^^íactn,
infles, fe hoie rodam de carroagem , e se t. aclara

fg ande, devendo tudo a este grande Paiz, que
LSu ^ntritos -da companhia das cabras e carne.-

ro fcc. &o. Sam notáveis as ofítertas destes pés de

chumba,.*q«e possuindo muitas prop >edades nesta

t\"r\T.» ÍipmU ainda gozando offi, os rendosos da

Nação, que alcançaram em outro tempo nem assim

quiseram1 coopera,-para- o •*?¦*»£ da^ 
JLe etguriuá as nos.as prop.iedades , e M delles

Lte. mesmos em ent o tempo deram g.ande so

mas -oa»a alcançar .commenda» , hábitos , 
ÇJionras

e aaova para n defesa do Pa» q«e os elevou, se

tora.» veUnhoiamente, mas se eltes podessem da.

„l|„n,«.. cota ... favor dos malvados Madeira,. D.

A (varo., veríamos- apparece-r gvandes donativos....
T...O-apontarei os seos «oinea para mo cansar M-

temíMa-f. pois.sou comedido ) mas quem quitei «a*

ber qi.ae.s-sam.lea as iiata»-daa offorU» , que «em

í. ninde. trabalho conhecerá ftc.liB«ienie quaes sam

y Srs. pc.s de chumbo encobertos, e cream Srs. Ue*
«nctni-os qun se eStes suHti.vkos tãobem fossem en-

^ai-eaados dealauma Evuba cnç.io brasurt, a, t
¦- Pnkia fari-nn o me.--

de ooinião a pou-o <cassasse .por Monte Video, on
liu. quefsz o seu eompanheiu. "--¦¦'  ,;
«o em Monte. Video : pois qualn^r delles encobre o

^w. -que l-hes róe o c,*.açao com o angmento do

VlratÜe Náo reparo mn alffn-iws cnsas que tem
ke iindo familia , pois essas ;!a2em grande serviço a
itNRriía.ooni. a educação de seos filhos, e quem susten-
Ha huitM. fimilia nesta Cidade merece alanma d.s-
.«¦iiípa, polan Rfandes dr-apeiaa, a qhe, »« v« °»r'^
,-rJo : .mas -mu. txwso tolei*r as .nesquiniias oile.las ne
lf,essoa«,<jue«So.tem.ra»ulia, « otttias Cora pouca,
iVn,ai-iunadn; também hc dis;no de reparo a pouca
(•asum-osidade de alçtins emprcírados pa-.a co.n a P«a-

Viio, que iljes paga bons ordenados, eai bmb.s. lie-

Srs. Redactores.

Entre os differentes estncto. do Correio Br^

«ense de Dezembro passado , que V. raercts tim pu-nense at DJario u_ artllí0 do

Sd Cotio, Ve trai da abolição «Ia e.cravata-
referido U,c,o, ^

„ do bem da humanidade a delicada polui-a dos

Is mtiSses , tem sabido «lc*tramente insinuar ceh

_TiK naV-acia filanfropicas 
^«g;

r_t Wa»HírlT" wf cJ3
douto José Joaqum da Cunha # 4*'IP £

s_ _¦?.*£ -'—ir ¦„:, —«5
A morte: assim ,'l^tr,lllk^^uX \ppâvece em toda

,ã„ «lo numerário, e ^tend^ PPj este nK

summo dos gênero, que ™?™ 
^^ perjuiZo3

ie parte tudo imo , P^^raos ^^rda ^raVatu.
, ^U^^B^^^ idcrar a

„, nao ostente o t-orfa obstáculo , que
MM mesma escravatura co.n o »

0 Br.,fl teve. a promover a au.^indusma.;
Não diremos que a r,4upa de u™^ 

de braço, .
como alg-ms querem , r «i^nde^ numç

mas -he cano que sem ei le n-o 
joü 

^

ra, nem m^stria, ¦, -W^, mas qne im-

porta, « '^^.^'S' O que vemos de
«vei fccunoiaaoe do seu 

^» ^ he jev.df,
agricultura, de mi,,eraç<i<>, eol £ cntram eBl
a<1s bi-Hios 'lto'!'S'j:;'; U,cve«ioS

* í^Ss—, *-^!^ *__yt
«ovam facilmente em 

^^' „, Br^-1 lva
Wl otówiilo .»*a?,eH!^ q'c ebtÊS nãe lera eutr*
grande nuuw» . üe^mravo.,

J ti



meio de subsistência, senão * trabalho do seo braço;

e como além disso a propagação he mais fecunda no

estado do liberdade , d»., que no ele captiveiro., o

Brasil continuará a ter os mesmos , ou tal voa mais

braços para o seu serviço, ainda que de todo se an-

niquillo a escravatura. Sam ist> bellas theonas, po-
réu, mui difleientes da realidade das coutias. Os escra-

vos Africanos sam geralmente rudes, moles, lascivos.

Só o aguilluíu do captiveiro he capaz de os:_ despertar prar

{ 420 ).

possuam elcscrabiiraço ,, e eerta grande» de ieléas mili

diferentes daquéllas, a que estam habituados •> Euro-
su ilas pequenas propriedades, em que

está retalhada quase toda aquella Parte do Mundo,

em eme nasceram. Accresse a tudo isto que a maior

parte , ou para melhor dizer, todos os Europeu» da

ordem de que estamos fatiando, vem para o Bras.l

attrahidos da esperança de brevemente poderem com-

prar um escravo, que ajude a sua subsistência: lie

\QoTti- por tanto claro, que abolida a escravatura, ficaria de
n,ai „ ,,_ „„f,m,i asse a eda profunda inacçáo , em que vivem merguinaeios. u j«. .---—" í estimulasse a emigrar

vresPdaqueile aguilhão, entregar-se-ham immcd.atamen- menos ™ ™«™menso 
perjuiso que ao Brasil resul-

te á sua natural apathia, a esta segu.r-.e- iam,a 1 
b.ilicáo™. esc matara , considerando todavia

necessidades; e as conseqüências destas necea-dodet ^^"T^ ein quo sc acham; conhecemos
terám os roubos, e os assassinos; e_quando aquele as cousas no csuu^.^ ^ 

^ ^^
desgraçados se virem muito perseguidos penetra^! por ««tiaparte publica, 

cuja prevarica-
parlo interior, onde mantendo-se de fruetos, e a ,- a^ ate pnn ¦ nr progresso 

do Es-
Les silvestres, c cubrinclo se de pelles, passaram da W™™.^"1£ 

J» esta obra mais dev,
ffieSHlM.r •pT«%,ffiMpeí SSidA «1- ob- - do -po, do que ?JL*J^*~^
—» nos libertos, pela .-^«^^ ^ ccT^iX^ Paiz; que SC vá dilatando^, o

iai no que fazem ; mas isto produzindo ; etrabalho, aji.izam que a mace ao dos escavós proc ede do -mjts família, ^ 
^^ ^

de não terem interesse pessoa] no que fazem • mas is produzindo * 
^ os escravos> e cai.

não he assim. O. liberto, nao 
^volveram 

aquella ço. de sobejo^ commereio: 
p0rém fazer Leis

aetividade depois de o serem: pelo.«"¦•¦«•» a sua ^^ 
abolir Isitivamente a escavatura , parece-nos om

alforria he ordinariamente o frueto deli. p«« au g. ^ ^^ ^^
Quanto á propagação queremos suppor , que ella erro , que puira r

progredisse , o que he absolutamente impossível no q"s. 
Redactores , queiram dar logi

LTestado de moral, a que se acham habituado, e **£*"> ** SnificLte 
producção de aigu,na sua Folha a esta insignificante producção

momentos vagos do seo
Leiior Effectivo.

;ar
sruns

que de nenhuma maneira sc remediará: i mas ser-nos-

hia por ventura conveniente o augmento delia ?
Uma víz que faltando a escravatura, he impôs-

rivel ocorrer com os Africanos aos trabalhos, de que

hir a emigração do antigo para o Novo Mundo. Com
èfteilQ esta idéa assim apprcsentada parece vantajosa ao

Brasil , e fácil de pôr em pratica; vantajosa porque,

do Brasil,-
Acções mensaes,.

por aquelle meio adquire o Biasil uma população la-
boriosa , bem morigerada , c sadia : facíl , porque a

es.ianti.sa fr.cundidade da Natureza nesle Paiz parece
convidar os Europeus, a que abandonem o terreno in-
'grato 

, que habitam , e venham aproveitar-se das libe-
ia!idades, que r,a x\n,ericíi lhes offerece : porém este pro-
jeito tem ubstiiculos, e um delles talvez invencível.
Quando o Auetor da Natureza tirou do nada o pre-
cioso Continente do Brasil, parece que por um acto José Cardoso Nogueira

da sua especial Povidencia, creara táobem defronte no Manoel Josc I< errei ra.

interior d° Af.ica homens dc propósito construídos para Manoel José de 1'igueiredo

servirem naquelle Continente; homens que no rigor do José Pereira Teles.....
verão , quando qualquer Europeo desejaria banhar-se Francisco Anlonio de Campos_....

Manoel José Viana
Antônio José de Souza....
Francisco José de Lima...
Jeronimo Antônio Lopes...
D. Anna Agostinha Luiza.
Thomé Corrêa do Amaral .
Caetano José Domingues ..

Transporte.. .4-1*0

cm ne
Com eff

've, 
procuram o Sol c o fogo para os aquecer. Manoel Borges Monteiro de Miranda.

:ffeito será difficultoso, senão totalmente impossi- José Ignacio de Queiroz
vel, que os Europeos se habituem a supportar o tra- Januário Anlonio.
1,,'dho expostos aos ardentes raios do sol em grande Bernardo Alves da Costa....

parte do Brasil. Antônio Ignacio de l iguciredo ....
Posto que cila seja a mais forte razão pela qual Maneei Tavares Bastos

não podemos contar com os serviços dos Europeos, João Soares da Fonceca...
ao menos antes dos annos percisos para se aclimata- Manoel Joaquim d. Andrade
rem; outras lia que (ãobem merecem alguma attenção, Capitão Antônio Gomes Ribeiro...

o uma dellas he a extraordinária diffcrcnça «lo t.abalho. Franeisco Antônio
Os actuaes lavradores da Europa acharam já desbas- Thereza de Jesus

'tadu a Natureza de quanlo ella tem agreste : trabalha- Paulo da Conceição Moura...

ram com effeito muito no amanho das suas terras, José Francisco Neves Tiburcio

que mal ps recompensam; porém aquelle trabalho lie João Simões da Silveira
suave, e participa de alguma sorte das agradáveis des- Crispim José dos Santos Moreira.
criprões, que fazem os Poetas da vida campestre : ac- Bento Barrozo Pereira
contêce o mesmo no Brasil, onde a Natureza está vir- Jeronimo da Costa Almeida

gem, onde o Colono percisa derrubar matos medonhos Bernardo Jesé d'Oliveira

para levantar a sua clioiipana, e fazer a sua sêmen-
teiia. A agricultura do Brasil necessita de homens que
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Transpor Lc

João Teixeira de (Jmdhá...

Lour-ço de 8or- Meireles .-.••¦ (

losé Fernandes Hraga 2

intoniu Alves Nogueira •" s
Lua-Jo^-Loi^-Í-T'*;1  ¦• 1
Antônio Joaquim de <•"-*?••• _' 

_' [ \ \ \ \... 1
Joaquim "Ign-«» Gatcía ~erM" /'' .;  1
Pedro Manoel •• \"\"

(P^'0,'3 annos adiantados)

Francisco das Chagas de Jesus • • • • • • 
y

Antônio .Tostí Pereira... j
José Gonçalves Onimaraçs •¦  j
João -José Coelho -de Brito  

 ,
Miguel de Castro e Oliveira j

Antônio Machado Nunes
Pantalcão Martins....... •

Manoel Garcia da Roza.
José Maxwell. ..-••• •• -
André Antônio d1 Araujo
Antônio Ferreira d1 Araujo
João'Ribeiro de Campos
José Ignacio de Freitas.
Antônio Lourenço Vianna g
Antônio Feri-andes Machado ........ 1
José Joaquim.... ..-¦•¦- V . j
Francisco Lopes <!» Cunha . j
João Vieira Peixoto " j
Antônio Di»3 Peixoto '" ,

. 4286"1

Lima .

Pessoa

José Pereira Novaes - -
Antônio José Fernandes Figueiredo.
José Luiz Moreira.:
Bernardino José da' Costa ...-¦••
José Corrêa Lima
José Joaquim Vieira de Queiroz;......--- ¦••• •¦•¦

Irmandade do Divino Espirito Santo da Fregue- 
^

zia de Santa Anna
Antônio Martins Pinto de Brito
Emiliano Manoel • -,
João Antônio da Cruz Vieira...
Luiz Thomaz Navarro de Campos... -  

g
Antônio Saraiva de Sampaio Coutmlio

Transporte
Manoel da Roza Teles......

I Joaquim José da Cunha
Manoel dos Santos
Francisco José cio Amaral

ií Juaquina ltoza
1 Patim Jt.âo José Pinto da Mota
1 José Nunes de Miranda
1 Jtizcfa Maria Cupcrtina •

Balaol Kon.iiy
Justino Jt.se Coirea
Jíoza ¦ Franeisca de Jesus - • ¦
Padro Manuel d* Araujo -¦
1). Franeisca• Maria-d" Andrade  

"

Francisco iV Oliveira Guimarães...
Antônio Caetano des Reis......
Agostinho Manoel de Santa Anna
pioriiiiia ltoza de .lesus •
Fnuicii-co Pinto Corrêa Pimenta
Francisco Pereira de Matos
Maximiano Innocencio Furtado de Mendonça
José Baptista lkasih'"ro
ÍToiio Paulo dos Santos Barreto
Albino Gomes Guerra

> ( Quer pagar os :5 annos ^
José Januário da Cnií
Manoel Antônio
Amaro José Cardozo
Vicente José da Brito
Anna -Custodia do Sacramento
Pisiderio Jo-é da Silva.... ..
Rita Maria da Gloria ....<¦¦•
Luiza Corrêa ....... .'._¦ •¦••¦
D. Maria da Piedide de Sc;
Fiancisco Antônio Manco....
Lauriano Polinario. • • • ¦

Ahtonio José da Costa •
1). Veiga d1 Andrade
Lino José de Mattos
Maria José doi Prazere:

1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
l
1
1
;
i
i

d" Avelar  1
 1

1
I
2
5

1
1
1
1
í
I
1
1
1
l
1*t

I
l
I

1

1
10

1

Eloy Francisco da Silva Ozorio
João Vieira de Souza....- • 
O Ex."1" Francisco de Paula Magcssy-
Joaquim Alberto de Souza da Silveira
José Antônio dos Santos Xavier
D. Maria Joaquina Gularte j
Doutor Antônio José de Mirand» • g
Custodio José Fernandes ••  2
André Alves Pereira Ribeiro e Orne • }
Joaquim José Tavares......  j
Elias Aniceto Martins Vidigal ' j
Theodoro Xavier dos Santos  -^
Antônio José de Queiroz.. •••• "" j
Emnierenciana Joaquina de S. José • ^

Padre José Xavier de Vargas l
J.,ão de Jesus Oliveira -^

'". 1
 

.. i
Dioiiizio José dos Santos
-Izidoro José Antunes '
Antônio Franciáêo dos Santos
Antônio Barboza da Silva

Faancisco de Paula.
de Valadares Vieira  i

Álvaro Martins dos Reis
Manoel Rodrigues Banha ,
João Gago d' Almeida Albuquerque  j"Manoel de Jesus dc Miranda.
Jeronimo Joaquim Pinna...-. ••¦•
José Joaquim Marques •_•'
Francisco Xavier de Noronha Torreiao.
Juão Roberto' Aires Carneiro
D. Anna Tereza de Jesus
Francisco de Miranda"toque 

Ferreira Coelho..
Francisco da
Tereza Boza.

José
Francisco de Borja  _ i
José Domingues Bastos *_ ,
]„sé Manoel da Silva  _ x
Maiíoel Dias Duarte *" _ t
Luiz Caelano da Costa
O Ex

si, e seu filho * ;• ¦

Manoel Joaquim de Santa Kita

José Duarte de Gouvea ...... •

Antônio Luiz Barboza

^ Mariana tf A^áo-Coulinho por

Silva Azevedo  ^

4286

¦Manoel Ciomes d1 Oliveira - j
João Antônio d' Azevedo. ;.'.'.'.'.'.'.'..
losé Dias •-.  '

Joaquim José de Souza

Francisco da Luz Pinto

Domingos Cardozo Marque, ¦ • ¦

Cláudio José Pereira da Silva

João Duarte Nunes
Francisco d'Araujo Landim...

I
1
I"*
i
1
I

4353
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Transporte. .4359,
João Lopes de Souza.... 2
João. Pedro Maynurd da Fonccca I
Joaquim José Moreira... I
Thoroazia Jiu inta do Amaral e Cunha. 2
Antônio Joaquim Gonçalves I
Domingos Marques Moreira 1
Maria Roza dos Santos I
Deus Dedit 1
Francisco de Paula e Oliveira 1
Paula Benedicta. '¦
Theodoro Fernandes Gama 1
Sebastião Gonçalves ...  I
D. Florinda Roza de Jesus I
Fclix da Costa. I
Miguel Luiz d' Escovar Araújo 1
Teodozio lVcherio da Silva 1
Francisco José Nogueira I
João José Alves I
Emeliana Freire d' Almeida J
Izabel Maria da Paixão 1
Policarpo Dias da Cruz 1
Fiorcncio Xavier Fagundes 1
Germano Antônio I
Thereza Angélica de Jesus 1
José Nunes Victorio 2
Fr. Luiz, e Fr. João Teixeira Lobo 5
Manoel Coelho da Costa
João . Pedro d' Alcântara
Manoel Pereira de Carvalho
Rernardina Joaquina -•
Joanna Roza - •. • 
Estevão José Alves •••-.- I

Transporte... 4400
Bernardino de Senna Ferreira 1
Ca.tana Maria I
Francisco Carlos Corrêa Lemos 1
Francisca de Paula I
Luiz da Silva Pedreira 1
Octaviano Maria «Ia Roza I
Feíix José Hilarião Barata 1
Florencia da Silva 1
Felisberto da Costa Corrêa I
Manoel Ferreira dos Santos 1
Manoel José da Costa I
Antônio Firmo dc Carvalho 1
Manoel Clemente de S. Paio Miranda 1
Jos ¦ Augusto César de Menezes 1
Laurianna Maria 1
João dos Santos Cordeiro 2
Antônio Gomes d1 Abi to 1
Padre Antônio da Cunha Miranda 1

1
1

Francisca Jozcfa de Carvalho.
Feliciano José de Mello.

José . Antônio de Freitas.
Barbara Tereza de Vasconcellos.

1
. 1

4400

Maria Soares do Cruz 1
José Vieira de Matos 1
Manoel Pinto Ribeiro Pere ra Sampaio 1
Zacarias Duarte Mafra 2
Padre José Pereira da Silva Maia I
Conego Luiz Marciano da Silva 4
Joaquina Roza Landim... I
Padre Fernando Pinto d'Almeida 1
Francisco de Paula Pinto 2
Francisco Corroa Vasques 1
Simplicio Rodrigues de Sá. 2
Antônio Soares do Rego '
Irmandade do SS.*"' Sacramento da Antiga Sé... 6

Càntinuar-se-Iia..
4,44,5

A' O TI C I A S M A R I T I M A S,

E N TR A D A S.

Dia 1° do corrente. — Ilapemerim ; 8 dias-, L.
Senhora iVA'ssuriipeão, M. João José de. Almeida,
..carga agoardente e assucar a- XX Roxa Firmina de.
Lima.

Dia 20 dito. — Nenhuma Entrada.

SAHIDA S.

Dia 19 do cortente. — Nenhuma Sahida.
Dia 20 dito. — Bengucllii; B. Pastara de Li-

ma,. M, José Malaquias , equipagem 22 , carga fa-
zendas. e agoardente- — Buenos Ayres ; B. Franc.
La Joscfuv. , M. Jalabcr , equipagem li), carga as-
sucar, fumo, fazendas e lenha: passageiros Pierre
Eraneois Currat, Boaventura Volant , e Charles
PoiHcegiibi!x/VAí-ce-scs.— Dito, C. Ing. Bounty, M.
John Killer , equipagem 5 , carga sal. — Battimor,-
B. Amer. P. G. Slevenson , M. Paul!. , equipagem
12, .carga caffé. — Antuérpia ; G. Hol, Metheoro ,

M. Masdagh, equipagem 13, carga caffé. — Gucrnc-
sey;,B."Jng. Laura, M. Wm. Mellish, equipagem
12, carga caffé, assucar e couros. — Rio tf Ostras ;
L. S. Francisco Boa fé, M. Francisco Leite, equi-
pagem 0, carga telha: passageiro Mathias Barboza
de Carvalho. — Rio Grande; S. Graciosa, M. Joa-
quim José Machado, equipagem 16, em lastro : pas-
sageiros Manoel Vieira, João Luiz de Brito, e fi
escravas. — Laguna ; B. Belisario , M. José Fcr-
tiandes Martins , equipagem 12, carga IG escravos.-
Lherpool; B. Ing. Treasurer, M. James Russe,
equipagem 11, carga algodão, couros e chifres : pas-
sagei.ro Antônio José de Almeida. — S. Sebastião;
L. Senhora do Carmo, M. Francisco José de Souza,
equipagem 7, em lastro: passageiros o Tenente de
Artilharia de Milicias José Cândido da Costa com
um Forriel e um Soldado, e Bernardina Francisca.
— Santos; &. Maria José , M. Anlonio Pinto Neto ,
equipagem 9, carga sal e fazendas: passageiros Ma-
noel Rodrigues dos Santos, Antônio José Cardozo,
e 16 escravos.

.AVISO.
Cyprianno José. Tinoco ela Silva, fuz publico que elle se acha nomeado Administrador da casa do fina-

do Joaquim Peixoto de Faria, por Provisão da Junta do Commercio, Agricultura, Fabrica , e Navegação
deste. Império do Brasil; e nesta qualidade avisa a todos os credores da dieta casa para qne procurem logjti-
mar suas dividas perante o dicto Tribunal dentro de dous annos , contados da data de I I do corrente , deb.lho
da Comminação de que findo o dicto prazo, não serám mais ouvidos, e se remetíérám para os meios ordinários
Rio de Janeiro 26 de Março de 1823.— Cypriano José Tinoco da 'Silva.
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RESOLUÇÃO.

' 
Elido S. M. I. Determinado por Portaria de

-vinte trez de Novembro de mil oitocentos e vinte
vm expedida pela respectiva Sectetaria d' Estado ,

que a Mesa do Desembarco do Paço Consultasse
com effeito o que parecesse a cerca do requerinien-
to de Maneei José dos Reis, em que supplicava ser

conservado na posse dai. terras, em que vivia por
espaço de mais de vinte annos com a sua numero-

¦sa familia de filhos, e netos; não sendo jamais as

ditas terras comprehendidas na medição de alguma
Sesmaria, que para o futuro se concedesse a outretn.
E havendo a mesma IVlesa a este respeito informa-
«ao prévia do Ouvidor da Commarca do Rio das
Mortes , sobre o que tudo respondeo o Desembar-
jjador Procurador da Coroa, Soberania, e Fazen-
da Nacional: Houve S. M. 1. por bem Resolver a
Consulta, que stibio a Sua Augusta Presença com
data de oito de Julho do anno próximo passado
pela maneira seguinte. " Fique o supplicante na

„ posse das terras, que tem cultivado; e suspendam-

„ se todas as Sesmarias futuras até * convocação

„ da Assembléa Geral Constituinte. Paço dézesete
de Julho de mil oitocentos e vinte dons. „ Com

a Rubrica de SUA MAGESTADE IMPERIAL. —

José Bonifácio de AndrOda e Silva.

Depois do que baixou a referida Mesa a Por-
tària do theor seguinte.—

Manda S. A. R. o Principe Regente pela Se-
cretaria' d'Estado dos Negócios do Reino , qué
vendo-se na Mesa do Desembargo do Paço o re-

queirimento incluso do Francês Nicoiáo Masson,
que pede se lhe verifique a concessão da Sesma-
Tia'que diz obtivera, se consulte com efteito o que
parecer sobre o conteúdo do dito requerimento,
tendo em vista que só se acham suspensas as no-
vas Sesmarias , nias não a consuinação das já con-
cedidas. Palácio do Rio dc Janeiro em quatro de
Setembro de mil oitocentos e vinte dous. — José
Bonifácio de Andrada c Silva.

O que se faz publico para constar a todas rs

pewoas, a quem haja de enteressar o conhecimento
da sobredita Imperial Resolução. — José Caetano de
-Andrade Pinto.

M , donde depois de expontaneamente reconhecido de
todos os Po»os, passou a oecupar a Capital com exclu-
ção dos Membros -do Governo, que ali se achavam. pela
sua conhecida adhesáo ás Cortes de Lisboa , cuja causa
seivian., ao mesmo passo que solapadamente tramavam a
mais negra traição aquelles Povos, que cegamente os ha-
viam constituído , para vigiar sobre a sua segurança. E
ficando o Mesmo Augusto Senhor certificado de todo a.
conteúdo do dito Officio , e do quanto cooperou para o
bom resultado de tão arriscada empreza o decidido pa-
triotisino . e valor do Capitão Mór José Pereira Filguei-
ms, que em trez dias pôde reunir 8:000 homens, a
frente dos quaes fez desappareccr os rebeldes : Manda ,
pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Império , parti-
cipar ao referido Governo, que Ha por bem louvar, e
agradecer em seo Nome, e em Nome da Nação Brasüka
alao honrades Cidadãos; Appro*ando' aijianto tem pratica-
do em serviço da "Pátria o mesmo GoVemo Temporário,
e o Collegio Eleitoral da Villa de Icó , pois os justificam,
as criticas circunstancias, em que se achava a Província ;
ficando com tudo na inteligência , de que em; regia
nio competem aos Collegios Eieitoraes ontrò» attíibdtcia
além da Eleiçío: e Recommenda , por esta oecasiEo ao
mencionado governo a devida delígencia. na conservação
da ordem , e. da obediência, ás Leis, e ás Aretóndades le-
êitirpas, para que, evitando os epithetos de anarquistas ,
e fdciosoü, se consiga a verdadeira segurança, e fèbci-
dade publica , e seja honrado aos olhos da Europa ò Noa
me Brasileino. Palácio do Rio de Janeira em 8 de Abril

de 18?3. — José Bonifácio de Andrada e Silva,

Artigos d'0,fficio.

"Repartição dos Negocies do Império.

Subindo á Presença de S. M. o Imperador, o (Jfliçtp
«Üe 3 de Fevereiro ultimo, em que o Governo Temporário
«da Província do Cearrf refere circunstanciadamente todos
•aos acontecimentos da mesma¦ Província',.-e os motivos,' que
•iíittWa Ujgai 4 sua inetallaçào pelos eleitores da ViiRii de

SM o Imperador, Inteirado de todo Q conteúdo
do Officio de lede Novembro do anno próximo passa-
do em que a Câmara da Villa do Cmtò da parte de

todos os acontecimentos, que tiveram logar naquella Com-

marca e na Província do Ceará , e do modo porque
felizmente triunfo,, nellaa Causada Pátria c°TM\tdt

as sinistras tentativas dos rebeldes e traidores; Manda

pela Secretaria de Estado <loS 'Negocos doi Impeno ,

partici,.ar á sobredita Câmara , para soa «««g»"*¦>
oue Ha por bem Approvar o seo procedimento erh W

clicas circunstancias. O Mesmo Alisto Senhor, Toman-

do na devida consideração o distincto patriotismo.,, e va-
•ior do Capitão Mór Jaú Pereira Filgueiras, e dos hora.

rados Cidadãos, que n.fo duvidaram empenhar o seo san-

S e vida peW salvação do Estudo, louva e agrade-

c em Seo Nome , e em Nome da Naçío, a 
^i! * Pilfnw da Pátria; e Ordena i mencionada t,*ma~

Tt*™tar a todos, que 8. M. L, Reconhecida,
r.n,Sro premiará um «Km o. seos heróicos feitos, bem

LI Clicar os traidores e mãos Brasileiros P.hoo

Tmodè Janeiro em 6 de Abril de 1823.-Je**»»

fado de Andrada e Súve.

¦ Repartição dos Negoeios da Fatenda,

VSwiolpwSente a S. M. ° Imperadur o Wftuerúaealí

nq-
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junto de, Joae/uim, e loreiifo de Souza Meireles, com as,
'informações 

, a que mandou proceder sobre a' soa per-
tença. , de que na administração, da renda da Swa , ,6;.
meia Siza se annülle o assento feito por lembrança da

quantia 
"de sessenta mil réis de Siza correspondente .a

quantia de «eiscentos mil réis porque haviam contractado
a pagamento a venda rias bemfeitonas de uma .chácara
na Laricn dc Rodrigo de Freitas, e que não se affeitua-
ra ; Manda o Mesmo Augusto Senhor., pela Secretaria
de Estado dos Negócios cia Fazerlda , qtie O Administra-
dor da renda da Siza , e meia Siza proceda ás competer-
és notas *, que amillem o assento, feito daquella transacçao,
que se nSo effeituou , a fim de que possa reahsar-se á
tine pertendem os Supplicantes com dinheiro a vista. Pa-

ço 4 de Abril de .1823. — Martim Franctco Ribeiro de
Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
rio dos Negócios da Fazenda, participar i Junta do Ban-
co do Brasil , que mereceo a sua inteira Approvayao a
nomeação dos Directorès , e Membros da Junta Arimi-
nistrativa , eleitos pela Assembléa Geral no dia 22 de Mar-
*o próximo passâd , dos quaes tracta o seo Ofihcio de
24 do referido mez. Paço 5 de Abril de 1623. — Martim
Francisco Ribeiro dc Andrada.

'-ta: 
Corte o Piloto Miguel Moor, e os .Mestres Elias

Rezmle e Manoel de' Oliveira , o tendo-se reconhecido
por meio:, dos exames,, que se lhes. I_ram, níío terem
moléstia alguma: Manda S. M. I. pela secretaria de E»-
fadar dos Nc"0cios'dà Murhilia , qne o Chefe de Eíqua-

' drá Inspector do Ascnal ria Marinha , faça recolher pre-
zos. para bordo da Náo Presiganga o sobredito Piloto e

• os ddíis Mestres acima mencionados. Palácio do Rio dc
Janeiro ein 4 de Abril rie 1823. — Luiz da Cunha Mc-
reiru.

Manda S. M. I, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da M-r'"1"1 participar a Rodrigo José de Figuei-
redo Moreira para sua devida intelligencia e governo , que
Houve por bem acecitar a offerta, que fez de cem arro-
bas de carne-seca para snpprimentd ria Armada Nacional
e Imperial; e que cm conseqüência devera ellt pol.as logo
a disposição rio Intendente da Marinha , a quem por Por:
taria da data de hoje se determinou, que as fizesse arreca-
dar de bordo da Sumaoa Flor da Verdade , onde se acham
para o respectivo Armazém ; podendo o retendo Rodrigo
José de Figueiredo Moreira ficar certo de que o Mesmo
Augusto Senhor recebeo com agrado esta, nova. prova, qi.q
dá"do seo Patriotismo. Palácio do Rio de Janeiro em 18
¦de Abril de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Representando José de Oliveira Mattos , que tendo
Cabido no Pefouro deste anno para Juiz Ordinário da
Villa de Akobaça na Câmara do Porto Seguro, e achan*
lia-se com sua Carta de uzança no exercício deste em-
prego , fora suspenso, e lançado fora sem outro algum
jnotwo, se não o de .er filho de Portugal, quando elle
se'aChava casado , e estabelecido naquelle districto com
família ," _è_r; . e_avatm», Sendo _wrimft, akfensor-
ia'Sagrada Causa do Brasil, á bem da qual" não .e pou-
páv. -a despeza alguma.- Manda S. M. o Imperador, pe-
fa Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, remet-
ter o Requerimento do Supplicante ao Conselho Interino
_o Governo da Província da Bahia, para que , sendo
verdade o que aílega , elle seja restituido ao referido em-
prego : e com esta oceasiao recommenda ao mesmo Go-
verno procure extinguir tão odiosa rivalidade ; porque em
toda a parte nascem homens bons, e roáos ,' o o serem
assim julgados. sem factos , nem provas , e .6 pela sua
órigerh Europza , ou Americana; seria além de injusto,
iim falia critério da verdade. Palácio rio Rio de Janei-
ró em 16 de Abril de 1823. — Caetano Pinto de Mirim-
¦da Montêncgro.

Repartição des Negócios ela Marinha.

Sendo presente a S, M. I. a informação, que deo
ma data dé hontem o Vice-Almirante Intendente da Ma-
rinha, sobre o requerimento do Primeiro Tenente ria Ar-
«nada Nacional e Imperial Antônio dos Santos Cruz, no
«uai pede que se lhe pague o seo soldo vencido desde
o dia 12 de Outubro do anno passado, erri qne foi pro-
marido, e o que vencer, durante a sua prizão em Por-
tuml í e tendo o Mesmo Augusto Senhor Consideração
ao estado de percieão da família do Supplicante; Manda
.peta .Secretaria de Estado dos Negocio» da Marinha , que
«. ré_ido Intendente faça pagar 4 mulher do sobredito
-C-pkia ' Tenente os i_nrionados soldos emquanto seo
marido se achar detido em Portugal Palácio do Rio: de
Janeiro em 4 de Abril de 1823.— Luiz da Cunha Moreira.

-fcfeveiíílü ii_ irTípecienaâos _ Hospital Militar des."

SERGIPE DEL-REI.

Cidade de S. ChrislQvão.

Senhor.—O Senado da Câmara da Cidade de
S. Cristóvão, Capital da Provincia de Sergipe de
El-Rei, possuído dos mais ardentes desejos apres-
sa-se por si, e: em nome do Povo do seo Te.--
mo, çpm o mais profundo respeito a lev«ir ao Cp-
nheciinehW dè V. ¦_.I. suas pra_nteiraB çongra-
tulaçoes do Augusto, e Honorífico Titulo de, L°1m-

perador deste vasto, e rico Império Brasileiro, que
ív impulsos única e puramente paternaes Se . grtoii
V. M. í. acceitar dos seos grato=, e «queridos filho.»
Brasiiiemes. E de igual maneira ljeija...aa. ,?R . Jj-
beraes Mãos pela Alta consideração, a que acaba
de elevai esta nossa Terra a Provincia. de 2," or-
dem, na Saudável Carta Imperial de 5 de Dezem-
bro do anno passado, apenas participada a este
Senado pelo Conselho Interino de Governo da Vil-
la da Cachoeira da Bahia.

Sun, Senhor, a Providencia, riue fundou q
nosso Império, quiz também constituir no exordiq
da sua grandeza, e elevação a V. LM. por L^beç^
digna delle para aviventar, e çqnservar a sua e.xis-
tencia politica. Por consequepcia á nenhum outro
competiu por em movimento a grande maquina do
Governo Constitucion. Brasileiro por todas as par-
tes destp Império, conservando em sua orbita a
necessária harmonia, qne possa produzir o bem ge-
ral , senão iV.I. M., em cujo grapdioso tora-
ção se vem depositadas as virtudes de Seo Augn»-
to Pae, o Senhor D. João VI. , e dos Seos In-
clitos , e Gloriosos P redecessores , as quaea passa-
rám (o Ceo assim parece prometter) a toda a sua

prosperidade, e descendência : á nenhum , do que a
V. I. M. esposado com a filha do César , com fi-
lhos Príncipes Brasileiros, garantias as, mais per-
ciosas para o nosso amor e segurança. Quando as-
sim reflectimos, mais reiteramos o juramento de
obediência, e amor a V. I. M. , cujas virtudes po-
líricas e sociaes nos affiançam o desvanecimento de

já possuirmos »m Pedro Grande. Digne-Se porta ii-
¦to Y> L M, i*.ç_er sinceros .s_tiiiiei.tos de obe-
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dicncia, e adhcsão, que este Senado e Povo pro-
tosta com o maior tifliuco , e a toda Sua Augusta
Deceiideiicia , a Quem Deos felizmente guarde por
dilatados annos, como todo*; havemos mister. Cida-
de de S. Christovao de Sergipe ele El-Rii em Ve-
veação de 5 de Março de lftó.ci.—() Juiz Orduia-
rio José Rodrigues Bastos: o/ Vereador João Si-
íiiões dos lieis , o Vereador Ignacio Antônio Dor-
mundo Rocha, o Vereador José Antônio Pinto, o
Procurador Vicente Jooé Mascarenhas.

PERNAMBUCO.

Não publicámos até agora cousa alguma a res-

fieito 
dos acontecimentos, que en. Fevereiro tiveram

o"-ar naquelle Cidade, por nos não termos podi-
do instruir delles, como desejávamos, e queremos
ser em tudo iniparciaes : recebemos porém ultima-
niente o Conciliador Nacional de 22 de Março, do

qual passamos a extrair o que respeita aquelles
acontecimentos, que foram sem duvida presencia-
dos pelo Redactor daquella folha.

O Conciliador Nacional principia aquelle N.°

por uma Catilinaria contra o Governador das Ar-
mas da Provincia , Pedroso , que para esta Corte
veio remettido pela Junta Provisória da mesma
Provincia. Os factos de que o dito Pedroso he ac-
cusado, no citado Periódico sam nada menos, do

que cercar a cadeia com soldadesca , a fim de ti-
iar dous prezos para os fusilar por sua alta re-
creação; amotinar todo o Recife em a noite de
28, em que fez marchar as tropas com peças de
artilharia, para espingardear um Soldado, que era
realmente criminoso, sem processo, sem nenhuma
fôrma de direito , e ^os trez dias de oratório : as-"«gtíar 

ordem de prizão para cento e oitenta e
tantos Cidadãos, que foram sepultados em enxo-
vias : mandar pranchar paizanos no campo de Pa-
jacto velho:. cercar-se da mais vil e corrompida
canalha de Pernambuco: soltar criminosos já sen-
tenceados pela Relação : assestar finalmente trez

peças de artilharia defronte de Palácio, mandan-
do ameaçar a Junta de arrazar tudo, se lhe não
entregasse tyu Official, que elle mandara prender ,
e que se fora valer da mesma Junta.

Depois do relatório de tantas arbitrariedades,
passa o Conciliador a descrever o modo com que
Pedroso entrara ntí Recife, conduzido em triunfo

pelos do seo partido , e por aquella mesma tropa
por quem a,Junta o tinha mandado prender no
loirar' dos Afogados , para onde elle se havi*a re-
fugiado. Em conseqüência pois da entrada de Pe-
drvso, a Junta retirou-se ao Cabo de S. Agostinho,
e e.n soccorro delia correram o 1." e ti." Batalhão
de Caçadores , as duas Companhias de Cavallaria ,
guerrilhas, e Milicianos de todos os Corpos; eu-
fes forcas se reuniram naquelle logar; e o mesmo'fizeram 

muitos Soldados do 3." e 4.Q Batalhão de
Par;...-, e Pretos , bem como innumeraveis paiza-
nos. Pedroso partendeo fazer malograr os esforços
dn J.iiuta tittiibuindo-Hies perante os Povos idéas
republicanas,-, .e subversivas do Altar, e do Thro»
mi ; idéas que sam iiiuiiaviiente, execradas.

Desde o dia 29 principiou a .Junta a oftkiar
a Pedroso que se diiitittis.se do Governo das Ar-
roas, e embarcasse paia esta Cidade, onde devia
responde, a S. M. I. pela sua condueta; chegando
a pron.otter cm nome do Mesmo Senhor amnistia
gera! nos qu.? tivessem abraçado o partido oppos-
Jo. Pedroso parecoo aunuir a tudo; assijjnou ter-

mo na pala do Senado, e em conseqüência disto
entrou o Governo no meio de accianiaçõcH pelas
Cinco-ponles, e parte da tropa pela Boa vista. Ape-
nas os de Pedioso , fortificados no Palácio velho,
avistaram a Cavallaria que murchava pela ponte,
dispararam sobre el:a uma peça de artilharia. Tra»
vou-se a peleja : o sangue Pernambucano foi derra-
mado de parte e de outra, Pedroso foi prezo , e
seos sequazes forçados a render-se.

Eis-aqui os factos, que nos offerece o referido
N/ do Conciliador Nacional, sobre os quaes toda»
via não ousamos aventurar juizo algum , por não
terem chegado ao nosso conheci mento documentos ,
nem outros escriplos officiaes , cuja fidelidade me-
recesse o nosso conceito , que os confirmassem , ou
desmentissem. He todavia de notar , em honra do
brioso Povo Pernambucano , que o nosso systema
geral não soíirco attaque algum ; e que o sagrado
Nome de S. M. I. era invocado por ambos o»
partidos.

RIO DE JANEIRO.

Relação dos 0fficin.es da Armada Nacional e Imperial

que Sua, Magestade O Imperador Houve por lem
reformar por Decreto de sete de Abril do corren-
te anno.

Reformados com o Soldo que competir na forma
da Lei , Bernardino de Sena Corrêa Freire, e Fran-
cisco Agostinho de Mello, Capitães de Mar e Guerra.

Reformados com o Soldo que competir na fórmi»
da Lei, Paulo Freire de Andrade, José dos Santos Lo-

pe.i, e Alexandre Luiz de Souza e Menezes, Capitães
de Mar e Guerra Graduados.

Reformados com a mesma Graduação , e Soldo

que actuálmente tem , Pedro Maria de Souza Sarmen*
to, e José Caetano Felguáras Negrão, Capitães á>
Fragata Graduados.

Reformados com o Soldo, que competir na forma
da Lei, João da. Crus dos Reis, Luiz Antônio da SiL
va Neves , João Ferreira dos Rãs Portugal, e Fidelig
José da Silva Ribeiro Velozo, Capitães de Fragata Gra-
duados. '

deformados com o Soldo que competir na.forma

da Lei , João Batista da Silva Dultra , João Justi-
niano Gomes da Silva, e D. Joaquim José da Silvei-

ra , Capitães Tenentes.
Reformados no mesmo Tosto, e com o itiesmt»

'Soldo 
que aclualmente tem , José Maria da Cunhai

Cabral, e João dos Santos de Sazes, Capitães Te-

nentes. „,
(¦-.formados com o Soldo que competir na_ forma

da Lei, Joüo Manoel de Lemos, e Sebastião José

Ribeiro', Primeiros Tenentes.
Reformado no mesmo Posto , e com o Soldo quo

actuálmente tem Luiz Antônio Ribeiro, Primeiro l*.

Srmado com o Soldo que competir na fôrma d«

Lei, MtwoclJosé da Silva, Primeira Tenente Gra-

Uat 
Reformados com o mesmo Soldo, e Graduação

que actuálmente tem Estevão do Vulle Baptista, e José

dos Santos Vieira, Primeiros Tenentes Graduados»-

Palácio do Rio de Janeiro cm seto de Abril de

mil oitocentos e vinte trez. „¦-,*, - „mu Luiz da Cunha Moreira,

HE S P A N H A.

A Estrella deSl de Dezembro do aijno pás»

d15
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jfttl'"ado , ex*:"'a'aJ
C'í,nser:c;.!cr, q
i-e di--ài' a se-v-,t
daeientiis a :,'í
«íue ella seria
toni.vmm peles
jac-.diinos de /
¦in , reunidos deli
j cctor.

« O Rei de
/r;iva, e d., calumnia dos nos
ivue sam os pães de todos os

Tom. «•" d<-«- <;¦-srniafe artigo d
,,. precüce, u:i7 anuo antes de se

içáo, que tem abalado até aos-fun-
;:<:ari;uía Hespanhola \ c den.or.síroo
orna' de uma cnn-'piruçáo urdida em

descontentes de liispcinhtt , pelos
',-frwíYí, e pelos radiçaés de. liigrntm-

ko du o residência do Comnl

i Ij:

i,, fraqueza e desunião lmvhi rropnradb ósseos tri-
¦[,„,;„ 

homicidas : porém abando-imlos pelos Gover.

presi

Uespanlin he hoje

di-

de

o objecto da
os revolucionários ,
revolucionários da

Fie-opo, e qje, tendo por beiço o cadafulso

I.t,i% XVI.. formam uma espécie de raça nobre
-e de ramo aníirío na familia dos criminosos; e

<*ato mais eiH-truiçados sam contra Fernando, per-
cue neile p"rse-uem a Monarquia , a legitimidade ,
ê os Boíirbons. ,

¦• " Por ventura! não se observam no tono oa

ConsVitui.áo das Cortes oc meemos princiiiios, as

r.«,,n»s instituições que precipitaram o inieliz Luís

XV!.: j.\ ssbèratiia do Povo, o veto suspensivo,

tnlns es Pedcres reunidos em uma só Câmara .

fertrtndo seria culpado perante a sua Coroa, e o

S-o Pivô, SP acaso aceitasse aquella monstruosa

ConstituícAo: Rd aviltado, Rei destremizado !
« A paz da Dispunha interessa á paz do Mun-

do. Se a legitimidade perigasse Uo outro' lado dos

P/rennros, ella seria igualmente ameaçada no res-

to da Europa. A revolução devia ter mostrado

síos Reis , que os seos Thronos sam solidários.
" Os revolucionários extendem-se a todos os

paizes ; em toda a parte tem os mesmos inferes-

nos es CTiuüTíiilo-
1-em pelo- Povos-
Ires infortúnios i

E-1-in'ctxts, .acaso o foram tam.
: O interesse devido a seos no-

;oubu tocar o coração dos estran-

-rei.-os que delles eram testemunhas: nem a difle-

Wa dos cultos, nem mesmo a das opiniões Poi-

tu-7 poderá... obstar a uma compaixão tao deli-

cada .'as soas obras, q»e honrava ao mesmo tem-

no aeuelles, que. davam , e aquelles que recebiam.

Ás circunstancias presentes obrigam-nos a re-

eordrr" o íiospitaleiro encolhimento , que receberam

nosso* Paes 
"o 

nossos irmãos naquella Htspan/tu,

muinetla mesma Ckilunlra, cujos habitantes sam

obrigados pela raiva dos descamisados a procurar
um rcfí.gio em nosso território. Nós nao negamos

eouelle refusio ..os Ilesj-atéocs, que tinham espou-

silo a causa do usurpador do Throno. dos Bour*

bons- -o Governo daquelle tempo coiicedeo-lhes pu*
IHcamente soecorro; i taze.no» agora menos por
estes eme padecem nor causa dos mesmos bourbonsl

Deos nos livre de tal vergonha! Nós faremos mais:

nós não esperamos que sintam necessidade esse*

Catalãos , e Navarros que sam nossos irmãos , poi»
oue o Ceo lhes deo , como a nós , por Monarca,

é Pae, um Filho de S. Luiz e de Henrique IV.

De hoje em diante fica aberta no escriptorio
da Estrella, rua de In Sourdiète, N.c 29, uma su-
bscripção em favor dos emigrados Hespanhoes e
Portugueses. Naquelle escriptorio recebei-se-ham os»
nomes dos SubscriptoreB , e as quantias serám en-
tregues em casa de M. Agfisse, Tabellião , mora-
dor na Praça Doupliine , N.° 3.

As emigrações de Hespanha cada dia se tor-
nam mais numerosas. Por todos, os pontos accessi-
veis da fronteira affluem famílias inteiras, e halii*
t-antes de todas as classes i uns apartam-se o me-

ses, e as mesmas doutrinas. Os homens Monarqu.
•cos de diversas Nações devem imitar este exem

pio e ançiarem-se mutuamente.* " A''Hespanha tem sido a Vendée da Europa ; «".«*< »ç• «,»«» ¦«, .„.„.,.„ . ...... -Tr--.-—....
-fém condenado a le-ntinndade Europeu , como á nos que podem, esperando que bma próxima <n*

.fefe^onseíoir a legitimidade Francesa : he pre- fc.ção.succeda á horrível_.^Pf»*^„V^*^

Hespanha tome ao seo logar

qníbvav-«e no
JJespanlui sdvs.r-se-ha p?

seo Paiz, outros despersam-se no Departamento da
França mais visinho. Não ha Cidade, não ha Vil-
k, liem Aldea por pequena que seja, que não sir-
va de asylo a um maior ou menor numero daquel-
les infelizes, que o terror expatria: e muitos pene-
tram para o interior- do Reino. A julgar pelo gran-
d» numero-de Ecclesiastico» ,. e Religiosos que ten*
atravessado aquella parte dos Pijrinrteos, parece
que Tienhuns restam na Catalunha; a pezar disso»
sim passagem continua da mesma forma, e sabe-se

que os que sam tão felizes que escapam a morte,
muitos gemem ainda nas prisões, e outros con»er-
vam-se oceoltos esperando o momento de podérent
fugir com menor risco.

Outra classe der fugiados obrigados pelastoeaw'•*.?
causas a abandonarem o seo Paiz , tem-se dispersado
por muitos Districtos Franceses da Fronteira., onde
sam generosamente hospedados, e soecorridos-nasra
desgraça. O numero destes refugiados monta a mais
de trez mil, homens, mulheres, e meninos. Longe
de seos lares; separados, como os outros, de quan-
to lhes he caro : «privados dos seos hábitos, elles
offerecem um doloroso espertando, suspiram pela
sua Pátria, e que homem penetrado do amor da

liiiister.o e o i-ariamciuo uiiiimnM ¦¦ ordem , e de sentimentos de hamanidade nãtí dese»

Nós julgamos, per honra da humanidade, que jaria ver cumpridos os seos votos!
«s Potências'do Continente não fariam menos, se (L' Eiçdle)
nodessem dirigir pelo coração dos Príncipes que,
Representando a Divindade sobre aterra, devem CoiitsuiSfEifci*."
tazer consistir a sua primeira gloria em imitarem
os «ejs benefícios; porém a revolução já rugia ás 8enpe*es Redactores

cisp que a tlespanüa torne ao seo iog.u , e que
s'jfaça''sentir o seo pezo na balança politica.* "^iío; falsas doutrinas não prevaleceram na

iiátria da Rainha D. Branca , dn mãe do nosso
santo 

'Rei 
! Os esforços dos revolucionários iram

ultimo baluarte da Chr.istandade. A
Ias suas classes aristocra-

4*rcás,,- por s-.as instituições municipaes, e soíire
.ífitaló pelo seo espirito religioso, que afaz própria

Júara todas as liberdades bem entendidas , e para
Ioda á sorte de gloria. „

- Subscripção cm favor dos refugiados Hespanhoes
e Portuguezes.

' " Â- Tntrlatn-ra não tem adquirido maior honra

por sin iiivencivel constância em defender a anti ¦

ra Europa contra o esnirito revolucionário , do
iitie pólos prontos soecorros, que presta as nobres
v.ctimfis dá mesma revolução. ¦ Que pregão maior,
do que a voz dos emigrados Francezes, para se
conhecer a generosa assistência ,'qite lhes prestaram
i> Ministério e o Parlamento Britânico :

si as portas ?
víibi as - su"4|

f| os exércitos da Convenção dieta-
cm sanjue aos Potentados, eu- ¦>- Ia estou {Mtewadi» ! ^w» Unia» He w» «1» 4"*
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!o sc
quem

falia agem5 Que tramóias s. m '"Am? União
Ou com que? Com o-nosso ímpcnidei-?

a temos feito. Çpiu Portçga'. ? . Essa nunca ír.ais fa-
.nos. Agora esta. ino .pa_e.cc.tido que o escritor Fran-' 

Leal teve muita ra_,.o quando di._.e, qu.

tria ; não vos farei lembrar (So pouco. d. Ioda. :
_a_ bem fundadas esperança, baldadas, de uma
recompensa tia vossa adhcsro
q:

i vos-
ju.t»
por-

to c
Hrr-lweuezes quando vissem que .neto poaiarit,

lia
.'•trvernar-

L.io. t/e tá . consentiriam a vir nos: governar aepii
\v. possível, Srs.. Redactores , que nós vamos perder

pcia uni-'0 a. gloriota. obra,, que.
acabou pela'nossa ....—Slüs" dizem que o Povo de Lisboa petle

temos tao ielizinent.
Iniicpeudpnc;a ?

o Povo de Lisboa a

vim;.'
pois que a peçam aos seos Irmãos os Liberacs da

Hespanha. União coiinnosco ! A gente pura e limpa de
Lisboa querer , e de boa fé, unir-se com Cabras,
Bodes, Tupinambás , e Mulatos ! Impossível; aqui ha
COUS'1. .''"'¦ 11 '

Senhor não he pelo amor que elles tem a gente
Brasileira; mas, dizem que estam morrendo de fome.
, que ji não podem passar mais tempo sem os seos
i,W'ls_o 

sim'; diga-me lu'. isso. Porém, que tem elles

para nos dar em troco Ua nossa sujeição us vicissitu-
des tia inquieta Europa, que nunca estará sem gues-
ra , em quanto não houver quem realize os planos de
Ronaparte, em fazer delia um só Império ?

Elles prpmettem

_. causa do Bra.si
que vos Uiobem fostes amigos do Melhor dos Monarca.,
c por tanto criminosos _os olhos dos Povtuguozcs.

Nem a vós , Brioso o Bom Povo Brasileiro, dig-
im dc melhor sorte , tiirei agora, que todos os seos
pequenos plauos de arranjo para cs seos filhos ruis
liilierente. repartições do Estado , sam rmllos: vós soiíi
Brasileiros,, e basta : sois manchados do peccado origi-
nai ile ser filhos da terra da Santa ("rua, como diz
hum elegante escritor do dia , e seta perciso ceder ca-
ses logares, aos vossos. antigos Senhores de Portugal. •

Não ,.m.os amigos', agora somente gritarei , União!
porém, Que união? Com Portugal? Nunca, Embora
icjamos.Cabras, Bodes , Tupinambás, c (udo quanto
elles oujzevem , com tanto que _cja.no. sempre Brasi-
leiros. Portugueses , nunca ... A nossa única união so-
rá a roda do nosso amado Imperador ; com o nosso
Pae fi Perpetuo . Defensor ; porque, nelle está a nos-
sa upica salvação, e cm nossa felicidade está a sua uni-
ca Gloria.,

. Um. do Povo.

No Diário. N.° 88 pag. 4 lã Artigo 'Fartaria

ajudar os vosso? a governar .
~ '" - Nada, n.da.: ficarno-lhas minto obri-

Perdoem , Ex-Ir-

mandar os sço s Deputados para
Brasil

O Que?./
gados, mas isso não nos faz conta
mãos.

Não, Brasileiros , Portugal nem uma so vanta-

gem tem que vos ofierecer pela união : todo o ganho
seria para elle; e o. que, .cria ganho para elle seria,

perda para vós. Não se duvida da miséria actual, e ure-
mediavel de Portugal; mas he perciso lembrar sem-

pre, que a caridade bem ordenada principia por casa. .
Considerai, por um só momento, quaes seriam

as conseqüências funestas se Portugal, em virtude da.
sua re-união com o Brasil, mandasse os seos Depu-
iados ás nossas Cortes. Que gentinha não se havia de
escolher para esse fim ! E que bonitas instrucções pfir-
titulares não haviam de trazer os seos Deputados !
Porque , sabe-se hi muito bem, que nós cá temos
meia dúzia de tolos, e outros tantos malvados , que
estam se babando . pela Constituição de Lisboti , só-
mente porque por ella. esírí aviltada a Realeza, e
insultado, e òppriniido o Clero e Nobreza: se "tão fa-
tal união jamais houver logar j em menos de seis
mezes, as decisões das Cortes do Brasil , ss-
riam dictadas de Lisboa; e vós serieis mais escravos,
do que nunca do vosso antigo Sr. Portugal. Mas,
qué este he o,plano,, que se .trama ao presente nas
Cortes de Lisboa, he certíssimo: ellas estiun vendo ,
que nada podem pela força; e que só lhes recta teu-
tar vencer-vos por -uma dolosa amizade.

Grande Deos! Qual he o Brasileiro tão desalma-
do , que não .sente ferver o sangue nas suas veas quán-
do se lembra; que ainda será possivcl ver aqui o Bor-
ges Carneiro com sua canalha de collegas , insultar ao
vosiio amado Imperador, mesmo nas Suas ¦ barbas 1 ! !
Se isto jamais accontecer , náo só elle mas tãcbern vós
sereis irreparavelmente perdidos. '

Briosos g Valentes Militares do Brasil, agora nãd
vos fallarci mais. de Postos e Honras, juvíoS 

-jire-
mios dos vossos serviços na causa da vossa Pátria e
Ao vosso Imperador.; porque .esses serviços, tão ::'[,"
ciado, pelo pafcrnal coração do vosso- Bom" Soberano,
vam ser-vos imputados por outros tantos crimes.
- Ecclesiflstico. , Homens de Leis , ou de Letra.;

e Empregados: iPtibliciíü , seja- qUs'1 - for : a vossa Pa-

Asiática, .deve ler-se Turquia Asiática :
d'ess,e artigo onde se acha Dmbretkir
leia-se LAarbecktr, e Markab.

e no 1. ° .
e Mreikab-

Continuação da Subscripção voluntária , . mensal para
augmento ela Marinha ele Guerra do Império

do Brasil
Acções mensaes.

Transporte.. 4445
José Maria Ferrei, a..... j
Francisco Pereira Novaes.... |
Jacin.o José da Silva. j
Joaquim José da Silva Faria •/ *
Manoel Caetano Munis , £
D. Joaquina Leonor ca Silveira 1
Aires Antônio Corrêa de Sá ^
José Moreira Ga.eez *
José Peixoto, por si, e seos filhos .... 10
João Antônio Claro '¦
D. Nuno Eugênio de Locio e Scilbs °
Conde de Escragnolle • -'
G uilherme Tude M aggessy *
Monsenhor Cunha o
Manoel José Gomes Moreira -
João Baptista Vieira j
José da Silva Lemos Júnior ••• j
Manoel de Moura Guimarães '
Custodio José d' Almeida Cunha • • *
José Antonio de Moraes • • • *
Francisco José Ferreira
João Caetano de Souza ,
Manoel Martins da Fonceca Cc-tcHies |
Agostinho Pinto ãe Miranda •• *
Joaquim José de Ni5v.es
Éu/ebiú Pereira Machado
Antônio Bandeira de Gouvea _
João' José Vahia ••••¦•;•. .>
,\n,t«.mo Alves da Silva 1 m. ">. .....•••• -'
Joié Luiz. da Mota • •' ^
Manoel da Silva Pereira. ______

". "'"  ... ' 
4_.QÍ

J.tfc
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,. Transporte...4505
l.uiz Patrício  1
Antônio Cicconi
Antônio da Silva Costa Pereira 2
Manoel Alves Pinheiro da Costa e Cunha
Vigário José Caetano Ferreira (V Aguiar ... 2
João Carneiro de Almeida 2

; Ignacio Alves Marta  1
Joaquim dos Santos Souto e Cunha 2
Bernardo Martins do Amaral.
Bernardo José da Costa . .
João Mathias da Roza . .
.losé Joaquim. Terna . . .
JpSé Pereira de Souza Cabral
j«sè d' Qliveira Coelho ......... 1
Francisco dc Bessa Leite 1
Antônio José Lopes 2
Bonifácio Borges Saraiva  I
.Luiz José Monteiro 1
Joaquim Tavares d' Almeida ........ 1
Antônio José Rodrigues de Souza  I
José Ferreira' do Nascimento I
Antônio José Ferreira 1
João da Costa Pereira
Irmandade do Sr. Bom Jesus do CaWario .
Servulç* Domiugues Coeliio
.Domingos de Carvalho
Joaquim José Ribeiro
Constanciii José da Fonccca
D. Maria Norberu dc S. José

2
8
1
1
2
1
I

Joaquim José da Costa  1
Ovidio Saraiva de Carvalho e Souza  2

-Manoel Corrêa  1
Guilherme José da Silva  1
Manoel Francisco d' Andrade  1

Manoel José dc Carvalho Maia.
Transporte.. 455S

 1
1 Ma Li

João Pereira da Costa
Francisco de Freitas Furtado ..
Manoel tle Lemos
José Gomes do Nascimento....
Lourenço Trigo de Loureiro  1.
Antoi.to do Kego.
Manoel Dias 
Pedro Gonçalves Gomes
Fracisco Antônio de Medeiros.
Cândida Maximiniana 
D. Anna Porcopia d'Oliveira  1
Mauricia Jacinta de Jesus..
Miguel José
Antônio Veríssimo
Maria Joaquina
Miguel Marques de Souza..,
Francisco Antônio Monteiro
Thomé Teixeira Pinto
Mariano Freire Alberna. ...
Manoel da Silva Castro....
Manoel Fen-eiru Coelho....
Sebastião José Rodrigues

Francisco de Souza Soares

Cmünuar-te-lia.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

1
1
1
1
2
l
X
1
1

Antônio José Pereira da Mota 1
Antônio Corrêa I
José Dutra 1
Luiz Gonzaga 1
Manoel, Ribeiro da Silva..... 1
José Mathias de Asis Queiroz 1
Francisco Moreira da Silva 1

4592

ENTRADAS.

pia 21 do corrente,— Buenos Ayres ; 12 dias;
.fP- Aliner. Latirei, M. James- Briant, equipagem 13,
carga sal' ao Sobre car ja : refere o Mestre que em
jBtienoi Ayres tudo estava em socego, que o Gover-
no tinha mandado fusilar um dos Chefes da ultima
soblévaçiío, e processar 2. que estavam prezos em
tuna' Fortaleza.

S A III D A S.
Dia 21 do corrente. — Boston : B. Amer. Olhe,

M. Lúnt, equipagein 11', carga catlé e assucar-. pas-.aageiros o Franca Ambrosio Botirdoa com sua mu-
Ihe-t.— Para d mar, C. de guerra Franc. La Deli-

gente, Com. Goihuer, não qniz declarar para onde
ia? — Parati; L. Senhora da Lapa, M. José Pache»
co , equipagem 5 , em lastro. — Santos por S. Sebas--
tião; S. Boa União, M. Manoel José da Silva Bas-
tos, equipagem 7, em lastro. — Dito, E. Amizade,
M. José da Costa, equipagem 9, carga sal: passa-
geiros o Ing. Abel Russel, 2 Soldados de Artilha-
ria de Santos. — Guaratiba; L. Senhora do Cubo ,
M. Ignacio Cardozo, equipagem 5, carga farinha,
vinho e carne seca. — Ilha Grande ; L. oom Succes-
so, M. José de Azevedo, equipagem (i, carga telhai
.passageiros 5 Soldados de Artilharia, 2 recruta*
que foram rejeitados, 1 Cabo, e 1 Soldado de Ve-
teranos.

AVISOS.
Em comprimento da Postaria da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra em data ile 15 d»

presente mez : ordena S. E.» o Sr. General , que todos os indivíduos pertencentes aos Corpos Milicianos
desta Província, que se acharem na Côrtc para serem examinados do seo estado desnude, compareça.» vo
Quartel General no dia 24 do corrente pelas nove horas da manhã. Quartel General 21 de Abril de 183$. —
Francisco Maria Gordil/io, Ajudante General.'

Cyprianno José 7'htoco da Silva, faz publico qne elle ae acha nomeado Administrador da casa do fina.
do Joaquim Peixoto dt Faria, por Provisão da Junta do Commercio, Agricultura, Fabrica , e Navegaçá»
deste Império do Brasil; e nesta qualidade avisa a todos oa credores da dieta casa para qne procurem legiti-
mar suas dividas perante o dictp Tribunal dentro de dous annos, contados da data dc 11 do corrente , debaixo
da Çqmminação de que findo o dicto prazo, não serátn mais ouvidos, e se remetterám para oi meios ordinários
Rio de Janeiro 26 de Março de 1828.— Cypria.no José. Tinoco da Silva.

RIO se JANEIRO ha IMPRENSA NACIONAL 1823.



N.° 91- Quinta feira 24 de Abril de 1823-

©cf a & a g> jT 1.

BIARIO BO GOVERNO. Vol. l.a

Annuncio.

1 I S Redactores julgam do seo dever partici-
pai ao Publico, que só he artigo Official aquillo,

que como tal for annunciado.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Constando a S. M. o Imperador pelo Officio incluso

do Juiz de Fora da Villa dé Sanío Antônio de Sn , que no

respectivo Termo se commettem diária, e impunemente

roubas, e mortes, sem que as Auctoridades Civis da Villa

tenham a necessária força para os poder conter; e sendo

este um objecto, 
'que altamente reclama, e com urgência

as providencias mais eficazes da parte do Governo de b.
M. I. Manda o Mesmo Augusto Senhor pela Secretaria de

Estado dos Negócios do Império comimmicar o referido ao

Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Guer-
ra, para que á vista do citado Officio, dê as providencias
miíitares, que o mesmo exir-e , pois que nio bastam os ís-
forços das Justiças Civis do logar. Payo 10 de Abril de
1823. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

«lo no Conselho de Auctoridades , c Empregados , que
por esse motivo 3e congregara, que, não havendo indi-
cio algum de taes maquinações , não tinha logar o pro-
ceder-se á referida Devassa, que serviria somente de abrir

porta franca á calurnn: 1; Manda, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império, participar ao mesmo Go-
verno , que devendo executar o que se lbe ordenou , he
reprehensivel a falta de cumprimento , e indica não só
o receio de serem alguns comprehendidos, mas até pó-
de parecer este procedimento filho da anarquia, que não
deixa de transluzir de sua manifesta desobediência. Pala-
cia do Rio de Janeiro cm 10 de Abril de 1823. — José
Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M* o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda, remetter ao Ministro, e
Secretario de Lstado dos Negócios da Mannha o requen-

mento junto de Guilherme Luckerbu, Capitão da Galera
Lindsays , em que pede o pagamento do transporte de cen-
to e vinte um marinheiros, que na mesma conduzio de/,i-
alaterra, para que procedendo-se pela Repartição da Man-
nha nos exames sobre este negocio, qae he da sua com-

petencia , o leve i Presença do Mesmo Augusto Senhor,
transmittindo ao Thesouro Publico a resolução, qne houver

a respeito da solução, que se pertende para ter o devido ,
e prompto cumprimento. Paço 7 de Abril de 18->J. -

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Subindo á Presença de S. M. o Imperador a Repre-
sentaçío da Junta Administrativa, erecta na Freguezia da
Conceição de Santa Cruz, na Commarca de Porto Seguro ,
em que expõe a maneira , porque fora nella Acclauiado
o Mesmo Senhor, e os motivos , que deram logar á sua
installaçíão: Manda pela Secretatia de Estado dos Nego-
.cios do Império, louvar, e agradecer o zelo, e patriotismo,
cem que se houve aquelle honrado Povo, parte da ra-
milia Brasiliense: Tomando na devida censiueração tanto
,m serviços prestados ã Pátria, como os votos de amor a
Sua Augusta Pessoa: c declarar á sobredíta Junta , que
achando-se aquella Freguezia tão próxima á Cabeça de
Commarca, tendo cessado os motivos da sua installação ,
e tornando-se ruinosa ao Estado a multiplicidade de pe-
quenos Governos independentes , e por sua natureza me-

gaes : Ha por bem, que se dissolva a mesma Junta, e res-
tituiodo'-se a Administração Publica ao antigo estado, em
tudo se guardem as Leis, e Ordens existentes para conser-
vação da'tranqüilidade dos Povos, até ulteriores providen-
<i»s. Palácio do Rio de Janeiro 10 de Abril de 1823. —
José Bonifácio de Andrada e Silva.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Oflicio do
Governo Provisório da Provincia de Pernambuco^ de 12
de Março próximo passado , em que expõe que náo cum-
piira a Portaria deli de Novembro , sobre a Devassa
contra os anarchistns, e demagogos , por se ter ass-enta-

Repartição dos Negócios da Justiça.

Tendo sido remettidas para o Arsenal do Exercito

cem barretinas appreheiididas a Miguel Antunes Lopes com

loja de Sirigue.ro na rua da Quitanda por serem achadas

com tope de tortugal, mas constando depois que ellas v,e-

ram de Lisboa em o Navio Trajano , dirigidas a Francisco

Xavier Pires, a quem o referido Sirigueiro as comprou , e

cT foram aqui despachadas em 20 de Março do anno pa»-
sado. quando aquelle mesmo era o tope Brasileiro; sem

oue por este , nem por outro qualquer indico , se possa
colligir contravenção alguma ao que muito posteriormente
foi determinado-.Manda S. Mo Imperador, pela Secre-

taria de Estado dos Negócios da Justiça que o Min. -

tro e Secretario de Estado do Negócios da Guerra pas-
se às ordens competentes aquella Repartição , para serem

entregue, ao sobredito Mi«uel Antunes Lopes as mesma.

Sinas; e que se algumas não existirem lhe sejam pa-barretii,» . e * ejie convencionado. Palácio do
gas pelo ju,to preço com d eco _
Rio de Janeiro em 8 oe A»iu '«-

' 
to de Miranda Montenegro.

: ta ,
Gueixamio-se Anna Maria da Conceição, parda libçr-

dM'violências, e injustiças com ella praticadas pelo
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Jui. Ordinário o Capitão Manoel Martins Varram , e se»

Primo o Capitão Manoel Prancisco Machado , em conse-

qutíttcia «asqtt.es loffroo tnai» de tfoatio «finos de pmão,
depois (k, lhe Sereia stflo .se^fMsstradàs , ie .arrematadas a.
suas lavouras , gados , e trez escravos , ficando rcdw.,da
i, ultima miséria , e não podendo ella contender eom os
.upplicados, nem haver pelos meios ordinários as custa*,
perdas , e damnos , para que lhe ficou o direito salvo
peru^S, e UilIlHlUS , yaia .jui. mu uw/u "  -

" na "Sentenfa 
porque foi julgada iiuioçerrte-i—M^nd*-V-M.

o Imperador , pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Justiça. femetter o requerimento da supplicante |á .lunta
Provisória do Governo da Província d. Minas Gemes,

para que encarregue logo a reparação daquelles damnos ,
è injustiças, ao Ouvidor da Commarca respectiva, a quem
compete o proteger os fracos contra os poderosos; e co-
mo, um facto tão--escandaloso, e a pobreza e miséria d*
suppüéwite., riío podiam deixar de magoar o Coraçuo
Humano, ò Justo de S. M. L , Manda outro sim o Mesmo
Augusto Senhor., que a Junta dê conta do êxito deste
negocio , ô qual lhe ha por miiijo recoimiiendado. Pa-
iaoio do Rio de Janeiro em 16 da Abril de 1823. -*- Cae-
tono Pinto de Miranda Èontenegro.

9)

revisão , « fipprovação das Propostas de Milicias até Ca-
pitüo, 6 * levisão, e notaa nas da 1.» Linha, para a»
enviar á »***cretaria de Estado do» Negócios da Guerra.

>$.* tJeve o líoVeWio Civil.presta-se ás requisições
dos ÕOVSfnadores das Armas , emquanto ao artigo 4.a ,
passando as convenientes ordens ás Auctoridades , e mais
Estaçõas , a quem competir.

7.» O Trem fica debaixo da Inspecçao , e direcção
-do__.Cíüvíerno Civil..., e da Junta a Fazenda , emquanto i
contabilidade.

8.» O Almotarife dos Armazéns deve prestar-se to-
tia. as veies, qoe õ Governador das Armas quizer pus-
sar revista aos petrechos de guerra; a destribuiçâo destes
com tudo será como fica dito no artigo 6."

Palácio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de 1823.—
João Vieira de Carvalho.

Nesta mesma data se fez a necessária participação
ao Governo Provisório da referida Provincia ; remettends-
lhe por copia a Portaria acima transcripta.

Kepetrtiç&e dos Negócios da Guerrett
' 

Quando S. M. o Imperador , Informado do bftm Ser-
viço dos seos Subditos , os colloca em logares próprios
a fazerem manter as Leis, a guardar a paz. interna , e
defender a Independência do Império ; Julga Ter Feito
quanto basta, pára que as drffereirtes Auctoridades , por
Elle escolhidas, sejam uniformes, e sbllicitas em preen-
-cber- aquelies fins, seui a mistura de paixões, ou vistas
•particulares; que sam sempre as arma», de que se seiv
vem os inimigo, da nossa Sagrada Caasã , para desvaira»
íemias mesmas Auctoridades, e trazel-as a uri. estado
;de intriga e concussSo , que. lhes ftúfâ perder a "grande

.força moral, que conserva «ui harmonia os Impérios. Sue
Cede isto muitas vetos , e agora na Provincia do Rio
Grande de S. Pedro ; sendo portanto obrigado S» M. ô
Imperador, com desgosto, a descer a detalhes, que jul-

fava 
desnecessários , quando a Representação daquella

'rovincia se acha collocada em Subditos, que muitas
provas tem dado de ai» á Sua Augusta Pessoa, e in-
teresses da Nação: em conseqüência, Manda pela S.-
«etária de Kstado dos Negócios da Guerra, remetter
ao Governador das Armas da dita Província de S. Fe-
dro as seguintes lnstrucçôes , que julga necessárias a
estabelecer limitsí» certos entre elle , e. o Governo Civil da
Provincia; na convicção intima com tudo , que mal irá
a-Gloria do Império, se um. systema desinteressado, to-
leíante , e firme não for a linha de conducta dos Êmpre-

o» Públicos.
1." O Governador das Armas he sujeito ao Oovcr-

lia Civil ; mas á^uelle toca o detalhe particular dos Cor-
pos, como passagens de praça de um para outros, Bai-
xa_, disciplina , e arranjos econômicos dos mesmos; Des-
fa.ameutos , e Guardas de Fronteiias , einquantò ao séo
numero ê localidade ; e bem assim a escolha de Com-
Jtiáhdantís dé Fronteiras, e Districto., que 

'inimediatameh-
' te lhe seràm responsáveis.

2." , Ao "Governador 
das Armas pertence o detalhe

em grande drfs Tropas para a defeza do Paiz,. formatu-
ra de Acampamentos , erecçíp de obras de Fortifícãção,
augmento, ou diminuição da força efiectiva nas grandes
operações; dando parte ao Governo Civil como assim tí-
ter obrado.

3." Deve o Governador das Armas fbrtrtalis&r ás
Propostas da Primeira é Segunda Linha , conforme o
Decreto d" 4 de Dezembro de T824 ) e feritregal-às áo
Governo Civil.

4." Para Soldos , 
"Municíamentos, 

Armímento , Re-
tíicriU , e Recrutamento , deve o Governador das Arma»
recorrer t,,o Governo Civil.

5.* TOca aa Governa Civil, na parte Militar, a

-- PERNAMBUCO.

Cidade do Recife..

lllust. e Excel. Sr. ~- Devemos nesta occasíáo
dirigir-nos Wspekosaine».te á V. Ex. , participando
que esta Provincia , que temos a honra de reger
debaixo dos Poderodos Auspícios de S. M. I., vai

gozando da paz, <e tranquillídade cara a separação
_ò ffiotof das suas recentes desordens, e convicção
do nosso sincero aflfoctó á Soberania do Mesmo Aui-

gustô Senhor, que aquelle demagogo tanto tbree-

jou por ennuvear com cahtmnias, que ficam já fe*'conhecidas 
por iodos os bons Cidadãos.

Tambem participamos, como nós cumpre, qufe
tendo sido eleito pára Deputado ás Cortes Brasi-
letras pela sua Provincia do Seara o Secretario des-
ta Junta do Governo de Pernambuco José Mariánò
de Albuquerque Cavalcante, mandámos appurar a
Pauta da Eleição da Junta em a Câmara da Ca-

pitai, e achou-se, que depois do 
"dito 

José Maria-
no , reunia a pluralidade de. votos o Padre José
Marinho Falcão Padilha, o qual, em consequen-
eia tomou posse do logar naquella Câmara, e se
acha participando dos trabalhos do Govertio desde
o dia 17 do Corrente Março.

He quanto temos de participar agora á V. Ex.,

que se dignará de o fasser presente á S. M. I.
Dens Guarde a V. Ex. por muitos annos. Re-

tife de Pernambuco «8 de Março dé 182.-3. — lllust.
e Excel. Sr. José' Bonifácio de Andrada e Silva. --
Affòn*çO de Albuquerque Maranhão, Presidente;
Francisco Paes Barreto ; José Marino Falcão Pa-
dilha , Secretario da Junta do Governo.

MATO GROSSO.

Cidade de Cuibá.

Senhor. — O interesse da Pátria » a honra , e
a liberdade nos chamam finalmente a levantar, de-
fender, e sustentar o Throno de V. M. I. A Jun-
Governativa Provisória de Matto Grosso sente que

Íiara 
o Brasil, e portanto para os Povos, que.

em á honra de Goifernar, se quisesse prepaVar a
humilhante sorte, que lhe destinavam as Cortes
de Lisboa.

Assim como ella se unío, em o dia 22 do cot-
reate ttrez, com a Câmara desta Cidade, que por



(m y
Kdital íoflvo<Sóü » Glérò , Nobreza, 0 Povo ; «
coniunctementè Acclitrtiôu a V. M. HnfwíSrlw Con*-
tituciónal-, e Dfefensor Perpetuo do Brasil, tam-
bem «e unirá, e etap««ihàrii em cumprir seos dt5v*9-
*ea «ara Sustentar a Independência deste mistcv.-
te irtiperi» , é seguridade do Throíio , e á publica
liberdade. . ,

Êstti niesrtfa Junta conheee qne ne chegado o
momento de doi- Urti grande exemplo, te pof isso
«Ha se esmerará a insinuar aos Povos desta Pro-
vincia <piê *ltlem tltíia sinceramente süa Pátria,
áuein estimtt um Governe Paternisl, fe a liberdade
amançátíft pela C»rtrtitniv«ó, que V. M. I. lhes
proiiietteo tfer, deve cuidar só em destruir os op-
preísores , q«e na» Se embaraçam com a Pátria,
nem coiA o Governo, nem corti a liberdade, e que
sempre a áélwrám pfvinpta para dirigil-os nesta
empreza , de que depende o bem do Brasil, e que
a sua divisa deve ser Independência ou Morte,
igué inraHios.

JDi-iiè-Se V. M. I. dè ãfefcolhêr benigno de to-
dos os" Membros, que co-mpüem esta Junta , os
protestos de firme adhesão á Augusta Pessoa de
V. M. I. , « á Causa Sagrada da Independência
deste Império.

. Deos Gúârde a V. M. I. pel«,s annos que ha-
vemos de mister. Cuiabá 23 de Janeiro de 1823.—
Antônio José dê Carvalho Chaves, Presidente;
Jeronimo Joaquim Nunes , vice-Presideüte ; Auto-
nio Correia da Costa, Deputado Secretario; Felix
Msrme; Agostinho Luiz Gularte Pereira; Jòãò
Poupino Caldas ; José dà Silva Guimarães; Mi-
guel Theotonio de Toledo Ribas.

BRASIL.

PROVÍNCIA OISPLATINA.

Aâ últimas notieiagj que temas podido obter d*
Monte Video chegam tt 27 de Fevereiro passado.
AtterttOs eoiftò estaStòà , ao que sè passa naquel-
Ia parte do Império, não nos demoramos em cum-
prir o nosso dever transmittbldo aoS nossos Leito-
res o resultado das nossas informações. No mesmo
dia 27 tnove-s-se ó Exei-citb Imperial, e «-Jtrte mo-
vimento se operou chamando o -grosso do rtosãò
Exercito a attenção do Inimigo em frente da sua
posição, éinijiianto umã Divisão de 600 homens,
cotnniartdados pelo Coronel D. Frnctuõso Rivcra,
entrou por nm flànc-ó deritrõ da linha , e tomou
l^OOO cabeças de gado, que podiam servir de bas-
tecimento ao inimigo ; tornando uns e outros ás
suas posições depois de algum fogo, em que ficaram
prisioneiros alguns dos anarquistas , éntré elles um
Official.

Eis poiü principiada» ás hostilidades, a que os
nossos pseudo-Irmâos tanto e tttiito nos tem provocado,
esgotando a ntissa paciência, « degpresantto acinte-
mente toda* ás diligências t-plè o ftossd Augusto

• Monalca se tfeliti dignado pôr eiti praeticá , para as
vottter , ê chamar á fázão.

Justam est bcllum , quibus weéssaritíto ; et pia
firma, quibus nulla, nisi in armiis, feiinaiiilUr spes

TU. iii.

. flF R a"n q A.

Paris 20 de Fevereiro.

A partida de S. A. R. - ¦» Duqiié tfAngèulcm

está muito mais próxima, do qtie a principio ne
suppillilia. O General Guillemont, Major General
do Exercito dá Hespanha , partirá alguns dias au-
tes de S. A. R. Diz-se «raie a saida da Duqueza
ú'Ang<iU'/'eiue para tíordeuux ftca para dopois da
Páscoa.

S. A. R. terá com sigo Um Concelho de Hes-
ptinhoes , C será o Presidente daquelle Concelho.
Os Generaiís Hespanhoes tem apressado a sua jor-
liada.

O intrépido Trappista Aulome Maranhão chegou
dé Tolosa ante» de hontem de manhã.

Os ÜÍBeíaes Hespanhoes, que devem servir no
Exercito dá Hespanha, foram Domingo appresen-
tar os seos respeitos ao Duque d'Angoultíne. S.
A. R. significou-lhes a sua satisfação por se achar
á testa delles : disse-lhe» que esperava que o Exer-
cito observasse a mais restricta disciplina, e que
brevemente os tornaria a ver.

ri É S P A N II A.

O General Placenria, segundo Commandante
do Exercito Constitucional, foi apresionado por
Bessieres, e ficou prezo , assim como os artilheiro»
e mineiros. Todos os outros militares tiveram li-
ç«snça para se irem embora, prestando juramento
de não pegarem outra vez em armes contra o Exér-
rito Realista. Deo-se a cada Soldado cinco fran-
cos , e cinco onças de ouro a cada um dos Ofli-
eiaes.

O Barão tfEroks, e o General Quesada par-
tiram para Catalunha. :

Pelos papeis è cartas particulares de Madrid
até 13 de Fevereiro, e Officios do Lord Titzioy
Some.net da mesma data, consta que os revolueio-,
narios daquella Capital acham-se perfeitamente di-
vididos. Cada um dos partidos deseja apoderar-se
da pessoa do Rei, como um penhor de sua pro-
pria eventual segurança. Os Ministros desejam k-,
val-o para Cadis ou Corunha -. o Povo insiste em
conserval-o eh, Madrid, e o Rei pouca vontade tem
de ir para mais distante captiveiro. O General
Bessieres-,- Comuiandante Realista, executa vanos
movimentos perto de Madrid ,_ para ver se mterce-
pta , e livra o Real Prisioneiro.

Bessieres marthou de Heute para Aranfnes , on*-
de El-Rei tem uma quinta sobre o Tejo, distante,
lómente sete legoas «ie Madrid; porém as noticias
desta Cidade referem que elle fora expulso oeque,-
le lóçar por Abisbal. O caso provavelmente he que
Bessieres anda cançando o seo antagonista com mar-
chás, e contra marchas; entre tanto as suas ope-
rações ao redor de Madrid fazwn, com qué os re-
volurionarios temam alguma subita manobra, que
ponha os Realistas em posse da Cidade. Ora sup-

por que aouelles factos podessem oceorrer : se.
em Hespanha houvesse alguma cousa em íavor da
Constituição , que se parecesse com sentimento na-
cional, fora suppor os Hespanhoes destituídos de

iuizo -Como soffreriamos nós por mpito tempo uma

tropa de quatro, ott cinco mil homens, que an-

lasse de Marlotc para Windserr , e de Wtndsor para
flairshW* ;Q«e diríamos dd um dos nossos primei-
íofGeneraes, e excellentes tropas, « no deeur*.

de iZ semanas náo livrasse ladres daquelle*

inimigos J
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INGLATERRA.

. Notamos em um Periódico Ministerial Franeez,
« Jornal dos Debates , um artigo escripto pi M.

Mmul-Rochetle , sobre a possibilidade de unia expe-

dicão Russa contra a /«dia. M. RaouUiochettejm-
da que joven he hábil escriptor ; o seo ait.go be

composto com moderação; porém julgamol-o muito
extcmooraueo, e duvidamos da bondade da pol.t.-
ca, que o dictou. As Grandes Potências, entre as

qu.es a Inglaterra nao quer perder o seo d.sí.neto
logar, tem renunciado todas ao «.pinto de aggres-
são, e de conquistai ova attribiur a Ruma vistas

daquella natureza, ainda que consideradas somen-

te mme possíveis, he excluil-a da grande confede-
ração 

'^Europa-, e chamar a Santa Alhança, de

qne á Rússia 
'faz 

parte, um falso e ímpio_ p.etex-
Z- Nós não podemos dar ouvidos a sim.hantes theo-

rias, que de Facto no seo todo nada d.ft.rem das dos

nos oi escriptoresRadicaes.-Estamos firmem*e

persuadidos 
'de 

que os illustrados Governos de hoje

nniis seapplicam a segurar a sua força, e tranqu.-
lidacle interna, do que a estenderem as suas fronte.-
ras, ou a sujeitarem novos territórios ao seo domínio.
Elle. san. obrigados , tanto para coms.go ™™™>
como para com os seos Povo. , a esmagar a hydra

de revolução, que todos os dias se esforça pa.a le-

vantar aWuma das suas numerosas cabeças ; porem
a. medida tomadas por aquelles Governos sam dc-

finsivas : por outra parte a nossa pos.cao insular,
a bondade da nossa Constituição, pondo-nos a abn-

m, da revolução , torna-nos talvez de alguma sorte

Siseusiveis ao perigo dos outros ; e daqu. nasce a

diif.culdade de persuadir os Inglezes da 
^essida-

de da guerra da França contra a Hespanha. Nao

,e tem dado o pezo necessário ao estado da pn-
meii-a daquella. Potências, ha tanto tempo ag.tada

nor conspirações ; e acreditou-se por outra parte
com demasiada ligeireza que os Hespanhoes se echa-

vam animados de um espirito Nacional a favor da

sua democrática Constituição: da mesma maneira
suppoz-se erradamente que uma faria violenta j-or-
tra o Imperador da Rússia , na Câmara dos Con-

muns , suspenderia a Politica continental; porém
iudiciòsamente ndveriio M. Camimg que -iimlhantes
"discussões não pedem fazer bem, e produziriam gra-
¦vê mal 

"Um discurso como o dc Mr. Brougham ,
ou nm artigo como o de M. Rewul-Rachetir,, pode
irritar, porém minta alterar o systema de uma Po-
litica justa, e moderada. ,

A Gazeta de Sabbado contem uma importante
ordem em Concelho, datada de 21 de Fevereiro
deste anno, que revoga outra datada de lu de No-
vembro ultimo, na qual era proh.b.do a qualquer
oessoa, debaixo de certas penas estabelecidas pela
F '" _._-!--...« r-K.-v.n_. _-vil n__i-'t«-_i_
jei. translii, transportar pólvora, salitie, armas, oupetre-

chos para Portos de Hespanha Costa d Afinca,

índias Oriadaes, ou Continente d' America (nao sen-
do porto Britânico, ou dos Eslados-Umdos), e me-
ramente prohibe pro fôrma o transporte de alguns
artigos para a Costa d' África.

Mr Canning deo Sabbado um grande jantar ao
Ministro Hespanhol, Mr. Jabal , Duque e Duque-
za de S. Lourenço, Duque de Welhngton , Conde
e Condessa de Liverpool, Mr. Hushsson, Lord
Francisco Coni/nghem, Mx. Planta, &c

(The New Times de 24 de Fevereiro.)

Um Jornal da Thesonraria , da noite passada ,
contem o seguinte parágrafo : « Alguns dos nossos
contemporâneos tem ultimamente publicado que os
trabalhos crescem nos Arsenaes da Marinha, dando
assim a entender que o Governo de S. M. espera
algumas hostilidade: por tanto somos auctorisados
expressamente a annunciar que nenhum augmenta de
trabalho tem havido , nem a mais pequena disposição

para preparativos de guerra, em nenhum dos Ar-
Wíes. Aquelles rumores, e noticias procedem prol
ralvemente de . este o Período em que o Gon-
missariado da Armada ( Navy Boarde ) faz os
seos confiados para o suppnmento annual de mu-
nições; sendo evidente que , havendo rumores de

guerra , ha de subir o preço de todos aquelles ar-
tigos e dar motivo a que sejam quanto menos ta -

rnaveis os offerecimentos dos contractadores. „
(BelFs Weckly Messenger, Janeiro 2o.)

NOTICIAS MARÍTIMA S.

E N T R A D A S.

Dia "2 do corrente. — Gibraltar ; 37 dias ; G.
Ins. Vancu, M.Joseph BrooJc, equipagem 16, car-
sra armamentos ao Caixa Antônio Francisco de Alireo ;
se»ue para Buenos Ayres. Refere o dito Caixa que
por Gazetas de Madrid de 21 de Fevereiro cons-
tava terem as Cortes de Hespanha determinado em
easo de invasão Franccza vetirarem-se para Cadts,
levando em sua companhia El-Rei. — Hull; 52
dias • B Ing. Ilumber, M. Rkhard Johnson , equi-

pàgem 11, carga louça a Plowes, e Comp.: passa-
teiro nm Imç. - Bengalla ,- 8* d.as ; G. General
Lecor, M. 

'João 
Gomes Duarte , equipagem 6b,

curo-a fazendas e salitre a Domingos Alves Lonreiro.
— Rio Grande; ; 18 dias; S. Conceição , M. José
Vrancisco ela Silva, equipagem 10, ca.*ga carne, se-

ík, e couros a vários. —M.angaratilm ..- 5 dia.: L.
Espirito Santo , M. Francisco José, Ferreira , equipa-

«¦em õ , carga caffi* a. vários. — Paranagoã ; 7 dias ;
8- Menalia. -M. Manoel Dias de Sequeira , ^ equipa-
,kem 8 carga madeira, arroz e calíe a José da Cu-
mha- pa«saSeirosJosé Antônio Monteiro, Jpsé lg-
naoio de Mello, um Cabo e um Soldado de Mili-

cias que conduzem 4 prezos remettidos á Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha. -- Santa Ca-
lharinei,- 5 dias ; S. BurSo-da Laguna, M. Alexau-
dre José de Jesus , equipagem 10, carga farinha e
taboado a vários. — Arribado , C. Ing. Bonnty , M.
John Killer, sahio deste Porto em 20 do corrente.

SAHIDAS.

Dia 22 do corrente. — Pernambuco; G. Ing.
Earnest, M.John Bealson , equipagem 8, carga ia-
rinha. — Mangaratiba ; L. S. Francisco de Pnula ,
M. João Francisco Pinto, equipagem 5, em lastro.
Cabo frio , L. S. Francisco df, Paula, M. ü*i»oc/
da Costa Purio , equipagem 4, em lastro. — Dito ,
L. Espada forte, M. José Akcs Braga, equipagem
4, em lastre. — Rio de S. João,- L. Espirito Santo,
M. Joaquim Barboza, equipagem 6 , em lastro. —
Guamtiha ,- Ci.. fivui Sucesso, M. José dos Santos
da Fonceea , carga viveres. - Venavente ; L. S. João
da Graça, M. Jcüo Antunes tic Sequeira, equipagem
9 , em lastro : passageiros Antônio José Pinto com
um filho, e o Vigário de Vianna Fr. Francisco do
Nascimento com um escravo.

K 1 G i> « J A-NE IRO n a IMPRENSA NACIONAL- 182.3,
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DECRETO.

J^ Tlendendo á siipplica de Francisco Januário Tenorio ,
e a achar-se provido pelo Governo da Piovincia de Pn-

nambuco na Cadeira das Primeiras Letras da Freguezia
de Huna , precedendo os perc.sos exames : Hei por bem

Çonfirmal-o na proptiedade da referida Cadeira, com o

ordenado competente. A Mesa do Desembarco do Paço o

tenha assim entendido, e lhe mande passar os Despachos
necessários. PaV° em dezesete de Abril de mil oitocentos
«vinte trez segundo da Independência e do Império. Com

a Rubrica de SUA MAGESTADE o IMPERADOR. -

José Bonifácio de Andrada e Silva.

Josefa. Maria ela Conceição: Manda pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda , que o Desembargador
João dosí da Veiga , Juiz dos Seqtiestios de Propriedá.-
des Portuguezas continue com a assistência mensal díj
trez mil e duzentos réis, com que era supprida de ordem
de seu filho Pedro Vaz da Silva, ora residente em For-
tugal, pelos rendimentos de uma casa, de que he se-
nhorio, e se acha seqüestrada , recolheudo-se no The-
souro Publico o excesso, que houver depois de deduzi-
do o mencionado supprimento. Paço 7 dê Abril de 185.J.
— Martim Franeico Ribeiro Andratia.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Impeno.

S. M. o Imperador , Iiiteirado do conteúdo da Re-

nfesentaçãó,,que í Sua Augusta Presença fez subir o Cot-

leeio Eleitoral da Cidade da Fortaleza, em que depois tle

relatar os acontecimentos" da Província do Ceará, pede
providencias para trahquili.ar aquelics "Povos: Manda pela
Secretaria de Estado dos Negócios do Império , certificar
ao mesmo Collegio, que achando-se a instai!ar dentro de

poucos dias a Assembléa Geral, Con»tituinte , e Leg.slati-
va, e devendo os Membros que a compoVni, vir munidos

de'Instrucções pelas Câmaras respectivas a bem da Pro-
vincia, este sábio Congresso dará elbcazes , e promptos
remedigs aos males, que o Collegio aponta; seudo en-

ttetanto de 
' 
rigorosa obrigação, e. absoluta necessidade,

qne cada um se conserve. dentro dos limites das suas at-

tribuiç/ões , sujeito ás Leis, e ás Auctoridades constitui-
das, como imperiosamente exige o Systema Constitucional
qué todos tem proclamado. Palácio do JRto de Janeiro
em 10 de Abril de 18231 —José Bonifácio de Andrada
« Silva.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do Co-
verno Provisório da Província do Espirito Santo , de 20
dc Março próximo passado, em que representa que tendo
se a Villa de S. Maihcos unido á referida Província pa"11
a ,Acclaiiiação do Mesmo Augusto Senhor, e pertendendo
agora o Conselho Interino do Governo da Bahia , que a
dita Villa se lhe reconheça sujeita, entra em duvida a qual
das duas Províncias deve ficar pertencendo aquella Villa ;
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impe-
rio , participar ao referido Governo que deve reconhecei-se
sujeita aquelle, que lhe ficar mais próximo , ali que a As-
sémbléa Geral do Brasil determine os limites das Provin-
cias. Palácio do Rio de Janeiro em 10 de Abril de 1823.—
Josi Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Atteodendo S. M. o Imperador ao requerimento de

jf o

Repartiçõo dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o Imperador,. pela Secretaria de Esta»

do dos Negócios da Justiça, rei-ietter ao Cliunceher que
serve de Hegedor da Casa da Soup ,ca«ao , »«*•»*

encarregada ao Desembargador Ajudante do >t.«-de*rte 
-

Geral da Policia , em conseqüência dos acontecimentos de

Outubro passado, e por elle remettida á..mesma. Sao**

taria de Estado em dezeseis do corrente; para que sen-

do proposta na Mesa do Crime, se proceda ocmo.tar
de direito. S. M. I. «áo quer vèr a .nnoccncia pppmpi-
da, nem o Império do Brasü perturbado com facções.

Quer que se castiguem os máo. para emenda sua o

exemplo dos outros; que esta causa seja juIgada^por M

ni.tros, que mereçam a confiança publica pelos seos conhe-

cimentes, e probidade; e como o Corregedor do Crime

da Corte, o Casa, segundo algumas testemunha, a

da mesma sociedade dos reo. , que se nomee eu to que
sirva de Relator. Palácio do Rio de Janeiro ™^<£

Abril de 1823.-tffli.-mo K"*> de M'randa Mo-temyro.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado do. Ne-

eocios da Marinha, que o Intendente da Marinha_ faça

publicar por Editaes , que a M.annhagem que embarcai

voluntariamente na Fragata Real Carolina, Commandada

pelo Capitão de Fragata Thompson , e no Nav,o Animo

Iranere , e Bergantim Bom fim , passam a ter o. venci-

mentos declarados na Tabeliã junta. Palácio ãoRuide

Janeiro em 21 de Abril de 1823. -Lu» da Cunha M-

feira.

Tabeliã dos vencimentos, que passa a era 
£*"£*«>

oue voluntariamente embarcar a bonlo da «W*««

Carolina , Navio Animo Grande, e Bergantim Bom fim.

Primeiros Marinheiros por mez ^^
Segundos ditos 4:800
Primeiros Grumetes f.^r,
SegUíoíí« 

se appresentem abordo dos mencionado,

Navio, tlarinheiroi, e Grumetes, receberam uma gr,*

tificação na fôrma abaixo declarada.
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<_ Marinheiro. .
Os Grumetes ,

Secretaria de Estado em 21 de Abril de
Lsenardo Autenio Gonçalves Bastos.

" 3:000
4:800

1823.—

«ANTA CATHARINA,

F/V/íi <fe Lages.

Imperial Senhor. ~- A Câmara da Villa de La-
«ge. Commarca de Santa Catharina, tem a honra de
appresentar a V. M. I. os sinceros votos de amor,
lealdade, e respeito de todo este Povo, e expres-
sar na Augusta e Imperial Presença o seo extraor-
dinario prazer pela fausta notícia da Sua Glorio-
sa Sagração, e Coroação no firme Throno deste
Ipperio, qae a Providencia «rguera em seguros
fundamentos do direito do sangue, amor, ,e grati-
dão. Ella como órgão de todo este leal Povo ju-
ra a maia inalterável obediência, e fidelidade a
"V. M. I., e convencida da traição da cláusula ju-
íaméntal prévia transcripta sem letiesão em segui-
mento do formulário, vindo da Corte na Gloriosa
Acelamação de V. M. I., temem abono da sua
honra , e de todo este Povo , com elle declarado
a sua n.llidade, reclamando os verdadeiros direi-
tos de V. ML I. coH-orme a vontade espontânea de
todos , como fevidênfceia a actà h-clüsíi. Resta-lhe
pois felicitar a V. M. I., e supplicar da Sua reco-
nhecida bondade, Se digne aceitar estes sinceros
¦votos de seos Subditos Lagiams da remota e apra-
sivel serra geral , que affectuosamente offerecem a
V. M. I. por tributo da lealdade Brasileira.

Deos Guarde a V. M. I. muitos annos. Villa
<lè__0gw em Câmara de 29 de Janeiro de 1823, so-
gundo do Inij-erió.

De V. M..I. leaes e obedientes Subditos. — An-
tonio Lim de Cordova, João Antônio Borges, Ap-
relio Antônio Martins, João José deOliveira, Cae-
tanó José de £jo!_a,. Salvador José de Araújo.

Termo de Reclamação, declaração, c anullação da '
¦cláusula juramento! transcrita inaécerlidnmente na
¦ Acta da Gloriosa Acelamação dé S. M. I. o Senhor
I). Pedro L Imperatfor dò Brasil ? e Seo Perpetuo

•Defensor, qui-fiz a Paso da. Vala de Lages da
Provincia de. Santa Catharina.

Aos vinte nove «lias ão mez de Janeiro do an-
no do Nascimento dei No_so Senhor Jcsüs'" Christo
de ijiil pitocentos e vinte trez annos , segundo do
Ifiiperio do Brasil nesta Villa de Lages da nova
Commarca de Santa Catliorina e Passos do Conce-
3lio , aoride se achavam conjuntos a Câmara Clero
Nobreza e Povo, e postada a Tropa no largo eo
niais Povo, que não cabia nas Sallas do mesmo
Paço junto em maça a porta delles , por haverem
sido convocados pelo Juiz Presidente, a fim.de
declararem as suas vontades, sobre a atraiçoada
cláusula juramental previa transcrita inadvertidamen-
tç na Acta da'Gloriosa AeclamaJção de S.'M, I.,
sendo pois assim reunidos foi immediatamente lido
em altas vosses (ia porta á representação e' Pro tes-
to contra a dita cláusula, feito pelos Excellentissi-
iik» Procura tio res Geraes-das Províncias , que foi
envido cota o maior enthusiasmo c applauso, sendo
iàterrpmptda a «ua leitura varias vezes com as

eíidas Accl/_.t.an3es ,de viva a nossa Santa Reli-
_ Viva Sua Magestade Imperial o Senhor

rep

Império do Brasil, Viva a Imperatriz e toda a Im-
penal Familia, Viva o Concelho de Estado dos
Procuradores Geraes das Piovincias. E logo que
se findOií o discurso levantaram todos as vozes di-
jzendo, qüe a unanime vontade de todos na Accla-
reação de S. M. o Imperador, e Defensor Perpe-
tuo deste'Império, que a Misericórdia Divina er-
n-uera, compadecido dos males deste Povo, não fo-
ía, e nem podia ser de o Throno do Mesmo Au-
to Senhor ficar vacilante, e dependente por qual-
quer fórma da Assembléa Legislativa do Império,

pois que as suas intenções demonstradas com maior,
e mais vivo enthusiasmo eram, e declaram expres-
sa, e solemnemente a estabilidade, firmeza, e éter-
na'duração do dilo Throno, para o mesmo Impe-
rial Senhor, e Seos Augustos Descendentes , para
sustentar a qual offereciam , e offerecem até a ul-
tima gota de seo sangue. que na Independência
do Império , e do Imperador fazem consistir a sua
segurança, e fidelidade, e que não podem conceber
Imperador dependente: que he verdade haver a
cláusula juramental prévia/sido transcripta de for-
mulario mandado pelo traidor ex-Presitlente da Ca-
mara da Corte, que se seguio'para a formação da
Acta inadvertidamente em boa te na força do en-
tliusiasmo , que não deo tempo á ponderação , e
conhecimento da traição armada, verificada era con-
tradição dos verdadeiros princípios reconhecidos, e
que por isso isolada "de motivos fora insertacomo
mera cláusula de fonmílãiio, que por tal razão só
não obrigaria, quanto mais versando sobre futuro
desconhecido: que pót taeS princípios, e todos exa-
i-ados na sobredita representação de Protesto, que
adoptam por incontestáveis, elles declaravam for-
malmente por irrite, nulla, e inobrigatoiía como
sie nunca existira tal atraiçoada cláusula , e he, e
foi, e protestam perante Deos, e o Mundo inteiro,
de que sempre será sua vontade, que S. M. o Im-
perador, única, e somente approve, sanecioue , e
jure as Leis fundamejitaes, que vir «e acham con-
formes ao liem geral, e particular do Império, e
Throno: que sustentem, ,e tornem o mais explendido
respeitável, ç seguro o mesmo seó Throno ; e que

> regulem, «firmem a segurança, e felicidade publica
de seos leaes Subditos, què reconhecendo-se deve-
dores ao Mesmo Augusto Senhor >dà sua salvação
política lhe ptostestani a ínais inabalável obediência,
e fidelidade, e gratos por suas virtudes, e heíoi-
cos feitos até o adoram 1! E Para constar requereo

mesmo Povo que minutado o presente Termo se
lie leo para verem se estava conforme , o que assim

sé satisfez pelo Juiz Presidente èni altas vozes da
mesma porta em cujo A.eto dando todas as maiores
demonstrações da sua satisfação, romperam em no-
vas Aeclaraações a S- M; L Sua Imperial Familia e
os honrados Procuradores das Províncias , findando
este fausto Acto, dando Vivas a lealdade da Nação
Brasileira, pelo que mandaram fosse lançado uo
livro que serve nas Vereanças para todas assigna-
rem o que assim foi comprido, conferindo-se com
nova leitura em que foram reproduzidas as mesmas
enérgicas demonstrações de applauso, e fidelidade fi-
lha de seos cordeaes sentimentos: e eu Francisco
José ik Santa Anna Souza Esirivão da Câmara que
o" escrevi juro e protesto defender com a vida a
IAdependencia do Brasil''.e a conservação do Impe-
riarThro-io.-—Antônio Lim de Cordova, Juiz;
João Antônio Borges, Juiz; Vereadores" Aurélio
Antônio Martins, João José de Oliveira, Caetano
José de Sou/a, Procurador Salvador José de Araújo.

E nada mais continha em o dilo Termo de re-'tf."Pedro 
I, 

'finpeVa:iur . ç Defensor Perpetuo d.o clamaçãu de Vereação milação, que fez o P
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w da cláusula juramental Iranscripta jnadve"te 
tia Acta du Gloriosa Acclamação ->"!.,!• 

'nino

v'T o Senhor D. P«fr° *¦ Imperador do Brasil,
-«.rtifico e porto por lé, em que por ver-

°, 
VZ"aÍ«™ omP publico e ,azo , dia , mez < r >.

dade me «i u1/,ríJ,tt/iro José de. Santa Anna

Vuta É^o da Câmara, eTabell.ao de Notas,
^o«z«, >* è ; j eul 1;ubjico e rasso. Em

Se^bn^erdal.---- Jori de Santa
Anna Souza.

PORTUGAL.

Lisboa 31 de Dezembro.

A Sessão em que o Congresso deliberou defi-

nitivaniente sobre a Causa de S. M. a Bainha , of-

feíece um vasto campo de meditação a todo o ob-

ferTador imparcial, pelos extraordinários suecessos

fue se passaram nella. Sem nos aventurar-mos a

Censurar ou approvar a deliberação, nao pode-
™s Jir em silencio o escandaloso attentado ,

^e alguns facciosos anarquistas commetteram para
com a pessoa de um Deputado, ao sair do Con-

SU, por haver expendido francamente a sua op-

filo 
"apoiada 

na Costituição , que lhe garante a

irreinonsabí lidade delia."BK 
podemos acreditar de sorte alguma

á voz publica 
Pde 

que este nefando a.ttentado fora

SisposJdeante mio por alguns Membros de-
riresso, inimigos implacáveis de S. M. a Kainlw»

e de todos os seos defensores: isto he tao atroz ,
oue a s* assim, melhor tfra ser alumi.o de uma

Sembléa de Cannibaes. 
"Nos estamos agora obser-

vando » os auetores deste attentado hçam impu-

nidos; o que será um exemplo terrível.,. 
^ que

Llô Irará conseqüência^ desastrosas. Se »™Df
tado, cujo voto se não conforma com a opinar»

da Assembléa , fica sujeito a ser atacado, e n-

soltado á saida, pelos facciosos, e ven* a «

partido, iquem se atrevera para o faturo a ecei

L o honroso cargo de Representante da Nação í

Não he isto um ataque directo a boberan a do

Congresso, e um principio manifesto de sediçaot
fíe ente excesso fora commettido por um principio
opposto , estamos bem certos de que ja se have-

ria procedido contra os criminosos com todo o ri-

gox da Lei. j Tal Ue a justiça de hoje!
h 

Ficou pois S. M. a RaUa entregue ao.ai bi-

trio do Ministério, isto he do Ministro da Just.-

ça, que be en. quem se resume hoje todo ««».">-
nisteiio !,' Veremos agora o que eÜe faz. »*»•>;
ra o que fizer, está-nos parecendo que fe. M. nao
^ae do Reino.... veremos se a profecia aeie certa.

(Trombeta Lusitana 31 de Dezembro.)

os Ministros <i<; Estado; e que passara a nomeai-
u. «.litros , H sabei-. Paia o Despacho do Estado ,
I). Álvaro Flores Estrada. —- Para o Governo D.
Autonio Dias dei Moral. —Vara. a Repartição de
Graça e Justiça. — D. José Zoiraquin. — Para a
Fazenda D. Lourenço Calvo de liozas. — Para a
Guerra D. José Maria Torrijo. — Para a Marinha
D. Rumou Romaes.

Na Sessão das Cintes em que se upprescntou
esta nomeação , um Deputado (chamado Rico) teve
o arrojo de expressar-se nestes termos. — Yo en
descargo de mi consciência, digo que es necessário,
v que^estanios cn tiempo critico de declarar Ia im-

potência phisica de S. M. (applausps nas Galerias.)
Que bellos Deputados tem produzido o systema

Constitucional Militar de Cadis e Lisboa'.'A
Decretou-se que a familia Beal, as Cortes, e

todas Auctoridades do Governo se trasladassem pa-
ra a Cidade de Stvi/I,a; e por entre as fiuifanona-
das de que estam cheias as folhas dos Liberaes bem
se reconhece o grande perigo em que se acha a

Hespanha.

H E S P A N H A.

Pessoas fidedignas nos asseguram ter visto os
os números da Gazeta de Madrid de 2, o, ei oe
Março próximo passado. Como as noticias desta tu-
ta iam as ultimas, que aqui podem haver oe nes-

pnnha, nos apressamos a Communical-as ao FuDlico
para que ajuizem do desgraçado estado,^ a que se
acha reduzida aquel\aontt-ora.florecen;e, Monarchia
hoje em dia' desolada pela guerra civil, depois fla
sua monstruosa Constituição.

, A..3 <U; Março S. M-Xalholica-aiin-uneiou as
Cortes, que .-havia .âcfffitqdíí :a. tteinissíiò .de.-tonos

P E R U'.

O Congresso Constituinte do Peru ; - Tendo

presentes o°s eminentes serviços do Marquez de
5f oiTe-2Wc á Causa da Independência , e Uberdar

de to Pctú, Decreta o seguinte: ao Marquez de

Tore-S'peiie,ice uma 
"das 

trez medalhas, que
Í 

"unbafa 
para distribuirem-se pelos benemérito,

t'a Pitria a 28 de Julho ultimo ; grevendo-se no

eve^ da Lcripção ; O Congresso' Constitinntedo
Períi ao merecimento: anno de 1822. -3. As^.nvo

fkareis entendendo e cumprireis &c 
J«~ 

Dado na

Salla do Congresso, em Lima 31 de **p*°

1822. -3*° José de Larrea t) Lortdo r.- oose.

Sanchcs Carrion, S—Pedro Pcdemonte, S.

Oo Brasil chegou uma Proclamado , que ain-

* Jí £S *i4.1» £* •fôSiFbS
?u„do nos »-eS^7^r J co,?seq«encia do
«dependente,d 

J £r^f^ a toda . tropa armada
que ordena hostl.dades coim i^^ as

Se acha estabelecida e^stefe ependentes, e.
posto soment i de Naço« Im 

^ sJn al.
Soberanas. E es pofleran ^^ ,
gumas vicissitudes mas o^. ^ }
S bondade, e diversidade 

£j£JJ as guas c^as;
ilC!,ÍV0 

rtr«Te dentro em breves annos as lu-
tudo promette que aenw eleverám a uh.

RIO DE JANEIRO

Srs. Redactores.
"_'..- L, mie sou possuído, me não

O .PatriotisAiw , de que sou ?



( 436 )

permitte indifferença para aquelles leitos, que sam
il laminados do seo fogo. Elle, e a gratidão deram
nascença ao que he annunciado na seguinte Nota,
¦e que sendo-me transmittido por um antigo meo,
e de verdade , rogo a V. mercês lhe queiram dar
cabimento no seo Diário , e ajudar assim a apre-
ciar um feito, certo digno de emulação, c de lou-
vor. O obséquio da sua acceitação constituirá a V.
mercês , muito seo obrigado.—A. R. F._ Deputa-
do por Minas Geraes.

Imperial Cidade do Ouro Preto.

A gratidão, característica dos Mineiros , não
j)ôde suffocar o seo grito no dia 9 do corrente
^bril , feliz anniversario daquelle , em que S. M.
o Imperador honrou pela primeira vez daSuaAu-
gusta Presença a Imperial Cidade do Ouro Preto,
então Villa Rica, e nesse dia mais que nunca ri-
co, pelos bens, pelo thezouro da paz, que der-
ramou no seio de seos habitante» com mão firme,
e generosa. Qual o negrume se dissipa em pre-
sença do Astro gerador do dia , as sombras terio-
rosas , que em torno «los pacíficos Cidadãos, aman-
tes do Príncipe, e da Pátria, diffundira o espi-
Mito de partido , que ali anarquisava , desaparece-
iam ;' o despotismo se curvou na Sua Presença ,
a impudencia, e a audácia fugiram diante d'Elle,
e nâo achando já quasi crime que vingar, S. M.
qual outro César, vem, vê, e Triunfa. Então em-
poigado o temor nos ânimos des Graccos , e dos
Catilinas, que contentamento não cercava os Fa-
bios, e os Poplieolas. Que profaças á Pátria , e

quaes as suas felicitações !
A lembrança fiel ao reconhecimento consagrou

o anniversario de tão fausto dia com as demonstra-
ções de uma espontânea illuminação por trez noi-
tes , e de um soleinne Te Deurn em acção de gra-
ças ao que sendo o Senhor dos Exércitos, he tam-
bem o Arbítrio da paz, o Deos de toda consola-
ção : demonstrações tanto mais ingênuas, e filhas
do animo , quanto não careceram do excitamento
de alguma Auctoridade; os mesmos Povos se diii-
giram para a sua saneção espontânea ao Governo ,
que" extasiado accolheo seos votos, e os coroou dos
signaes da mais lisongeira approvação. Assim se es-
tenderá entre os Mineiros pela serie dos dias a
memória deste , e o seo applauso ; assim rivaes no
empenho para com o Seo Augusto, e Perpetuo
Defensor os trez grandes Povos , primogênitos do
Império, se transmittirám mutuamente aquelle do-
ce brado, que nos campos de Mantua levantara
outr'ora a gratidão para Oclaviano - Ar~ '"

ílle mihi semper Deus.
Namque erit

Dia 23 de Abril de 1823.

Prestaram fiança na Alfândega para Portos Esiran-
geiros as seguintes Embarcações.

Sumaca Brasileira Concórdia, que segue para
Buenos Ayres.

llergantim Ing. Tom e Mary, que segue para
Jerscy.

Miguel João Meyer.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 23 do corrente. — Moçambique ; 65 dias ;
O- Santa Anna Flor de Loanda , M. Rafael Igna-
cio da Fonseca I.,ontra-, equipagem 38, carga 519
escravos, destes morreram S6 a. João José de Mel-
Io: refere o Mestre que em 15 de Dezembro liou-
ve em Moçambique uma sublevação da Tropa de
Pardos e Negros, a excepção de OlKciaes, a qualfoi applacada, e o Governo mandou fuzilar 9 dos
cabeças. — Dito ; 57 dias ; G. Despique, M. Jacin-
to Alvares Teixeira , equipagem 31 , carga 440 es-
cravos, destes morreram 4 a Lourenço Jüsliniano
Pereira Camizão : passageiros o Ajudante de Or-
dens do General de Moçambi//ue Julião José da
Silva Vieira, Luiz Antônio de Andrade, Manoel Jo-
sé Gomes, José Simões , Constando Gomes Vieira ,e Domingos José Pereira. — Vulparaizo ,- 60 dias ;
B. Ing. Laurel, M. James Mc. Donald, equipa-
gem 5, carga cacao, e cetbre : vem arribado por«aos»: de um temporal, em que perdeo o bote e
4 Marinheiros, segue para Cibrallar. — Guaiàquil ,¦
89 dias; B. Ing. Triton, M. Wm. Adam, equipa-
gem 15, carga e.acáo ao M.; segue para Gibrallar:
passageiros 4 Hespanhoes. — New Yorek,- 59 dias;
B. Amer. Horatio, M. Josrph A. Bailey,. equipa-
pem II , carga farinha, arroz e fazendas, ao.M. —
Paranaguá ; 6 dias ; S. Aurora', M. Prudente Xq-
vier d'Oliveira, equipagem 10, carga riiadeiríü,' ar-
loz e couro» a. José da Cunha é Sã : passageirosCarlos Joaquim Pereira, I Cabo , e 1 Soldado de
Artilharia de Miiicias, que conduzem 6'Marinhei-

tos prezos, e 1 Voluntário jemettidos « Secretaria
de Estado dos Negocio» da Marinha.— Lima; 57
dias ; B. Ing. WiillieJmina, M. Jathcs Reed, equi-
pagem 11 , cavga alcatrào a Ie Breten. — Lisboa;
46 dias ; B. Fritn. La Pctite Vicloire, M. Thomaz
Godfroy, equipagem 8, carga manteiga, breo, e
alcadxão a Miguel Slelier: passageiros o Guarda Mór
da Alfândega do Maranhão Domingos Lopes da Sil-
va Araújo, Francisco Pedro Ferreiro, Eugênio Go-
mes de Araújo, e 5 Frunc. inclusa 1 mulher: re-
fere o dito Guarda Mó.t , que as embarcações ar-
madas no Tejo á sua sahida eram a Fragata Ama-
zona, e as Corvetas Voador, e Constituição, que
esta ultima devia sahir em 8 de Março cotn os
prezos o D. Prior de Guimarães, o Prior Mór de
Christo, Stoekler, o Major Pimenta, Alpuim , San-
thval Redactor do Astro , cujo destino se ignora-
va , que estavam a partir para a Bahia 3 embar-
cações carregadas de raautimentos , que o Conde
de Amarante continuava com os seos planos, e que
El-Rei por um Decreto o tinha privado do Titulo
é honras.

S A H I D A S.
Dia 23 do corrente.— Gibrallar pela 7brr« de

Ávila; B. Ing. Tico Frieuds, M. John Matroich _
equipagem 14, em lastro: pasíageiro Boaventura
Ferreira com 3 escravos.— Porto Alegre ; S. Sole-
dade, M. João Francisco Villa Nova, equiparem 18,
carga farinha de trigo : passageiros José Joaquim
dos Reis, e Antônio de Savedra Jordão—Campos ;
L. Santa Anna Feliz, M. Antônio Francisco Gomes ,
equipagem 6, carga vinho e carne seca.

RIO ue JANEIRO ha IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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o
Annuncio.

ll S Redactores julgam do seo dever participar
no Publico , que só he artigo Official aquillo , que
como tal for annunciado.

Artigos «'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Tendo S. M. o Imperador por Decreto de 5 de Mar-

ço próximo passado , Ordenado a creavüo de uma Ca-
deira de GTummatica Latiria na Freguezia da Conceição
de Matto Dentro, na Commarea do Serro do Frio, com
o ordenado , que tem as outras na Provincia de Minas
Geraes: Houve por bem fazer Mercê a Joaquim Fatricio
Teixeira, por Portaria da mesma data, de o prover na
dita Cadeira, procedende-se primeiro ao exame, e mais
deligencias do estilo em similhantes Provimentos : e nes-
ta conformidade o manda participar pela Secretaria de
Estado dos Negócios do Império ao Governo Proviso-
rio da Provincia de Minas Geraes para sua inteiligencia.
Palácio do Rio de Janeiro em 10 de Abril de 1823.-—
Jezé Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartie;ão dos Negócios da Guerra.

Sendo levado ao Conhecimento de S. M. o Impera.
dor o Officio de 7 do presente mez, que o Intendente
Geral da Policia remetteo á Secretaria d'Estado dos Ne-
gocios da guerta, fazendo ver as futeis , é até cnmimi-
nosas desculpas , . com que alguns moradores dos Districtos
de Campo Grande , Guaratiba, e principalmente de Ta-
guahy , se tem escuzado a prestar soecorros aos Traba-
lhos de Fortifica«6es, que se erigem na Costa , com o
fim de fazer respeitar a inviolabilidade do território desta
Província: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Se-
cretaria de Estado sobredita Ordenar ao referido Inten-
dente Geral da Policia o seguinte: —1." Serám exigidos
<3os moradores daquelle», Districtos proporcionada, e detah..-
damente os soecorros necessários; não se admittindo riescul-
pa, que não seja a toda i luz verificada. — 2." Serám re-
igiosamente pagos os jornaes, e frete» pelas folhas , que
os Officiaes , a cujo cargo estam aquelles trabalhos, re-
mettem á Thezouraria. —Julga S. M. I. , qne p«do 1.°
artigo Tem providenciado o andamento de trabalhos, que
cm relação ao Plano geral de defeza , muito tem com
a Independência deste Império; e pelo 

'i.» Evita os ata-
quês, que se possam suppor ao Direito de propriedade,
qlie tanto Quer ver respeitado, quanto compatível for com
a salvação do mesmo Império. Outro sim Ordena S. M.
o Imperador , que o Intendente Geral da Policia faça
publicar aqui, e nos mesmos Districtos , os nomes dos
que por aquolle modo se mostram menos amigos da Inde-
pendência do Império; para qne soffram a» reprelienções

da opinião Publica, e se não confundam com os Cida-
dãos, que generosamente se estam prestando , com todos
os meios , a consolidar a nossa Independência Politica.
Paço em 10 de Abril de 1823.— João Vieira de Ca,*
valho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Guerra, participar ao Governo Provisório
da Provincia de S. Pedro do Sul , em resposta ao seo
Officio de 4 de Janeiro deste anno, que já em data rie
8 do corrente mez , Mandou remetter tanto ao General
das'Armas da Província, como ao mesmo Governo, por
copia, instrticçõfs , pelas quaes S. M. I. Espera que fi-
quem marcadas as attiibuições do Governo , e do Gover-
nador das Armas , e restabelecida a harmonia . que por
tal motivo parece ter-se interrompido entre as duas Au-
ctoiidades. Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Abril de
18 a 3.—João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Guerra , que o Tenente General Gover-
nador 

"das Armas da Corte, e Provincia , de accordo
com o Tenente Coronel Graduado do Corpo de Engenheiros-
Antônio Ekziario de Miranda e Brito, a quem se encarre-

gon a erecção, e criacçao de dous Registos nas Estradas ,
nova, e velha , entre esta Corte , e a Província de S.
Paulo, expeça as necessárias ordens, a fim de que mar-
chem para aquelles Registos cs precisos destacamentos de
Tropa, cemo he pratica em casos idênticos. Paço em 14
de Abril de 1823.— João Vieira de Crvalho.

N. B. Nesta mesma conformidade se escreveo ao
referido Tenente Coronel de Engenheiros.

Tendo representado o Juiz de Fóra da Villa de S.

Antônio de Sé, que nos Districtos da sua jurisdicçáo ss

commettem diariamente roubos , e assassimos , que as

Auetoridades Civis não podem cohibir por si so ; Manda

S M o Imperador pela Secretaria rie Lstado dos Ne-
«rocios da Guerra , que o Tenente General Governador

das Armas passe ordem aos Commandantes aos Kegi-

mentos de Milícias de Tapacorá , e ele Macaca , pa-
ra mandarem, altemadameiite um Destacamento de oi-

to Soldados , e um Inferior para o Porto das Cai-
xas- e bem assim ao Corninandaníe do 1." Regimento

de Cavallaria de Milícias , para fazer rondar aquelles ca- ,

rninhos por pstiullias do seo Regimento. PaVo em 14

de Abril de 1823.— João Vieira de Carvalho.

Havendo S. M. o Imperador, em Portaria de 6 d*

Marco próximo passado, dirigida a Rodrigo José de Fi-

aueiredo Proprietário da Fazenda denominada S. João,

na Província de S. Pedro do Sul ,. Accjatado a pátrio-
tica offerta, que fizera este benemérito Cidadão , de foi-

JA-J
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«ceei- para abastecimento da "Esquadra , durante a prè-
!en*e Urra , e annualnisnte , vinte cuco boi* de corte,

e r_*5».«lQJSe Ct-áo „o Mesmo Augusto ..Senhor a des,-
"ar 

convenientemente a pessoa , a quem sc devesse ve-

Sficar a entrega; Manda ora , pela Secretaria de I stado

dos Ne-ocios ria Guerra, encarregar esta, Commissáo a

Boaventura Barcelos , esperando ^ seo patrioUsmo , e

«uo pelo serviço da Nação, que sc prestara cuidadosa-

mTnteP em fazer não só a arrecadação dos Bois offere ¦-

dos, entendendo.se com " O* o.terenttr
fazei do preparar a carne para o fim indicado, a.remet,

ia para ItV Corte a entregar ao Comniissa.,0 Geral do

Exercito Albino Gomes Guerra dc Aguiar, h Ordena ou-

tro sim S M 1-, que o-referido Boaventura Bareellos
-«metta por esta Secretaria de Estado um projecto seo

para a erecção de uma Fabrica de salgas de carne de

Le tem a necessária experiência, para fornecime o , é

Consumo da Marinha de Guerra do lmpeno. Palácio do

Z de Janeiro ém 14 de Abril de 18.3.-/«a Vieira
¦de Carvalho. ¦

Reparti;ão dos Negócios da Marinha.
'. 

Manda S. M. I. , pela Secretaria de Estado dos

Ne-oeios da Marinha, remetter ao Desembargador do

Paço, Intendente Geral ria Policia, a Isente e mau

papeis inclusos , -qu» aposentou Uoinuz Warkhn que
foi prezo pan. marinheiro, e se acha abordo da Náo Pre-

ziaanaa , a fim- de que o mesmo Intendente faça exa-

minar -se he verdade tudo quanto elle allega', e o mais

oue se declara na Nota junta do Ministro e Secretario

de Estado dos Negocio» Estrangeiros; e Ordena o Mes-

tno -Augusto Senhor ,- que náo havendo motivo de sus-

peita contra o referido Thomaz Wanklin , - lc«a logo posto
em liberdade, c se lhe entiegue a dita Patente , e mai«

papeis juntos á sua Representação; e igualmente Manda

o Imperador participar ao mencionado Intendente , que
fica expedida a Ordem necessária ao Chefe de bsqoadra

Inspector do Arsenal da Marinha , para lhe reroetter o

sobredito prezo. Palácio do Rio de Janeiro em í> de Abril

de 1823.—Luiz da Cunha Moreira.

gocios da Marinha , que o Commandante do Batalhão
de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro desconte a
quantia de oito mil réis a cada um d. s Soldados Ante-
nio Luci.ano Sudrê , c Joaquim Finto Franco , desertores
do mesmo-Batalhão, o primeiro prezo por 

"Joaquim 
José

Dias , Soldado do Batalhão de Caçadores desta Corte ,
e o segundo por Ignacio Manoel dos Santos , Soldado rio
Batalhão de S. Paulo , cujas quantias foram abonadas

rio, Bois orlereci- pela Intendencia da Marinha aos mencionados Soldados,
-.'....L ,.,„„ ,,,,. am-ii-psenf.r-im ns ditos desertores. Palácio do Rie

¦ S M. I. á-vista do qué expõe o Intendente da

Marinha em seo'Officio de 4 do corrente mez *. Manda

pela-Secretaria-rie Estado dos Negócios da Marinha , que
o mesmo Intendente faça convocar por Editaes , quem te-
nha , e queira vender a porcjáo ds Lonas , de que actual-
mente se pereisu para fornecimento dos Armazéns da Ma-
vinha; ajustando a compra deilas com aquelle vendedor,

que mais em conta as der: e pois que se tem reconheci-
rio que este lie o meio de prover os mesmos Armazéns

daquelle , e todos os outros gêneros de que necessitarem

por preço* mais commorios; Determina-o Mesmo Augirs-
to Senhor outro sim , que o relendo Intendente o ado-

pte sempre que oceorram taes necessidades , advertindo

porem de que deverá preferir os gêneros de melhor qua-
Jídade. Palácio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de
1S23,— Luiz da Cunha Moreia.

• Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
eooios da Marinha participar ao Brigadeiro Commandante
do Batalhão dc Artilharia da Marinha do Rio Janeiro ,

para sua intelligeneia, e para o fazer publico no mesmo
Batalhar» , que Ha por bem Conceder á Officialidarie, e
mais indivíduos delle o uso das Jaquetas da Policia, co-
,no no Fxercilo. Palácio do Rio de Janeiro em 10 de
Abril'de '1823, — Luiz da Cunha Moreifá.

Manda S. M.L, pela Secretaria de Estado dos Ne.

—11 U'ü- -¦¦¦**» UI-C-Jb-H-v-.-. ~-*-~ -—¦

de. Janeiro em 12 de Abril de 1823. — Luiz da Cunha,
Moreira.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
o-ocios da Marinha, que o Inspector do Arsenal da Mati-
nha ponha quanto antes a* NáOs Vasco da Gama e Af-

foneo de Albuquerque, em estado de se lhes passar exa-
eta vistoria , a fim rie se julgar da conveniência., e pos.
sibilidade do seo Fabrico , dando depois o mesmo Ins-

pector conta por a sobredita Secretaria de Estado. Pa-,
lacio do Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1823. — Lutí
da Cunha Moreira.

Manda S. M. I. , pela' Secretaria- de Estado rios
Negócios da Marinha, que o Chefe dc Esquadra Inspe-
ctor do Arsenal da Marinha, promova com a maior acti-
vidade , applicando todos os meio*» possíveis, os traba-
lhos, que ha a fazer' na: Fragata Real Carolma , que deve
armar em breve tempo. Palácio do Rio de Janeiro cm'
15 de Abril de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Tendo merecido a attençao de S. M. I. a supphca

junta dos Guardas Marinhas , e aspiiantes nella assigna-
dos, que se acham prezos a bordo da Preziganga por
Haverem feito a desordem na Ilha das Cobras, de qu-* se,

queixou Luiz Antônio Pereira: Manda o Mesmo Augusto
Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios da Mannha.

que o Chefe de Divisão Commandante da Companhia dos
Guardas Marinhas faça 

' 
logo soltar 

' os Supplicantes , e
chamando-os á Companhia, o> fcprehendã ali na presença
de todos os alumnos , pelo facto, que deo motivo a sua

prizão , devendo durante"o tempo de seos estudos obser-
var as suas condúr.tas , para com conhecimento de cau-
sa fazei-sc-flié para o futuro a justiça-, que merecerem.
Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Abril de 1823. — Am*

da Cunha Moreira.

Artigos não d'Officio.

HESPANHA.

Madrid 8 de Fevereiro.

O Governo recebeo um Officio do Conde de-

Abisbal datado de Vcllisca a 4 do corrente. Nada
tem oceorrido naquella Praça. Os facciosos conti-

miam a defender-se em Iluette , Villa que dist.i

1-3 legoas de Madrid, sobre a estrada de Cucnça.
O General Conde d' Abisbal espera a reunião das

tropas, que vem dos oito Distnstos Militares, an-

tes de intentar novas operações,
Um Batalhão do regimento de D. Carlos, com

150 cavallos , e 4 peças de artilharia , partio ante-.
de hontem daqui , e vai-se reunir á Divisão do

commando do Conde d'Abisbal. .
O Ministro da Guerra publicou o seguinte Uc-

creto.
" Porquanto convém ao serviço do Estado que*,

haja uma nova, e mais uniforme organização «os

Corpos armados da 5.a, 6.», e 7.a Divisão Militar-
S. M. tem resolvido o seguinte;
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«Io Aquelle Corpo de Exercito que entrar
im oporacf.es na 7.» Divisiio Militar , continuará

deVii«, rias Ordens do Tenente (.cifrai h. ha.-

eiseoPspnz cAIina, oiganizaoi, na forma, que oi

«noresentada em 21 de Dezembro do anno passado.
11 i- _• Aquelies Corpo- d.» Exercito, que esti-

verem em serviço ,.:. 5 -, e O'.' Divi.-áo Militar, for-

,„arám un. Corpo, debaixo do Con.ii.i.udo do le-

,,ente General ü. Francisco Bellasteros , a quem ta.
-TaTTênT-can^^ que paru

ití;0 o auetorisa, Mi.cck.iudo pela. Cortes
" 3» Foruiar-se-lv.i na 1.» Divisão Militar um

Corpo de reserva, para cujo con.inaiido S. M. ten.

nomeado o Cui.de diAbisbal.
« i " Os Generaes em Chefe daquelles trez

Cornos da í.a, 5.-., 0.» , e 1.» Divisão Militar,

Kn.Pi Commanda.ites Geneiaes daquella-. »""*>'»¦
" D-itado de Palácio .3 de fevereiro de lSáJ.,,
A Conimissáo Especial para tractar do recru-

timeuto de 80:000 homens, proposto pelo Gover-

no, improvou aquella proposta, e submetteo as Cot-

tes na Sessão de 7 deFevere.ro o seguinte Pro-

jecto
Ai Cortes Extraordinárias, em virtude do po-

der que lhes dá a Constituição, tem decretado o

geguin^ -^ 
Exej,cit0 será postu em estado de guer-

ra poi meio de um recrutamento de 29:973 homens.
« » Cada Provincia contribuirá com a sua quo-

to parte para aquelle recrutamento, na contormi-
dade do lvlappa annexo.

3* As Deputações Provinciaes estam aueton-
sadas'para fazer aquelle recrutamento ou por sor-

tes o li por alistamentos, segundo convier, e tor com-

nativel com as formulas prescriptas.
4..- Ficam isentos os indivíduos , que servem

jna Milícia Nacional. .
5, Os mancebos de 17 annos de idade podem

ser admittidos como addidos , com tanto que tenham
a altura, e torças necessárias.

6.- Podem ser admittidos também voluntários,
dedaixo das mesmas condições. #

7 a As Deputações Provinciaes ajustaram com
os Coiumandaates em Chefe, porém os seos cons-
criptos debaixo .das ordens destes dentro de um

«.tez: sendo- as despezas pagas pelas Províncias.
8.a As Deputações, que cumprirem com Die-

vidade o seo dever , seráro declaradas beneméritas
da Pátria. , , «,-..,

9.» Todos os Soldados que tem dado baixa

do Exercito como estrangeiros, poderam allBtd^'
í 10.» Os estrangeiros, en, quem se «ve' con-
¦fiança podem também ser alistados ; mas ent varam
como Soldados, particulares.

II.a O Governo está .auctonsndo para reBu-
lar,, e dispor dos Corpos de Milícia activa, co-

bro .julgar conveniente. „rm9s
.IS.» Fica .permiti ida a uitroducçao de armas,

munições, a de toda a qualidade de-petrecuo* ac

.13.. O Governo fica auctoiisado acoiistiu.r,
comprar , ou fretar uma llotilha de !¦>« emt,a.ta-

ções armadas, pata proteger o commercio ca cosi..
-Depois de breve discuto ficarem »PPf'*

os artigos; mas o-8.° teve uma pequena alteiaçao
verbal.

O Minist.ro das Finanças propoz que se au-
etorisasse o Governo para receber farinha, pio

Extracto do Obsrrvaelor 'Austríaco ele t de: Fevereiro...

As noticias de uma guerra próxima entre a
Russia, ea Porta, ba annos que oecupam, e iliudeiu
a attenção do Publico de iodos os Paizes. Aquel-
Ias noticias con, as iunumeraveis fábulas , que as
adornavam, tem-se por fim dissipado. Nao ha guet-
ra contea a Poria. As alegrias de uni partido , e
os sustos elo outro, não foram imí.ís rio que um
sonho. Porém ..iipi^J>M*?.Jl-^üílLL persuadir os cor-

7espo~iideiit.es de Sernliiii c OdTssã , a riixó seféní"aí
declarações positivas dos Gui.tiietes?

Depois das ultimas experiências devíamos espe-
rar maior cautela em os que fo.jain noticias , e me-
nos cre.luiitUule nos que titilicam com ellas. Assim
devia ser ; mas be o que não acontece. Os seos
olhos estam voltados para outra parte, porém elle*
marcham no mesmo terreno, como dantes. Além das
noticieis inteiramente falsas, de prematuras conjun-
cturas, e de arbitrarias supposições , tem-se creado
um fantasma, que confunde todas as opiniões, todas
as conversações, e , o que he peior, todas as tran-
sacções. A'' guerra entre a França e a Hespanha,

(dizem essas perteudidas cartas authenticas) seguir-
se-ha inevitavelmente uma guerra Europeu; a Aus-
iria , a Russia, e a Prússia já quebrou suas rela-

ções com a Hespanha; o Manifesto da França sei4
o signal de uma explosão geral. Numerosos exer-

cito? tem marchado dps seos quartéis, ha esforços
extraordinários, embaraços nas finanças , decaden-

cia de crédito , e uma suecessiva cadea de males ,
. cuio primeiro annel felizmente ainda esta suspenso,

As Cortes d' Áustria, Russia, e Prússia, tem

sustentado em Madrid uma lingoagem, que so a in.

sania revolucionaria pôde conceituar mal, que uma

mesquinha Politica só pôde desaprovar ; porem que"merece 
o respeito je uma, Política ma» profun,

da Aquella linguagem não he uma declaração d*

Serra- revocar uma missão, nao he um acto do

fostíidade. A França , ainda oue animada pelos
mesmos sentimentos teu. obrado sempre debaixo

dos mesmos princípios, posto que per d.fferente

forma As pnmeiras resoluções da trança , po.
casa'do seo próximo contacto con, a Hespanha,
causa uo »t« p -«.dentes de considerações , e
™TJ 

c^otJ pod nos conhecer, sen, fácil-
motivos, cujo pezo  ^ ^«..ltados: porém

inça
T 7 «...io oezô podemos conhecer, sem iac

quando um Governo, como^Z^r ac^ de falta de penetra
ção. ^tendência a loucas emp rezas , nem de s(qu
ção
entregar

nem de se
llMICia a iciuce» ¦-¦¦-, ¦— „

. vistas secundarias) resolve-se^er*
enÜega^i;^ce: r me Ie conhecer melhor do

qWo Ptlotc^^ Constitucional, as causas, que a

ÍSS° 
«et Sentar anticipadamente que effeito pro-
Se 8cpei-,uni expedição France-

duzirá no resto da Luiopn v 
^ti fct ria a

,„ contra a Hespanha, »m" Winfinitas discus-

soes: l,0,r.""l7nP 'inothcse 
de obrar a França de

do que dizer (na . potUes ^ __ aog
aC°rCl° ír.oresf q e Jejam qiw« forem 8S C'rCU"S-
nossos Leitoica que j as mesmas
tanc.as, asvts.a d-1- ^ conducta cnjo

1 " 
fim-sempre uniforme se dirigeA Juslrid

principio, meio, e 
^^'"''^^Tilos Estados da

a conservar a paz iiitem.i, c ex.ci.. .^ . ^ _auatiòo lem sido inter-"'¦ "o Mie.*,.*. fí„.„ç.--J5,-»- 5:;"^' V;f;.-„rimS7.':
Conluii.são das Finanças , e Crédito publico. J-»«| eUa def(,lde a sua propna djn?J* , 

^,_
-trapquiUidade, e preserva ap^oeo •* .

i-i
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1 , ., M ¦, ' /i:„.„i,.u „ „„„ a mie os mü"'.uv.>ps do dia asse.ueliiain a expetuçao
induzido em os ... "gocios mais «implicados, e qi.i. a >».'" 'syy,' .,. . op,.e.)Cia m;0 se ;„!„,„.
se condu/irá nos que vierem paru c futuro, os quaes da neva E. .volumas sim.. He^entid , ...,, ,t ju.g. i-

rtrZ.lraf.cilDi.slfp.-vo, Uma «niui.cta do com forças bastantes paru desempenhar aquele
i.aii piustinos <.,„.>. cs . ,..,.,..„ :lit0 .¦,,-,ip ;¦:"..(, . ,),-(io , conteve ti sua escusa. Ela
*''''iíia'^^oiiüuz,"7yv^b'-!i;;ts,;l;"'i7') 

p«T« .;;X«\i.; V-oc..v«t que.,, o substituir, e
( ' " "" ' ' ' !;,,..,, dignamente exeivor tao árduas funeções junto

da cxcclhntissima. Procurou-se, indagou-se, pesqui-
zou-sv." por tona u parte, e não esteve muito longe

V O R T íl G <\ "•¦* se pôr <> logar a concurso, na conformidadeik 
Lei. Não foram inuti-is os esforços ; descobriu-

- Temos presentes alguns N.*" da Trombeta Lu- se a final o Probo, o Atilado eu. que esta no-
, ,, 

" 
i i: . „ „„,. fii 7 ,psí- menino deu;, recair, como detacto , o direito re-

.«(«»« , e dehe. passamos r. extraiu i o que ...z .es n t .o 
^ ^ ; q, ^^ ^

rVÜXTuo^pJiUfenv, recebemos ( diz ca Co,.íi,«cio„.l da ll* , tu vais gozal-o, he

aiu.elle Periódico eni o N> 31 de Dezembro ) de o Senhor Virissimo Antônio ferreira ! He aquelle

tnr S A. B. o Principe R.gent," do 
"W tomado mesmo Senhor nnsswio, a quem a ing.ata Pátria

a iWlinto de se A."r"an.hr - Imperador Consti- demittio por ik.as vezes sem razão nenhuma! ...'

tucioiml do hrusil- veio sem duVida aclarar as ideas He aquelle mesmo Sr. FeriMM.10 , que teve amo-

«w os Polilico. haviam desde algum tempo forma- destia ae conh-ssai' n um Concelho de Queria por-
ti-, a respeito do novo Estado Brasília). Cm este que passou, que tinha esquecido os seos deveres,

passo o k;.*í7 chegou ao ponto preciso da sua in- por se ter entretido de mais n uma conferência

tieocnde -cia coni ° Deo*! dus Pill'ras ! ¦ • • Finalmente he aquel-
• -Este' acontecimento lie por seos princípios mui le S. Veríssimo que andava historiando façanhas

diverso de todos os outros, que se ham passado até suas por esse Rocio , com uin piiilieito branco no

ií-oia nar-ueella Parte do Mundo, que ainda não chapéo! Grande systema, Grandes Ministros Cons-

tíi-ha visto um Rei nas suas terras, depois que titucionaes ! Só vós, só vós sabeis escolher, e em-

ousada cobiça dos Europcos arrostando perigos, que pregar o merecimento! Feliz excellentissimo, que
pareciam insuperáveis, os foi agrilhoar com cadeas, tal Sec.etano leva! Porem nao nos encubra o es-

que intentava conservar-lhe até á consuiiiniação dos plendor desta jóia o brilho de outia , que dizem

sàcuíos. S. M. o Imperador conheceo pois, que foi descoberta nos entulho.; da tua dos Condes:
Brasil', bem como todos os de mais Povos do Mun- não merece menos os nossos elogios o Piincipe

do civilisado, devia .eclamar a sua independência, Fartando, como addido ao illustre Veríssimo. Esta
e deixar em fim de ser o pupilo , ou antes o es- personagem das Novas Castros , dos anneis de Gi-
cravo de cuíro Povo, que habitava um Paiz a mais ges , c dos Manoeis Mendes, acaba de escriturar-se
de duas mil legoas debe. Aqui não ha com tudo n' uma nova companhia, que vai representar .Uma
aquella absoluta separação de comiuunidade, que os graciosa força , cuja scena he na Ba/iia. Porém con-
exaltados gritadores do dia estam apregoando, pa- sultando os auguros elles nos responderam :
ira iiivectivar, e insultar a S. M. o Imperador; aqui Iram, e viram ;
não ha mais do que aquella necessária separação Em ambas as partes
que o império uns circunstancias estava exigindo Pateados serám.
de un; Povo accommettido , e de uni Principe vi-
lirenéiado. Se nós soubermos ainda rep;;rar a er-
Tsiua conducta, que havemos seguido, nao duvidamos ¦ . ¦
de sj'.iè os nossos irmãos nos abram os braços, Continuação da Subscripção voluntária, e mensal pa-
ou ei ram voltar a unia reconciliação amigável, c pro- ra augmento da Marinha de Guerra do Império
¦veittisa para ambos. Tudo quanto se ha. feito até do Brasil.
:t;:o;.a respectivo ao Brasil, não tem sido maia do Acções mensaos.
que uma directa provocação á descordia. Deponha-
i-i o espirito de partido, e reconhcça-se csía ver- 4592
dado. A Europa não deixará de olhar paia este Maximiano de Souza Valente  1
acontecimento com aquella circunspecção, que elle lgna :io Antônio tie Jezus  1
exige. He o Herdei.o de uni Throno Eurc-pea, t\ub Vicloriann d'Oliveira ,....:.. 1
¦estabelece outo em um Paiz, onde ainda não ha- Manoel José dos Santos  1
¦via nenhum. Porém e!le será tomado debaixo daqucl- Anieeta Soares de Brito  1
le verdadeiro ponto de vista, porque actualmente se D. Anna Roza  1
regula a Politica Europeu,; e S. IM. não deixará ..Mathias Francisco de Mello  1
de obter ds Seos Illustres Aluados todos aquelles José Nunes Simões •••¦,' -.  1
Boccorros, de que uni Império nascente precisa pa- Domingas Maria  1

.ia se adiantar, e consolidar. Domingos Osório  1.
O mesmo Periódico em o N.° de 9 de Janeiro José Rodrigues Coelho  íí

contem im. paragiapho a respeito da nomeação de Custddio José da Silva  1
Verissinio Antônio Ferreira, para o logar tio Briga- Bento José Alves Pereira  1
deiro José de Sousa, Secretario nomeado da nova Joaquim d1 Oliveira Alves  5
Regência da Bahia, paia a Repartição da Guetra José Lino de Moura  ÍJ
e Marinha. Eis.iqui como a Trombeta se expressa. Ordem íl." de S. Francisco de Paula  5
Que maravilhosos despachos não temos nós visto João Carlos Corrêa Lemos Júnior  3
em nossos dias! O Brigadeiro José de Sousa, que Monsenhor José Maria Teles de Menezes  5
havia sido nomeado para Secretario da nova Re- Francisco Maria Teles Ê5
ger.ciu. Brasilica , na Repartição da Guerra, e Ma- ,
linha, ou por uma modéstia pouco trivial, ou por- 4628
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Francisco Alves terrena'  
"

Valeriano José Pinto
José de Rezende Costa

Ângelo José da Fonceca Ramos  i

Barão de Bagé '
(Quer pagar 1 anno)

Manoel Plácido de Paiva

(Quer pagar 1 anno)
João José Pereira Souto 

Sebastião José Ferreira
José do O' Freire..
Roza Firmina de Lima . 

João Teixeira de Magalhães
Manoel Pinto Gomes •••.•¦••••¦"•.

Antônio Fernandes Pereira Portugal

José Teixeira dos Santos
•Manoel José de Moraes
Custodio de Souza Pinto. •¦•••;•• ¦ • 

José Antônio da Costa Guimarães filho  i

Irmandade de N. S. da Candeia.»  »

João Gomes Barrozo mais
Ignacio Teixeira da Cunha Louzada  -

Manoel Ferreira d' Araujo
João Francisco da Silveira  *

A ntonio Joaquim Rodrigues  *

Manoel José de Sampaio
Lniz Gomes dos Santos
JSaximiano Antônio d* Azevedo  f
João Barboza Telles *•-
Francisco José Guimarães bailes

Manoel José Duarte Guimarães.
J'osé Antônio d' Oliveira Silva
Domingos José de Moura
José Antônio Gomes Guimarães
•Joaquim Fausto de Souza  -

Antônio José Moreira Guimarães  *

José Martins Lourenço Viana ¦¦¦••••  ~

Francisco de Paula Souza Mota Irmãos  *

Evaristo José Gaberogos
Joaquim José Pereira Porto....
Francisco da Silva Guimarães
Manoel da Sliva
Francisco Pereira de Santa Anna
Jacinta Tereza
Manoel Caetano de Moraes
Alexandre Pinheiro de Carvalho
José Victorino dos Santos Souza
Francisco Antônio Lobo d? A vilã *
João Peres de Gusmão
José Francisco & Araujo......
Manoel Martins do Couto Reis
SimSo d' Oliveira Barreto
Antônio da Silva  

"j

José João da Cruz • ¦ • 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da x regue-

zia dc Santa Amva
Antônio José d1 Araujo 
Joaquim Antônio da Costa ••
Antônio dos Santos de Souza Machado ....
Joaquim José Leite Carvalho • • y

João da Silva Nepomuccno • 
'

Brigadeiro Antônio João de Menezes • »

Antônio José Teixeira '" ,
José Antônio d* Andrade ...-.-
Leandro Francisco Leal • • • •••"
Tenente Coronel Francisco José d, Araujo Me-

Transporte. 4Gf>8 Transporte... 47
José Rodrigues Janeiro
José de Souza Nunes
Custodio Rodrigues Veloz»
João Ignacio Simões
Vrancisco Gomes
M anocl da Silva
Maria José de Jesus
Tereza Angélica d* Mesquita
Felippe Neri
Francisco José Chaves ¦
Manocl Antônio Chaves ¦
Antônio Gomes Chaves
João Lopes da Silva Couto -
José Maria Galhardo... -•
José Antônio de Sampaio.....
João da Cruz Alves Romano'Manoel 

Luiz Af.mço do Castelo
Jozé Rebelo de Souza Pereira
Vinario Bernardo José da Silva e Veiga....
Manoel José Rebelo mais
José A «tonio Bar. oza
J oSo Gonçalves à< s Reis
•Tono Alberto da Silva
Francisco 3 o é d' Araujo
Ant.n.ii) José Lopes d'Araujo ...........
Antônio José Lopes d'Araujo filho
Antônio José Luiz da Silva
Caetano José de Castro
Manoel do liozario da Silva Ramos
Serafim dos Anjos
João Grossman
Antônio José Pinto
Duarte Pi.es Ferreira - • ¦ • •

Bento José do Rego • •

José Antônio d* Azevedo Cirne.'-.-.'......
Francisco Caetano Martins .... • -

Antônio Francisco de Souza.
Alexandre José Tinoco da Silva
Fernando José de Melle ¦
Jacinto- José da Cunha
José Francisco Diogo • • •

Francisco José Aiipio ¦ • 
João Pereira Évora
Luiz Pereira Ramos
Victorino José da Roza ** ••

Conselheiro Francisco Lopes de Souza ....

Ângelo Rodrigues ••¦¦•
Francisco Carlos da Costa Lnce
José Antônio Ferras Guimarães
João dos Reis
José Francisco Machado
Leonel Antônio de Almeida • • •

José Botelho  
Luiz Caetano da^Silva

nezes ...'..'
José Alves da üraça Basto.

d.i*

. 1
1

4*75*4

Antônio Xavier 
"de Sampaio

José de Christo5 Moreira
Antônio da Costa Corrêa
Francisco José Carneiro
Agostinho da Silva Pinheiro
Valentim José da Costa
Ftancisco Pinto da Fonceca
Manoel Gonçalves da Silva ••••
Joaquim José das Trinas
Francisco de Sales Vetem ••"",•-''
Padre Manoel Soares de Lemos Brandão.

José Caetano Roza
Manoel Rodrigues Chaves.

João Antônio da Trindade •

'¦: 
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Transporte...4840
TSarhora Iloza dc Souza ......,...- • 1
João Dias de Sampaio  I
Francisco de Paula Vieira d'Azevedo  2
Antônio Alves Basto..;  I
Custoílio José Ferreira Guimarães  1
Manoel da Silva Leiria.  1
Bento Pinto de Leão  2
Francisco Corrêa Vidigal como Reitor do Semi-

nario .de S. José-.. ;--_r:T.-._-r-.—rs-n-s—4.

Tranipo rte,. 4898
Boaventura Delfi m Pereira 5
O Ex'.*" Barão de Santo Amaro Q
Joaquim e Lourenço de Souza Meireles 10
Gonçalo Germano d'Araújo e Souza 5
O Ex.""" Joaquim Xavier Curado 30
O E_>° Caetano Pinto de Miranda Monte Ne-

gro 5

José Ignacio Ferrão 1
Mariano José da Silveira 1
Antônio da Silva Chiappe 1
Francisco de Paula da Silva 1
Lüi_ José de Gouvêa Freire '
Marcelino José Alves 1
João Rodrigues Pinto 1
íaulo Gomes Cardozo •• 1
José Joaquim de Moura Teles 1
Antônio Rodrigues de Moura Teles 1
João Rodrigues Ribas -. '
.Carlos José Coelho. 1
José Augusto Ribeiro..... 1
Francisco da Rocha Leão 3
Domingos Fernandes 1
Adão Pinto 1
Francisco Teixeira de Lira...... 1
José Teixeira d1 Azevedo Lira 1
José Coelho Roleem Wandedk 5

O Ex.-0 Conde de Palma 20
O Ex."0 Rodrigo Pinto Guedes , e seu filho.. 5
José Fortunato de Brito Ahreu Souza Menezes. 5
Manoel Jacinto Nogueira da Gama. 10
Braz Carneiro Nogueira da Costa Gama 5
Coronel José Ignacio Nogueira da Gama, por seu
Procurador • •• 10

«. Ex."" Antônio Teles da Silva. 5

4,898

Caetano Pinto de Miranda Monte Negro filho.. 2
-D.--Maria- Angélica- \T Oli .cita Gonçalves ,.." ITT
Francisco Xavier Rapozo tf Albuquerque
João Valentim de Faria Souza Lobato 4>
Luiz Antônio de Fúria Souza Lobato 4,
Domingos de Souza Coelho Caldas.... _!
O Ex.mo José d'Oliveira Barboza 2
José Maria Salter de Mendonça 2
José Teixeira da Fonceca Vasconcellos 5
Lúcio Soares Teixeira de Gouvea 5
( Quer pagar 1 anno adiantado )
Antônio Pedro d'Alencastro. 1
Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado de Mendonça 5
José Custodio Dias  3
Coronel Thomas Joaquim Pereira Valente 3
A Ex.m Baroneza de S. Salvador 20
O Ex.m° Francisco Maria Gordilho Velõzo de Bar-
buda 10
Brigadeiro Manoel Alvares da Fonceca Costa , por

si, e seu filho 10
Manoel Marques I
Manoel Dias d1 Oliveira I
Pinlieiro Viuva Filhos... S
Maneei José de Souza Castro %
João Henriques de Paiva 1
João Gomes de Campos 6
Antônio José Alves da Cunha, e seu Irmão Ge-

raldo José da Cunha 2

Continuar-se- fia.
4976

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADA S.

Dia 2. do corrente. — Rio de S.João; 10 dias;
L. S.José, M. Manoel Joaquim, equipagem 5,
carga madeira ao M.: passageiros um Soldado de
Milícias, que conduz um desertor remettido ao Quai-•
tel General.

SAHIDAS.

Dia 24 do corrente.—Lisboa; G.Ing. Lindsaj/,
M- Wm. Lockerby, equipagem 12, em lastro: trans-
porta 8 Officiaes, 4 Sargentos, 88 Cabos e Solda-
«los , 

' 12 .mulheres _ e 18 filhos dos Voluntários
Stea.es'. passageiros o Tenente Coronel José Anto-
nio dá Silva Valente com sua mulher e 5 filhos, e
o Ing'. Wm. Luiz Bennet. — Dito; G. Amer. He-
lie , Mi Robcrt .Tones , equipagem 10 , em lastro :
transporta 10 Officiaes, 7 Sargentos, 127 Cabos e
Soldados , 19 mulheres e 20 filhos dos Voluntários
Meaes : passageiros o Capitão de Infantaria llodri-
go José de Sá Alhoim, Francisco Ferreira Bote-
lho, José Marques, Joio José Madeira, e o II es-
pçnhnl, D. Nicoláo Ruta. — Em Commissão, E. de
Guerra Independência ou Morte, Com. o Cap. de
Frag. José Thomas Rodrigues, vai comboiar os 2
Navios acima ditos até a altura de Pernambuco :

passageiros o Cap. Ignacio Eustachio Ferreira àe
Araújo , o 2. ° Ten. Fernando da Costa, o Sar-
genio José Ignacio Meirelles , dito Manoel Vieira
com sua mulher e 2 Soldados. — Benguella ; S. Bei-
ia Emiliana, M. Manoel Lopes Flores, equipagem 16,
carga fazendas e agoardente : passageiro Antônio
Furtado. — Buenos Ayres,- C. Ing. Bonnty, M.
John Keiller, equipagem 5, carga sal. — Peruam-
buco; S. Constância , M. Isidoro Botelho, equipa-
gem 9, ea rga agoardente e caffé : passagei ro Joa-
quim Antônio Luiz. — Mangaratiba; Im S. Bento,
M. Manoel Gonçalves de Mendonça, equipagem 3,
carga táboado, vinho e carne seca.—Iiápemerim ;
L. Henriqueta, M. João da Silva Moraes, equipa-
gem 14, em lastro. — Santa Catharina ,- E. íris ,
M. Antônio Jacinto da Silva, equipagem 14, em
lastro : passageiro Henrique José Ferreira. r— Rio
de Ostras,- L. Conceição, M. Manoel de Freitas,
equipagem 6, em lastro. — Morro de S. Paulo ; B.
Ing. Warrior, M. Kughes Broten, equipagem 12,
carga fazendas : passageiros José Antônio de Arau-
jo com um Caixeiro , Cypriano Alves Rigaud, e o
Ing. John Hegrin. — Rio de S. João ; X_. Santo ,Antônio, M. Joú Antônio de Andrade , equipagem
7, carga carne r"cr : passageiros Sebastião Jc.se
da Silva, e Antônio Monteiro Alvarenga.

fi 1 O >-e JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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Annuncio.

S Redactores julgam do seo rlevsr particpar
'ublico, que só he artigo Official aquillo, que
tal for uimunciado.

Artigos d'Offic_o.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria ri' Esta-
' do dos Neçocios do Império , participar ao Governo Pro-

visorio da Provincia de Pernambuco , que Lhe fo. presen-
te o seo Olfieio de 13 de Março próximo passado ,

em que representa que não tendo estado reunidos em tem-

po algum depois da sua installação todos os seos Mem-

bro., achiindo-se actualmente só com trez , por nao te-

rem dous acceitado o emprego, estar um nomeado para
Deputado da Assembléa Geral, e outro impedido por
moléstia. percisa de Providencia para se mstallar nova

Junta: e ficando sciente do seo conteúdo: Ha por nem

que o referido Governo esp.re pela deci-.o da AssemL.ea

que ha de curar tantos males , devendo entretanto o (..o-

verno convidar os outros Membros a que sa reunam pa-
ra o desempenho de suas obrigações , ficando responsáveis

por sua ommissão. Palácio do Rio de Janeiro em IU üe

Abril de 1823. — José Bonifácio de Andrada e bilva.

Barrosi, Thesoureiro do dom gratuito , que gênero, amen-
te fora offerceíilo para as urgências rio listado pelos hon-
rados Cidadãos desta muito leal e heróica Cidade _, en-
vie seai perda de tempo á referiria Secretaria dc Estado
uma Relação nominal tle todas as pessoas contribuintes ,
incluindo nella não si. a.piclles, que já picaram as quan-
Uns offe.eeidas , mas também os que ainda mio poderam
realisar as suas otfertas; para que tenha a devida publi-
cidade o patriotismo de. tão beneméritos Cidadãos. Paço
15 de Abril de |8'23. — José Bonifácio de Andrada e
Silva.

Subindo â Presença de S. M. o Imperador a Re-

presentaçSo do Sargento Mór de Ordenanças da V .lia

de Granja , na Provincia do Ceará , João Andrade I es-

soa, em que expõe o modo porque com u sua ethca_

cooperação fora reconhecida naquell* Villa a Regência
do Mesmo Augusto Senhor , e proclamada a Assembléa
Geral Brasilicnse , apezar da facção contraria , fomenta-
da pelo extineto Governo da Provincia : Manda pela
Secretaria de Estado dos Negócios do Império , louvar,
e agradecer em seo Nome , e em Momo da Naçac. Ura-
silica ao mencionado Sargento Mór , e aos mais lie-
«eméritos Cidadãos , que se arriscaram aos maiores sa-

ciiíioios , para sustentar a Sagrada Causa do [«tado :

e Tomando S. M. I. em consideração os votos de adtie-
íáo á Sua Pessoa, Espera que tio honrados filhos da

Pátria continuaram sempre em iguaes sentimentos , guar-
dando a ordem , e tranquillidode Publica , subordinação
ás Leis, e respeito ás Auctoridades constituídas , para
que assim em breve se consolide o Systema Constitu-
cional geralmdnte proclamado. Palácio do Rio de Janei-
to em 10 de Abril de 1823. —José Bonifácio ele An.
drada e Siluv.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negócios do Império, que o Coronel João wmes

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império , remetter ao Monstro,
e Secretario de Estado dos Negócios aa Marinha o Of-

ficio incluso do Presidente do Governo da Província do

Rio Grande do Sul. João de Deos Mama Barreto , em

que remette a lista junta dos Cidadãos , que orfçrecern

quantias para a construção de um Brigue de uiicr.a ;

cara que por aqueíU Repartição se e_peca.ii as eroen.

necessárias, pa.a que a somma total M)a remettida a

esta Corte i competente Estaçío , a fim de que com

ella. ju.ua a outras mais se possa construir uma Curve-

ta de Guerra. Palácio do Rio de Janeiro ei» . de

Abril de 1S23. — José Bonifácio de Andrada e òilva.

Constando na Augusta Presença rie S. Mo Impe-

perador o excessivo luxo , que t.._ra Corte se tem intro-

S.7Ído indi. lindamente sobre o uso de carruagens , o

So necessário, que a este respe .to se pon«em ,,-

™ro__. e geral observância o Alvará de 2 de Abril do

f//Í, especialmente no dia da Abertura dos trabaloo.

da A sembléa Geral , Constituinte , e Legislativa de_le

tpeno pelas pessoas , qne ham de formar _ o Acompa-
Império pelas p~ . .- _ 

{

SST da Boa ^ta 
°a_è P.o 

Paço da dita Assembléa

O a • Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Sede-

te. de Estado dos Negócios do ln.per.o_, que se faça

pj ieo o obreriito AWarí p.ra ...teiligetica das pessoas,

Ta em competir a soa prompta. e he execução. Ma-

cio do Rio de Janeiro e.n 26 de Abnl de 1823.-/3-

sé Bonifácio de Andrada e Silva.

"*
Repartição dos Negócios da Fazenda.

r«vwlando a S. M. o Imperador , que e.n «ma Ilha

, 1 á de Paquetá, *e acha uma porçso de
deserta contígua * uc / ., , . Secretaria rio
Páo Brasil de ^^aJX «ISe o Desembargn-

f 
tatV0 d0S. 

coTf««/ eM/anda ,' Ajudante do In-
doe Francisco de tranç^ ^ ^^
tendente Geral da ™^ 

,< e'scndü aftliado nel-í'"-s?_S^:rv,/S^*t;,i: &tr:l= _«. - * -*..
A**. *$
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acondicionado. Paço 23 de Março de 1823. de Estado rios Negócios da Guerra h»{^*3*rt* d.

Ribeiro de Andrada. ,Aekde,„,a , a hm de que a laça por em pia ,ca da tor.
ma que propoz. P.tço em lb «le Abril de lSiJ. — J0âo

_______ Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretari? de Es-
tado rios Negócios ria Fazenda , que o Desembargador
do Paço, Juiz dia Alfândega passe as ordens necessárias
para nella se receber, pezar, e acondicionar o Pio Bra-
sil , que lhe for remettido pelo Desembargador Francisco
de Fmnçà Miranda , Ajudante do Intendente Geral da
Policia , dando parte do resultado á referiria Secretaria
de Estado. Paço 24 de Março de 18si3, — Martm Fran*
cisco Ribeiro de Andada.

Manila S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
tio dos Negócios da Fazenda, que Antônio Mendes ele
Carvalho , encarregado pelos Administradores aetuaes da
Pescaria das Baleas nesta Corte da Administração das
¦Armações da Ilha de Santa Catharina, faça remetter com
a brevidade possivel á Intendencia da Marinha do Impe-
rio pelos barcos da mesma Pesca , ou da dita Marinha ,
que forem carregar madeiras , e na falta delles por ou-
tros do Commercio , toda a quantidade de Barbataria
pertencente a pretérita Administração, que se aclia exis-
tente nas Armações ria Piedade , Garopaba, Lagoinha, e
Itapacoroia, como consta ria conta por copia inclusa,
accompanhando a dita remessa os necessários conheci-
men tos , e clarezas , para a entrega nos Armazéns da
sobredita Intendencia , e a competente participação ao
Thesouro Publico com declaração do frete , que deverá
«er ajustado economicamente no caso de vir por embar-
cação de Commercio. Palácio do Rio de Janeiro a 2
«Ie Abril de 1823. — Martim Francico Riieiro de Ai»
drada.

Repurtiçeio dos Negócios da Guerra.

Subindo á Presença rie S. M. o Imperador a repre-
sentaçio inclusa da Junta da Fazenda da Provincia de
S1. Pedro do Sul, relativa á gratificação concedida aos
Géficiaes Generae-, empregados em Commando , cavalga-
-duras , e forragens , q»«e requer o Marechal de Campo
¦João de Deos Menna Barreto , Presidente do Governo
.Provisório daquella Piovincia ; e Resolvendo o Mesmo
.Augusto Senhor, que este Marechal de Campo não tem
direito a gratificação militar, e cavalgaduras , pois que
:,;;; acha em Emprego Civil, pelo qual tem uma grati-
fieiiçfio ; e que unicamente os Officiaes Commandantes
«ie Fronteiras , e não de Districtos, tem direito ás ca-
valgadaras da sua Patente , e nada mais, senão o seo
ííiIcIq ; assim como que os Officiaes de Milícias em

,< apipanha devem ter os mesmos vencimentos, que os
Officiaes de l.a Unha ; Manda portanto S, M. I. , pela.Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra , restituir
ao Mimstio e Secretario de Estado dos Negócios da
Fazenda, e Presidente do Thesouro Publico a sobredita
Representação , a fim de que se lhe dè a conveniente
resposta , oommunicando-se as Imperiaes Resoluções aci-
ma transcriptas. Paço em 15 de Abril de 1823. —João
Vieira de Carvafyo,

S, M. o Imperador á vista ala representação da Jun-
ta da Academia Militar datada, de 14 do corrente mez
Vm rine propõe que para se evitar á duplicada explicaçSi'rios Elementos de Álgebra de Énler, e ds Ia Ciou , é
obviar aos embaraços, que provém desta falta rie uni-
íoiiriíriade nos compêndios, seria mui conveniente, que se
exclítisse no 1." apuo Mathematieo a Álgebra de Euler,
«xpliciMido-se só a de Ia Croix ; Há por bem approvar
está medida-, e assim o Manda participar pela Secretaria

Mainda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra , participar ao Vigário Succe^sor
da Freo-uezia do Engelho Velho Manoel Joaquim Rodri-
gttes Dantas, que Ha por bem aceeitar a offerta que
tez da sua congrua de todo o presente anno,. importante
em vinte c cinco mil reis , para manutenção do Batalhão
do Imperador; devendo verifical-a no Thesouro Publico:
e S. M. I. Manda louvar ao dito Vigário o seo Palriotis-
mo e adhesiío á Sagrada Causa do Império. Paço em lfj
de Abril de 1823, — João Vieira Oe Carvalho.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra, participar ao Tenente General
Governador das Armas da Corte , e Provincia em respor.
ta i sua representação do 1.° do corrente mez relativa á
prisão de Florencio José Vieira , o qual reclama o go-
zo do foro Militar, por se achar addido ao Batalhão
cie granadeiros , mas sem vencimentos , nem praça, que
este indivíduo, e os que estam nas suas circunstancias
nao gozam do foro Militar. Paço am 17 de Abril de
1823. —João Vieira ele Carvalho.

Repartição dot Negócios da Marinha.

Tendo chega ao Conhecimento de S. M. I. pela in-
formação, que em data rie 14 do corrente mez dera o
o Chefe Inspector do Arsenal da Marinha , que o Cabo
da Ponte do mesmo Arsenal Joaeptirn , além de servir
pessimamente , he sujeito de orna condueta irregolarissi-
ina ; Manda o Mesmo Augusto Senhor , pela Secreta,
ria de Estado dos Negócios d^ Marinha , que o relV-
rido Inspector o dimitta desde logo do seo emprego. Pa*
laeio do Rio de Janeiro em 16 de Abril de 1823. —
Luiz da Cunha Moreira.

ALVAR A'.

' Eu El-Rei Faço saber aos que este Alvará
virem, que attondendo ao excesso , a que tinha
cheg-ado na Minha Corte o luxo das Carroagens ;
transgredindo-se com elle de tempos a esta parte
as Leis, e costumes , que louvavelmente se tinham
estabelecido; para obviar esta desordem corn bene-
ficio publico Ordeno que , da publicação deste em
diante, nenhuma pessoa de qualquer condição, que
seja possa andar na Cidade de Lisboa, e dentro
na distância de uma legoa delia em carroagem . dis
mais de duas bestas: sub pena de perdimento da
carroagem, e bestas que nella forem; e de um
anno de degredo para fóra da mesma Corte
na distancia de vinte legoas, sendo os transgres-
sores Moços Fidalgos da Minha Casa, ou dahi
para cima ; e para o Presidio de Masagão , sen-
do de menor Foro: exceptuando somente os co-
ches da Minha Real Casa : e declarando que mio
he- da Minha Real Intenção comprehender nesta
prohibição os coches dos Embaixadores ,' e Mini*-
tros Públicos das Cortes da Europa , nem cs das
Cardeas , dos Patriarcas, e dos Arcebir.pós , e Ris-
pos , que andarem ha minha dieta Corte ; posto
que será muito mais conforme ao seo, estado,, que
nella dem antes exemploá de niodei-ação dr> que d.0
fausto.
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E este se cumprirá tão inteiramente como nel-
je se contém. Pelo que Mando ã Meza rio De-
seinbsii'8'o (i<> P".Ç° » Regedor tki Casa (ia Suppli-
cação 

"Conselheiros ria Minha Real Fazenda , e
dos Meos Domínios Ultramarinos, Meza ela Cons-
ciência e Cjrdcns, Senado da (..'amara , Junta do
Despacho Publico , Desembargadores , Córrego-
dores Juizes , e mais OHiciaes rio Justiça e
Guerra , a quem o conhecimento (leste pertencer
ciiuipraiii e guardem , e façam cumprir e guardar
tio ir.triraroente como nelle se coiiicm , sem riu-
viria ou embargo algum, o não obstante quaisquer
]j--is , Regimentos e Alvarás , Disposições ou Es-
tilos contrários , que todas, e todos liei por (leio-
calos, como se delles fizesse individual, e expres-
aa menção para este elfeito somente, ficando aliás
sempre ero seo vigor. E ao Doutor Manoel Gomes
de. Carvalho do IVÍeo Concelho Desembargador do
Paro e Chanceller Mór destes Meos Reinos Man-
do oue o fuça publicar na Chancellaria e que dei-
]•> se remetam Copias a todos os Tribuni.es : Re-
gistamio-se en. todos os togai es, onde se costumam
registar simiihantes Alvarás. E mandando-se o ori-
ciiial paia a Torre rio Tombo. Dado no Palácio de
A'. Sra. da Ajuda a 2 de Abril de 17ü'2. - REL —/"
Con. Goaida. J/;.

BRASIL.

Rio de Janeiro 25 de Abril.

Apenas ainanheceo o dia 25 de Abril, Nata-
licio ria Senhora D. Cartola Joaquim , Rainha de
Portugal, e Mãe do nosso Augusto Imperador,
oi.viram-se as salvas de artilharia de todas as for-
talezas ,- as quaes ficaram embandeiradas ; e as mes-
mas salvas se repetiram ao pôr do Sol. Pela uma
íiora da tarde chegou S. M. I. da Quinta da Boa
Vista eom grande estado ; e logo que Se apeou
rio coche no Palácio da Cidade, salvaram outra
vez iodas as fortalezas , e foram introduzidos na
grande sala rio Doecl a Corte, Empregados Pu-
lilicos, e pessoas mais distinetas, Cidadãos, e Mi-
litares , que tinham concorrido em numero extraor-
dinario , paru receberem a honra de beijarem a
Mão de S. M. 1. por aquelle fausto motivo.

Que doce ternura, que contraste de imagens,
e rie sentimentos não desperta em nossa alma o
explendor daquelle acto ! Quando a Rainha de Por-
tugal, victima rie unia facção de furiosos sem hon-
¦ra , sem Religião, e sem Pátria, que em despre-
zo das leis da natureza, sanecionadas pela mesma
Religião pertendem , e terám conseguido arrancal-a
rios braços rie Seo Augusto Esposo, e de Seos Fi-
lhos , deplora talvez em seo partido Coração a
sua verdadeira viuvez pela ausência rio que tem
mais caro no Mundo; S. M. I. dá-Lhe um pu-
Iriiro testemunho ria Sua Filial Veneração , e o
Povo Brasileiro, concorrendo acinteniente para o
explendor daquelle neto, acaba rie mostrar , que
sabe respeitar os Thronos , e conrioer-se da ries-
fraca. Que differença rie virtudes entre o sizndo
Povo rio Brasil, e os excessivos Libanês de Por-
tugal!

Idem 26 dito.

S. M. o Imperador foi hoje ouvir Missa á Ca-
pella de N. S. da Gloria , como costuma praticar
Iodos os Sabbados •. depois daquelle religioso acto
voltou rieo Audiência no Palácio ria Cidade , e ria-
Jí voltou para a Quinta da Boa vista.

Temos o sentimento rie annnnciar ao Publico,
que S. Al. a Imperatriz acha-se levemente incom-
u.oriada , por cujo luolivo não teia saído estw
(lias. Felizmente espera-se que aqudlc iuconiiuorio
nao teuhaiu graves conseqüências.

Relação dos distinetos , e leites Commereiantes, e mais
Cidadãos da (.'idade de Porto Alegre , que com as
maiores demonstrações de praztr , c dcsvanecimenl»
tem ojjirccido para o intenssante objecto de se cons-
trair na -mesma Cidade um Brigue de Guerra, pa-
ra em nome dos mesmos ser ojjérecido Sua Ma-
gesluiie Imperial, para o serviço da Nação , com
as somiiius seguintes.

Vicente Ferrer da Silva Freire . 600U00O
José Antônio de Azevedo GQOUOÜO
João de Deos Me.na. Barreto . . 400U00O
Manoel José Ribeiro rie Faria . . 4OOUOC0
Manoel José Pires da Silveira Casado 400UOOO
Manoel Alves rios. Reis Lousada . 4C0U00O
José Antônio d'Araujo Ribeiro . 400U00O"
Antônio José Roriiigiies Ferreira . 200LÍ0OO
Antônio José da Silva Guimarães íüOÜUOuO
Manoel José de Freitas Travassos 2G0UUOO
João Luiz Teixeira 200U00O
Manoel José de Leão ÍÕOUOOO
Patrício Vieira Rodrigues , 10 barris

de alcatrão e breo , e mais em di-
nheiro  • • 100U00Q

Domingos Gonçalves de Amorini , 1GOUO0O
Manoel Joaquim de Souza .... 100UOOO
Demetrio José Ribeiro ÍÕOUOOO
Luiz Correia Teixeira dé Bragança 100U00O
José Antônio Fernandes Lima . . 10OU00O
O Padre João Baptista Leite de Oli-

veira Salgado 100U00O
Antônio Fernandes Teixeira .... 1-OOUOOO
Antônio José Victorino Froes . . 100U00O
Antônio José da Silva Flores . . 100U00O
Martinho José Affonso Pereira . 10OU00O
Joaquim rie Souza 100JJ0W
José Ignacio Lourenço Sn£
Manoel Vieira ria Cunha OOUOOO
José Antônio Machado Orique . - }«$«»
José Ignacio de Mattos ^ffi
Silvestre cie Souza Telles .... 6OL00O
Manoel José ele Campos Porto . 601000
Manoel Rodrigues Chaves , e Comp. SMJtllO
José Custodio Alves ele Souza . - SOUOOO
Manoel Borges de Pinho 50™
João Ferreira de Assis 50U00O
José Moreira Maia *0UOW
João Thomaz rie Menezes .... 60 000

José Pereira Coimbra 50 000

Custodio rie Almeida Castro .... 50Ü00O
Francisco Ferreira Bastos - - - 50U00O
t. • J„ fVcti IV'tia - - oOUOOWFrancisco ria Cesta mau .... Knrinnr»

l.utreiiço Júnior deCastro - - - ^UOOO

Joaquim Lope- <-« .Banoa 
- ^^

Luiz Antônio P oiy.i . ¦ ¦ ; • «nTÍOílO

Antônio Perito Frazáo rie Lima . JOLOÜO

Manoel -J^ 
J^e n^ò.c-s VmnW 4QUC00.Francisco Amou o IVO..V 40UOOO.

S S/i"*» ¦ : __«™
G:S40UQÒ0

»¦»
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T,,,r„a. a,,™»., Ç^\^iJ*Tp'&!.SXi
Manoe Rodrigues Lopes KL J% 

Ueposteiros de Cavallo montados, os quaes te-
Manoel Jos,e 'ieixe.ru . - - - - ^«" «o 

^ se const,.vc a lwa orj
Anlonio Borges üe Almeida Ix-aes ^g ™, <J - 

Mlent0, ,. para esse tim puderam.
Joaquim Coelho de Oliveira .... -« *» ™ «j ,0 for necessário.
José Rodrigues Pereira Um Piquete da Imperial Guarda de Honra ,
Antônio A.ves da Si va ... . ^> Comm«i,dados 

por um Alferes.
Manoel Auí.m.io «Ja Cruz Brilhante -OUOÜO dc JJ ho. , .^ ^
Gregorio José de Figueiredo . . U.# us ç 

^^ Q lVjordümo M6r. 8
Gaspar Fn.es da Silva £J «<» ^ 

M(- ^ $.„,„ de Semana de Sua Mi^
joao Manoel de Pontes £ 00 i£.b«ro 11 

^ ^ ^^ , ^ g
Leocailio vlaximt, de Souza . . . j 

tadai 
p , 

Gtóji
Mathias Fernandes , ... - j 14 

O c"cl.e , que conduz o Mordomo Mór, Ca-
Manoel Monteiro «ie Azeredo Barros «™ ma 

eiro Mór e Canarista dc Semana de Sua Mu-

Kd:rjt?£"S.«í 
A;a-10.1 ssíss s? í"^. - - m^ de c»^

Bento Josc de Villas boas .... 201)000 da Corte. 
^^ ondu, 0 Estribeira Mór de

Francisco Josc da tloza .Qiicnn «í„» MaaeKt,.,le o Inmerador, e que será acompanha-

tfrCostaTsriva1^8 
' . . S £ ^ Wdi*--»1, 'de um 'PerrV a cavallo!

Josc datostat snva . ^^ jg o Q ^^ de ^^ de feua AlteM lmpe ,

VAZeLò de Sàe Brito 
' '. '. *- 

WUO00 a Princeza D. Maria da Gloria , que será acompanha-

SorOonçtes L.n.Í . .... 1OUO00 do de dous Moços da Estribeira a cavallo , un, de
cada lado.

Rs 7;."43U600 17." O Coche, que conduz Sua Alteza Imperial a
——— Princeza D. Maria da Gloria, com a Camareira Mór

João de Deos Menna Barreto. de Sua Magestade a Imperatriz , e Aya de Suas Al-

tezas Imperiaes , e que será acompanhado de dous Mo-
ços da Estribeira a cavallo, um década lado.

18.° O Coche de respeito de Suas Magestadcs Im-

Instrueções, que se liam de observar no Acompanha, periaes, que será acompanhado de dous Moços da

mento de S. M. o Imperador no dia da Abertura Estribeira a cavallo , um de cada lado. Us Meços «Ia

dos trabalhos da Assembléa Geral, Constituinte, e Estribeira, e o Ferrador acima mencionados nuo deve-

Lemslativa do Império do Brasil. rám sahir jamais dos seos lugares.
J9.L O Coche, em que vam Suas Magestades Im-

As Pessoas, que devem acompanhar ou a pé, periaes, c que será acompanhado de um Moço da Es-

ou de cavallo, ou de carruagem , terám que execu- tribeira a cavallo," de cada lado. Estes Moços da Es-

tar o seguinte : as que devem ir a pé , esperaram tribeira, logo que chegarem ao Rocio da Cidade IN o-

no Rocio da Cidade Nova pelo Acompanhamento, va , unir-se-ham aos outros mencionados no artigo I~. ,

que ha de sahir da Imperial Quinta da Boa Vista, e immediatamente o Capitão da Guardai Imperial dos

e abi tomaram os logares competentes , como abaixo Archeiros oecupará o seo logar do lado direito do

se declara ; porém as que devem acompanhar de ca- Coche, ao pé da roda; o Estribeira Menor ton;ar:i

vaih», «>u de carruagem, «har sc-ham á hora deter- o mesmo logar do lado esquerdo, e o lenent? ua

terminada na. dieta Imperial Quinta, para o mesmo Guarda adiante do Coche. Pelo lado de fora do Ca-

flui. Excepiuam-se porém o Capitão , e o Tenente pitão da Guarda , e do Estribeiro Menor se forma-
da Guarda Imperial dos Archeir.s; que apezar de rám em alas os Moços da Imperial Cumata; por
deverem ir a cavallo , esperaram coin a mesma Guar- fora destes os Soldados da Guarda Imperial dos Ar-
da no Rocio da Cidade Nova, para d'ali seguirem, cheiros; e por fora destes os Moços da Estribeira,
e se encorporarem 110 dicto Acompanhamento. O Es- todos de chapéo na mão : ao pé dc cada besta do
tribeiro Menor deve tãobem esperar ali para tomar Coche irá um Moço da Cavalharice tãubem com o
o logar , que abaixo lhe será indicado. chapéo na mão.

A martha do Acompanhamento se executará da 20." A Imperial Guarda de Honra,
forma seuuintí. 21.° O Coche que conduz as Damas de Sua Ma,

1." Um Piquete de Cavallaria do Exercito, de 20 gestade a Imperatriz, e que será acompanhado do
Soldados , cominandados poi um Alferes, marchará lado direito pelo Guarda Damas a cavallo.
em primeiro logar. 22." O Esquadrão de Cavallaria de Minas fechan-

2." Seguir-se-lia a Musica das Imperiaes Cava- do o Acompanhamento.
liiarices. O Acompanhamento se dirigirá pela Ponte do

...í5.° Iram depois os Correios de Gabinete. Mangue, Largo do Rocio, e Rua de São Pedro da
4." O Rei d'Armas, Arauto, e Passavante. Cidade Nova, Campo da Acclamação, Rua dos Si-
5." Seis Porteiros da Massa. grraos , Praça da Constituição, Largo de São Fran-
C.° Seis Porteiros da Canna. cisco de Paula, Rua do Ouvidor, Rua Direita, Lar-
7.° O Corregedor do Crime da Corte, e Casa. go do Paço, por baixe d« Passadiço, á porta do

Este , e todos acima vam a cavallo. Paço da Assembléa: 0 logo que suecessivamente su
8." Seguirá depois outro Piquete de Cavallaria do forem apeando as Pessoas do Acompanhamento, dc-

Exercito (le tit) Soldados , conimandados por um Tenente, -verám as respectivas carruagens, e csvallos , assim
9." Todas as Pessoas, que fazem Corte , e forem como todo o mais séquito conservar-se nos seos loga-

avisadas pela S'. etária d' Estado ( não tendo a exer- res, e seguir o Piquete de Cavallaria, o qual mar-
«er Emprego na Casa Imperial) deveram seguir-se nas chará em direitura ao Cães, voltará pela Praia de
suas carruagens sem precedência. D. Mimoel ao ullimo Becco do Largo de Moura, e

10.° O Coche que conduz o Porteiro da Imperial ilirigir-se-ha pela Ryia da Misericórdia outra vez até á
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¦fi do Paço da Assembléa; em cujo logar deverá Tsh 2."", 1,- Abril de 1833.
1)01 ,'r assim como todo o Acompanhamento, não po-
iA 

' 
Pessoa alguma sahir do seo logar , ou apear.se Para Goaduhipc , cm 27 do presente mez Nfa-

den?° CE1S0 muito urgente. A Imperial Guarda cie vio Francez S. Martin.
rr nao seguirá esta ordem , visto que deve con- Pura Antuérpia , em o dito dia Bergantim In-

a„é 
uostada no lògar, cm qne se formar, quan- glez Rcgent.

T*xs Maeestadades Imperiaes Se apearem. Para Philadelphla , em o dito dia Galera Ante-
-Findo o Acto da Assembléa , executar-sc-ha a rica Peiisikania.

-tirada do Acompanhamento, chegando os cavallos, Josc Muna Velho da íj-ívc.

r carruagens na mesma ordem, em que se acharem , e

«iruindo sempre o Piquete de Cavailaria, que vai
v ,e Este marchará direito ao Cães , voltara a

Áa nára o Largo do Paro até á Capella Impe- Continuação da Suhscripção voluntária, e. mensal para,esquera» b Rua Direi(a ^ e yo]Urí finflU augmento da Marinha de Guerra do Império

wVm pela Rua do Ouvidor até á Imperial Quinta do Brasil

dai Boa Vil, tomando o mesmo caminho , que na Acções mensae».

vinda. Todas as Pessoas, que acompanharem » pe, Transporte «76
ficaram no mesmo logar, cm que começaram a acom- 

^ ^ ^ Transpo»...4*^
P 

Desde as 8 horas da manhã, até que se conclua João Alves da Cruz 1

a retirada do Acompanhamento , nenhuma outra car- José Pires Garcia *

vuaS ou cavalleiro poderá transitar pelas Runs JoaO Nepomuceno de Sa 2

^mencionadas até I Ponte do Mangue; ficando Lm, J=ndos Santos Marrocos....... 1

igualmente 
^-^/Xe^ 

' 
ÈíoSSa^ dT Mag aMes.- ; 1

carros, seges, e bestas do serviço da Udade. ^.^ 
^S... ^ ^6 ^ ^ d<; ,_ quejáasi. ^

Sori JWacio de Andrada c Silva. signou mais •*
,/ Francisco José Ramos •• *
í* João Manoel Rodrigues...' |

João da Silva .
« n , ni i p Joaquim José Gomes •I,J" Manoel José da Costa Soares £

Pela Mesa do Desembarco do Paço do Império Joftó José Fernandes.

do Bríl, se ha de™ô<\ concurso o Logi de ™r°,^" *»« "p- ///.; }

Ouvidor daCon^arca^e^^. em oW 
^^\^e^22222. 1ZZAttiS:&.5-Wfr ^,r"i0^ s^a:aaaa.-; í

do f tomada em Consulta da sobredita Mesa , dentro Lu» Manoel .. „.„. j

do prazo de trinta dias , afim de ser provido aquelle Manoel Lm. úe^em 
1

Logl na f^a da dieta Imperial Resolução. Rio de f^*™*?™ 1
Janeiro 15 de Abril dc 1823. ", M,mno c,*.l,ão l

José Caetano de Andrade Pinto. £^T^Sa Ranios..' \
Antônio José da Silva •••

Antônio da Silva Braga ^

Pela Mesa de Desembargo do Paço do Império Mà™ Jo^ün^.* -^-r: 
2.2.2.2. .'.'.Z2 1

do Brasil, se ha de pôr a concurso o Logar de ^"st0™ 
a| s° 

M n„  2
Ouvidor da Comarca Ae2Sergipe d EIRei. Todos os Theodoro de Sou a 

Pertendemes ao mesmo Logar deveram appresentar D. 
^ 

.^eGestám 1
os seos requerimentos na referida Mm dentro do pra- "T^X 

é i
zo de trinta dias, afim de ser provido o mencionado *}«™™° dost 1

Logar na fôrma da Portaria expedida ao referido Tn* ¦'"*'" ,,""" Dias I
buiTal pela Secretaria d* Estacbdos Negócios da Jus- Joaqmm More™ 1

tiça e» data de rlesoito tio Corrente mes e anno. 
^mo^Joaqu,^^ ^ ^

llio de 82 de Abril de 1823, Francisco Pedro Quintino *
José Caetano dc Andrade Pinto. ^ do Couto" \

.Ignacio Rodrigues L
Manoel Lopes Piores l

Victorino José de Souza 2.2. 1

Dia 24 de Abril de 1823. ^RoTm^ dá Silva Velho' •'•'¦¦; *

Bergantim Inglez , Two Brothers-, que segue José de Freitas 
^.-^ ; ; ; ; ;] [ . l

para Guernesey. , Antônio da Costa Barros .

^Ciilre.Rose, qne segue para Guernesey, In- ^^%m^0 cV O^úrti . - - - • • \
'* **'Bergznüm 

Hamburguez , Betty que segue pa- Mantíè^*|J^Almeida .' .' *' }
ra Hamburgo. 'T, - j. coni!a Mattos

Bergantim Brasileiro, Golfinho que segue para João de Sonsa

Afigw/ Je«o Meyer.

J*ié>
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Antônio Jcaquim «le Souza
Transporte. .5044

João Francisco do Espirito Síinto 1
Manrfel de Souza Monteiro .
Francisco das Chagas Cunha
Antônio da Cunha dos Santos .

1
I
1

Maria Clsutlina Bessa de Lima .  '
"Loureiço 

Justiniano Pereira Camisão  1
Carlos dos Santos e Oliveira Pinto  1
Joaquim Pedro de Mira  '
Jacinto Ferreira de Paiva  2
Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa do
Desterro  '
Fr. João da Madre de Deos França ~
Antônio Américo de Urzédo "
Pedro Teixeira de Scixas • • 1
João da Costa J
Manoel Ferreira Portugal 1
Bernardo Francisco Flores ]
Geraldo Serqucira Basto
Balbino José Ribeiro
Jorquim Antônio Pinheiro du Castro .
Antí.nio José de Sequeira .....
José Francisco Camacho
Francisco José Nunes da Silva . . .

""José Bicardo Vieira
Jordão Pereira Horni

José d" Araújo Coelho
Luiz Alves d1 .' zt-vedo
Manoel José Alves dc Miranda ..
Caetano José dos Santos
Caetano José Ribeiro Louzada

( Quer pagar os 3 annos )
João Joaquim Marques de Castro

( Quer pi.gnr os 3 annos )
José Alves Pereira Ribeiro Cirne.

( Ouer pagar 1 mino adiantado )
Mi. ;., P.lV.,M

Transporte. 50RS5
1

1
1
1

l

4c

José Antônio Pai
Bernardo José da Silva Pinto Fontoura
João Prestes de Mello
Cândido Porfirio d' Assis Araújo
Domingos da Costa Rendo
Francisco Ramos Costa
Francisco José Barboza
José Antônio da Silva Guimarães
José Pereira dos Santos
Sargento Mór José Leite Pacheco 
Antônio José de Souza Pinto
Manoel Joaquim Soares
José Pinheiro de Carvalho
Joaquim José da Costa
Francisco Cairiam,  1

1
2
1
I
l
1
1
I.
1
1
l

José Fernandes Lopes  I
Luiz Francisco da Sil
Joaquim Vicente da Silva 
João llodriarnei da Costa 
José Ferreira da Silva Vianna .'...
Fernando Martins Pinheiro por si e sua Mai....
Domingos Gonçalves Bandeira
Francisco Marques do Rozario 
Francisco dos Sautos  I
Antônio José de Lima  1

Francisco Alves de Magalhães Bastos
Domingos José Leite 
Manoel da Costa dc Carvalho
José Duarte
Roberto João do Cabo
José Borges Monteiro
Bonifácio José Sérgio da Silva  5
Joaquim Caetano da Silva  "

Manoel José Moreira  '

õ 132

5088

NOTICIAS MARÍTIMA S.

Conlinuar-se-ha.

£ N T R A D A S.

Dia 25 do corrente. —Rio dc S.João; 13 dias;
li, Santa Anna , M. Antônio Francisco , equipagem
7 , canja madeira a vários : passageiro um Soldado
de Milícias que conduz um desertor remettido ao
Quartel General. — Bahia ; 13 dias ; li. de guerra
Franc. Le liuse , Com. Moge : refere que á sua vd-
da da Bahia tinha entrado a Divisão de Portugal,
e a "Esquadra 

, e que se dizia que o General La-
balut tinha retirado o seo Quartel General algumas
legoas para o interior. — Ilha Grande ; 4 dias; L.
S~ José , M. Manoel Lopes da Silva , equipagem 5 ,
carga caffé a viuva Travassos. — Cabo da Boa Espe-
rança; SI dias; B. IIol. Anlonia Vlrica , M. A.
Oslerbaon , equipagem 8, em lustro: passageiro um
Official dc Marinha Ing. — Gibraltar ; 55 dias; G.
Suec. Neptunus, M.Jouo Mubergem , equipagem 17,
car^a vinho e sal ao M.: passageiros 2 Hespanhoes.

S A II I D A S.
Dia 25 do corrente. —Alcobaça ; T.. Conte

M. Ettstbio Alves, equipagem 5, carga carne seca.
— Ilha Grande ,- L. S. João Baptista , M. Narciso
Ferreira da Cosia , equipagem fi, carga vinho o sal:

passageiros um Furriel, e um Soldado de Artilha-
ria. — Dito , L. Santa Barhora , M. Henrique Jo-
sé , equipagem fí , en, lastro. — Santos ; S. Guade-
lupe , M. Antônio Vcnanrio da Roza , equipagem 7 ,
carga sal. — Dito , L. Primavera , M. Ignacio Jo-
sé dei Rocha, equipagem 7, carga fazendas: pas-
sngeiros os Hesp. Fr. Pedro Garai, Julião Justa-
cha , José Castillo , Mariano Ribeiro, José Al-
ves , Antônio Joaquim , e o Cadete João Manoel
de Menezes. — Campos ; L. Conceição, M. Joaquim
José Caetano, equipagem 5, carga vinho , farinha e
louça. — Paralí ; L. Vontade de. Deos , M. Antônio
Joaquim , equipagem ti, carga sal e fazendas : pas-
sageiro um Soldado de Veteranos.

AVISO.
Jfisè Marques de Sã , morador na Rua da Quitanda n.° 54« participa aos Srs. moradores no destricto do

larco da Lapa , até o caminho novo e velho de bota fogo , e todas as suas Travessas, que elle foi nome*-
do pela Commissão encarregada da subscripção da Marinha de Guerra do Império para receber dos Srs. sub-
scriptores , e toalüs aquelles, que ípiizerem pagar podem dirigir-se á dieta caza. Rio dc Janeiro 2S dc Abril
de iSIS. — José Marques de Sú.

RIO •« JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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-a V S Redactores julgam do seo dever participar
aoPiiblico , que so he artigo Official aquillo , que
como tal for annunciado.

Artigos »'Oi'Ficio.

Repartição dos Negócios do Império.

Subindo á Presença de 8. M. o Imperador o Officio

de 15 de Fevereiro próximo passado , em que a Câmara
da Villa de Caravellas participa ter solemmsado o dia -i

de Janeiro antecedente , e depois de dar conta dos ae-

contecimentos, que tem tido logar naquella Villa , e eo

seo actual estado . pede providencias para cohibir a ai-

bitrariedade de certos Militares , que se intrometem na

Governarça, e procedem a prisões injustas , e violentas,
e para extirpar a ruinosa rivalidade entre Brasileiros e
Europeos: Manda o Mesmo Senhor pela Secretaria il tis-
tado dos Negócios do Império louvar o patriotismo, e ze-
Io , que a referida Câmara tem desenvolvido ; ficando na
inteíligencia , de que jamais mereceram a Sua Imperial
Approvação taes procedimentos despoticos , e diametral-
mente oppostos ao systema Constitucional, que b. M. l.

juntamente com os Povos , tem abraçado ; que as prisões
não devem ser feitas por vingança, nem por pessoas, ou
meios, que as Leis reprovam, tendo-se já expedido ter-
minantes Ordens, que devem remediar estes males; que
o Povo deve saber obedecer aos Mandados do Impera ¦

dor, e as Auctoridadcs por elle constituídas, nao paia
satisfazer paixões particulares, mas para bem , e Homa
Nacional; finalmente que sendo o local elo nascimento
uma qualidade meramente accidental , nao deve proilu/tr
distineções vergonhosas entre Cidadãos, unidos cora o la-

çq social em opiniões , interesses , Governo , e «^'S130*
Palácio do Rio de Janeiro em 11 de Abril de 182i.
José Bonifácio de Andrada e Silva.

Manda 'S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império , aceusar a recepção do
Ollicio de :;í do mez próximo passado, em que o Go-
verno ela s'roviiicia de 3nms Geraes pede resolução so-
bre a escusa requerida pin' alguns dos Deputados eleitos

por aquella Provincia á Assembléa Gera! , e sobre a au-
sencia de outros: e posto que á mesma Assembléa per-
tença exclusivamente o conhecimento , e decisão de tal
objecto , todavia , Attciidcndo S. Ivl. I., quanto importa

que cada uma das Províncias lenha nella completa a
sua representa,ão: Ha por bem resolver inteiinamente ,

que o Denutadü Jese Alvares do Couto Saraiva, que sc
diz nullamente eleito , deve comparecer na Assembléa ;
pois não pôde ser parte, e juiz ao mesmo tempo: e que
havendo rasões para crer que o Deputado JoSüe-Evangelu-
ta dc Fona Lobato em breve se achata nesta Corte se

devem passar os competentes Diplomas a dous Supplentes ,

para substituir a ausência temporária dos Deputados Theo-

tomo Alvares de Oliveira Macei, impedido por moléstias ,
eZ-rrcas Antônio Monteiro dc Barras, que se acha em tf-

nambuco na qualidade de Chanccller da Re ação. 1 ataca»

elo Ko de Janeiro em 1-2 de Abril de 11,23. - Jasc Bo-

itfacio dc Andrada e Site.

Subindo á Presença ele S. M. o Imperador a Re-

presen o daGamara da Villa tle Porto de Pedras da

Ceia de Alagoas, cm que se formam queixas con-

ira o Governo da mesma Provincia: e se pedem pro».-tra o üotciiit) t,xcessos , e tianquillisar
elencms para coh.b 

^ 
*.o» ¦ 

d £stado dos

m^?^m:r^£--rZ

-"jese Bonifácio de Andrada e Ssilva.

Sendo presente a Sua Magertade o Imperador ojOffi-
cio do Governo Provisório da Provincia de Sergipe d hl-
liei de 4 de Março próximo passado: Manda, pela Se-
cretaria de Estado dos Negocies do Império , participar
ao referido Governo, que quanto á sua installaç&o, co-
mo he do privativo conhecimento da Assembléa Geral
Constituinte, e Legislativa , esta decidirá o que for justo;
e quanto ao novo Commandante d'Armas , que Petlc , a-
confirmação da Proposta elo Corpo de Voluntários, e a
nomeação de um Ouvidor, e Juiz de Fora, jí se,exPe"
diram na data d'esta as competentes participações ás Ke-
partições dos Negócios da Guerra, c da Justiça, para
se darem as convenientes providencias. Palácio do Rio de.
Janeiro em 12 de Abril de 19,21). —José Bonifácio de An-
drada e Silva. ... •-

Sendo necessário que 
^*™_£J_?£ÍZ

de Estado do Império do Bra«< «ya ^ 
^

ficial de Secretaria, e ...nlo. naJSccrcl8ria 
da As-

teiro, P«™ «™rem ten*pa.aname MandR 
s. „..

semblea Geral, Con.t.tt ute c Leg ^ (]o
o Imperador pela Se«e'^ 

Xae^o de Listado tios
império participaaoM a conformidlllle sc ,,(„-,
Negócios daGuen*,f» ^competente nomeação. Pala-

Bonifácio de 
^/£_r0. e Secretários de Es'ado

0ffieSm°eKstiça,e da Marinha.
dos Ncgoch

Rcpartiçà-o dos Negócios da Fazenda.

0 Con„.hei,b J«* Caelano Comes, Th«onre.n>-M6r

â J)
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«le Thesouro Publico pítsse as ordens necessárias aos
Thesoureiro. Geraes dos Ordenados , Tropa . e Pagadoria
do Thesouro, para que procedam quanto antes i factu-
ra de uma- relação exaeta dè todas as pessoas , que
actualnietits recebem nos objectos , que llie sam relativo*
meios ordenados , meios soldos , peusSes , tenjas , dia-
rios , alugueis de casas , ajudas de custo . e. outros
quaesquer pagamentos desta natureza, com qualquer outra
«lenominaçiio , eleelarando-se as Folhas , ou Feria» , por
onde sam pagas, e .juies. os:Titulo, originaes, que as
concederam , anne-ando-se-lhes estes mesmos Titulo» em-
toassíedos, e classificados, segando as differentes Rcpar-
tiyões, ou Folhas , a qne pertencem ; indicando no ca-
so de não existirem no Thesouro, as estaç.õees , onde

param , ou donde emanaram , para os chamar , e reco-
lher ao mesmo Thesouro. Paço en, "2 de Abri! de 1823.

ülarliní Francisco Ribeiro de Andrada.
Expediram-se Portarias nesta conformidade ao The-

sotiroiro Geral dos Ordenados , Juros , e Pensões; e ao
thesoureiro Geral das Tropas.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado . dos Negocio, ela fazenda, participai* á Junta do
Governo Provisório ela Província de Jf. Paulo . que tem
annuido i sua representação dc 8 de Março próximo pas-
sado, relativamente ao- pedido ela. chapas ele cobre pa»
re ahi se cunharem , mas que attentas as avultadas
despezas feitas pelo Thesouro desta Corte com o fim-
de ac-udir ás urgentes pereisões das mais Provincias do
Império, em cujo numero tem sido contemplada a sobre-
dita de S. Paulo, se faz indispensável , e de toda a
justiça em uma medida ele conhecida utilidade sua ,.
que a respectiva Junta de Fazenda envie com preceden-
cia o dinheiro perciso , para a compra das ditas cha-
pas, assim como tem praticado algumas das Provincias..
Palácio do Rh de Janeiro a 4 de Abril de 1823. —
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S, M. n Imperador , pela Secretaria de Esta-
dò dos Negócios da Guerra , que. o Coronel Commandan-
te da Sua 'Imperial Guarda de Honra remetta ,a esta Se-
eretarix d'Estado uma Relação circunstanciada dos nomes »
postos , e data, em que foram admiitidos , e alistados os
Indivíduos , que actualmente compõe, a mesma Guarda ,
para se lhes passarem os necessários Títulos. Paço em
17 de Abril de 1823.—João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios ela Guerra participar ao Tenente Ge-
neral Governador elas Armas da Corte e Provincia, que
sendo-Lhe presente o seo Oífleio de 12 de Março proxi-
mo passado , accompnnímiido a conta e exame dós lo-
gares mai» adequados para a erccçío dos. Quartéis indi-
cados , e requerido, pelo Coronel Commandante do- 2.°
Regimento de Cavallaria de Milícias, para eommodidade-
dos Soldados deste Regimento encarregado» da transmis-
stío de Ordens do Governo : Ha o Mesmo Augusto Sc-
nlior por bem approvar o procedimento a tal ,espe.ito, e
que se passem as Ordens para a verificação da construo-
çío dos trez Quartéis na fôrma declarada pelo referido
Coronel. Paço eu, 17 de. Abril de 1823.—João Vieira de
Carvalho.

presente o seo Officio dc 28 de Março próximo passado -
e tendo-se-lhe já transmittido a conveniente resposta cni
Portaria do 3 do corrente mez sobre a primeira paite 

'

t.ractando da compra ela roupa pedida para o Hospital
Miliísr da Corte, e da applicaçao du quantia restante
daqueile emprego , Ha o Mesmo Augusto Senhor p(H- |,e,u
Resolver, quanto á segunda parte do refeiido Officio,
em que se representa a necessidade de mais duas m,[
camizas, e quatro mil lençoes, que o mencionado Fv-
sico Mór remetta b orçamento desta despeza. Pa.o em
17 de Abril de 18s«3.— João Vieira de Carvalho

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negog-ios da Guerra, participar ao Fysico Mór
Inspector Geral dos Hospitaes Militares , que sendo-Lhe

Repartição dos Negócios da Marinha.

Sendo presente a S. M. I. o Oflieio do Vice-Ahni-
rante Intendente da Marinha , datado de 8 do correm-
te , sobre a duvida, em que ae acha, se deve , ou nío
continuar a abonar os soldos respectivos ao Capiíiio Te-
nente Francisco tVAssiz Cabral e Teive, Commaridariilan-
te da Escuda Maria Thereza., a aos Segundos Tenentes
Procopio Lourenço de Andrade, Luiz Caetano de Almr.i-
da , e C.iipriano José Pires; Manda o Mesmo Augusto
Senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Ma-
rinha . que o referido Intendente continue a fazer abonar
ao dito Capitão Tenente os seos soldos , por constar que
fora obrigado a ir por força para Monte Video , c que
o mesmo sé pratique com o Segundo Tenente Cypriano
José Pir.s , que consta achar-se .empregado no serviço
deste Império; devendo suspender. os soldos aos outros
dous Segundos Tenentes : e outro sim Manda o Mesmo
Augusto Senhor participar ao referido Intendente: , er...
quanto ao mais de que traeta o seo precitado Ollicio,
que ficam expedidas as ordens necessárias ao Comman-
dante do Batalhão de Artilharia da Marinha , para fa-
zer o devido desconto da quantia de oito mil réis a ca-
da um dos Soldados desertores do Batalhão do seo
Commandp, que foram prezos , Antônio Luciano Sudré ,
pelo Soldado do 1." Batalhão de Caçadores desta Coi-
te Joaquim José Dias, e Joaquim Pinto Franco , por
Ignacio Manoel dos Santos Soldado do Batalhão de Ca-
çadores de S. Paulo, para indemnisaçío elas mesmas
quantias abonadas pela Intendencia da Marinha aos Sol-
dados , que appresentaram os ditos desertores. Palácio
do Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1823. — Luiz tia
Cuidia Moreira,

N. B. Nesta mesma data sé'-cscreveo ao Comman-
dante de Batalhão de Artilharia da Marinha , ordenar.-
do.llie o desconto de que acima se faz menção.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado do. Ne-
gocios da Marinha, remetter ao Vice Almirante. Intenden-
te da Marinha as contas incnliisas do Vice Almirante Ro-
driejo José Ferreira Lobo , que acaba de commandar a Es-
quadra do Rio da Trata , para que ajuntando-as com as
outras , que tem já recebido , e com os Documentos, que
deve recebei do referido Rodrigo José Ferreira Lobo, na
conformidade das Ordens , que agora se lhe expedem; fa-
ça proceder por Otnniaes hábeis com a brevidade possi-
vel a uma conta geral de todas as despeza. da sobredi-
ta Esquadra até o dia quatorze de Março próximo pas-
sado em qne entregou o Commando o dito Vice Almi-
rante ao seo suecessor, fazendo-se primeiro o« exames ne-
cessarioe. Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Abril de
1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Manda S. M. I. pela Sacretaria de Estado dos Ne-
Rocios da Marinha , que o Chefe de Esquadra Inspector
do Arsenal da Marinha faça sem perda de tempo prsm-
ptificar a Chanua Iiícotrie. , a fim de que brevemente
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, m rlcfite Porto conduzindo agoadas ; podendo
po.sa '_*'¦_-' __£,_,__, ,-ccelier quantos operários forem precisos ,
jinra o-"-' ' 

0 |,a,,IU'eiHfi da Marinhu os necessários au-
(, |-_qiii-ie ^ ^ i.,uella prouipt.licaão , corno para tis
xll'os'-"''L' "ò 'piai 

tolas que devem góaular us agoadas,
dns [jipas , • t. ,uni,[lt0 (|_ niericiuiijila Chairua. Fa-

tcJ''áTZldeJu,:iro 
eu, 18 do A,,„l do 182,1.- Ui.

ia Caidia Moreira.

NOTICIAS NACIONAES.

PROVÍNCIA DE SANTA CATIIARINA.

Villa do Rio de S. Francisco do Sul.

Senhor. — O patriotismo, o brio Nacional, e

àd-iesão á causa da nossa Independência , nutre em

nossos sentimentos os ardentes desejos dever .o.,-

cki-da em paz esta felicidade, por tanto cegameu-

te cumprimos quanto da nossa parte exigem os

meios, de que'se ti acta, para bem do firme, ema-

lialavel estabeleci mento do .supremo 1 lnono de V.

íí. 1. e toda Sua Moiiarchia , de que ella mor-

mente' depende. Estes princípios , Senhor , a fé ,
oue devem ter as insinuações da Câmara dessa Cor-

te e sobre tudo a geral satisfação, que preocti-
pou todos os nossos sentidos pelo successo do dia

doze de Outubro , deram logar a que no acto da
Gloriosa Acclamação de V. M. I. , admittissemos
iiiadevertidamente a viciosa, e vergonhosa clausu-
Ia do prévio juramento , sem que esta Câmara , e

povo tivesse parte alguma na maldade, que ella
contém : por isso apenas viemos no conhecimento
da falsidade, com que pertendeo esse desorgan.sa-
dor da paz illtidir não só a nós como a todas as
Câmaras das demais Províncias deste Império; lo-

go iininediatamente pozemos em pratica o meio de
desvanecer sua traição, e se conhece da copia da
Acta inclusa : porém ainda não satisfeitos com
aquella declaração , tomamos o expediente de ma-
n,testar debaixo do mais profundo respeito a V. M.
I., por ser de nossas espontâneas vontades , que
o Throno de V. M. I. tenha a maior firmeza,
esplendor , e perpetua duração , e constituido as-
. im fique, para Seos Augustos Descendentes , e qne
unicamente V. M. I. Aprove, Sanccione, e Jure
us Leis funclafeieniaes, que achar conformes a maior
. eaiirnnça , e felicidade do Império, e Throno, e
para que o Publico , e o Mundo inteiro conhe-
çain da sinceridade da nossa boa fé illutlida , ro-
".unos a V. M. I. Haja por bem 

'Mandar fazer
publico píela Imprensa esta nossa Carta Official as-
sir.na,.;. pela Corporação desta Câmara , e Cidadãos
quantos, se poderam reunir. Deos felicite a V. M.
I. como lhe des. íamos , e nos he mister. Rio de
S. Francisco do Sul em VereaTiça do 1-9 de Mar-
ço He 1S2_.. __ De V. M. 1. obedientes Subditos. _—
O Presidente Francisco de Miranda Coutinho, Ve-
r_ea.br Antônio dos Santos de Oliveira, Vereador
«'cão Affonso Moreira , Vereador José Francisco
Pereira , Procurador interino José de Souza Nunes ,
Escrivão da Câmara Joaquim José de Oliveira.

(Seguiram-se muitas etssignalurc.s.)

Termo rie declararão e. nvpiil.lheão a cláusula jitrtrtoria
na Acclamação de Sua Magestade Imperial.

du Coitinho com ns mnis Officia.s da, Câmara e cam-
lirigo Escrivão da mesma, bem como o Reveie:.-

igiino lia Vara htuto Hurbcza tle Srí tu ire
Azcrtün Cttiliiiho ¦ 

¦ "• ¦ ¦'•'•.,-II- ir,. 1 . .",. (_..*.(

Azeriún Coitinho, o.Juiz de Orfãr.s Joaquim Gon-
çnhes dei Luz, o Major í'oi'.ii<r-iudaute da Praç.
Elias Antônio tle Oliveira, Oiliciaes de Milícias Ci
dadaos , e Povo , c -endo todos presentes foi ge-nilinente dito por todos, qne suas unanimes, e•espontâneas vontades , no Fausto Acto da (jl.iíosa
Acciuiiiuçno de S. M. 1. foram que o Throno do
Mesmo Augusto Senhor, tivesse a maior fiimeza ...
E»j>i('r-(ior , e perpetua duração , e ficasse assim
Constituído pura Si , c Seos Augustos Decenden-
tes : que o prazer e eiithusia.mo , que ocetipava seos
corações nestes felizes momentos de Gloria , os não
di xará reparar para a venenosa cláusula do prévio
juramento á Constituição , que fizerem as Cortes
do Império , mandada pelo ex-Presidetite da Cama-
ra (ia Corte Inimigo do Throno , forjada em clubs
Carbonarios , e reconhecidamente contraditória corn
os verdadeiros princípios de Direito tiuiveisal adop-
t-.des, e natureza do juramento promissório, em que
com reflexão de nenhuma forma consenteriam por
diametralmente opposta a marcha, com que os Po-
vos do Império se constitui ra.ni, á sua honra, amor,
e gratidão que devem A S. M. I. por suas Luzes,
Virtudes, e Heróicos Feitos que o constituem sem
duvida o Salvador do Brasil, que ouvindo ósseos
fieis subditos os livrou dos abysmos do Dispotismo
da tvrania, e anarquia, e que por taes motivos, e

quantos os mais ponderosos se relatavam na repre-
sentaçio dos Excellentissimos Procuradores Geraes
da Província , declaravam que er* , e sempre fora

sua espontânea , e livre vontade que S. M. 1. nao

prestasse tal venenoso, e .Ilegítimo juramento , e que
nessa forma protestavam, que nunca em tal con-en-

terião reflectidamente nem consentem : que por is-

so dam por nulla, irrita e como se nunca fora es-

crita tal cláusula, que só lhes pode servir de des-

honra. Que S. M. 1. he Amante, e amado de seos

fieis Subditos. que estes tem a maior confiança na

Constitucionalidade do Mesmo Augusto Senhor , e-

nue certos. e coherentes com os princípios adepta

X íe os quaes protestam, e pela sustentação do

S Poder Executivo, pleito regulamento e adm.ms-

.ativo he conseqüência de suas espontâneas von-
trauvo , i»l - »i  «_,„!,„,. nue única
adeque o Mesmo Imperial Senhor, que única

p .Vnente approve, sanccione, e «re as Le,s fun-

r',V- Cie achar conformes a maior seguran-

Ir: Wicidade do império, e Throno que mais, •
ça e i""-10*"; -ct01.„e respeitáveis, e como
",1US °ü?" -Am e mandou fazer este. Termo, que
¦"Z,°rJr> 

igo e porto por fé Joaquim Jesá
assi_vnarai.i (»... -» , i „ anexos, que o
* °lh'h: SÍ) Vidente0 Franca <!«
Sffi Co* inC o Vereador Joã^ Aftbnço Mo-

S ri"o Vereador José Francisco Pereira: o Pro-

£_r„&%rr*hs?-*
-Coafor

Senhor-

S. P A V L O.

Villa de Iguape.

\ C-.ir.ara da Villa de Iguape, pos-
-X ' '..mo , que cura-

^ Aos dez dias do mo., de Março do anno do '',*"'".,,, „,,....!_.,»« e c.iih"*'«™*» ' 
Tf-ZL

^«cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil «-".<* "«1»'^ 
Bralnkiril , e ny.rment,- ,i ft^ua

«'.te-snnto. vinte e trez annos nesta Villa da Graça rtens;. a .N-V ^ (!(;S ,.,.-s respeitosos seiiU
«¦» Rio ele S. Francisco rio Sul nos Passos do Con- Pau lesa ,.i , .„.,.., ,. vencraç-..» ao *.o ¦««

;?¦*-« e-8,.11,, di, Câmara , onde .e reuniram o Ju.z »--¦? d£ 
sc',l,ega ...-¦-,-.*- «*¦ P-" &° m*

Ordinário Presidente o Capitão Francisco de Mirim- mor»* sobeiam

-UÍ
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perial Throno psra , em nome «lo Povo, que repref.cn-
í_i , felicitar, t: beijar u Augusta Máo ele V. M. pela
Soa Coroaçao e Sagiaçao , e pina expressar o» ar-
«.entes, e puríssimos votos «leite Povo , que se preza
«le por ninguém ser exceelido em patriotismo, e lealdn-
dc. En. verdade , Senhor, quito «íigns he dc congra-
tulação geral de todos os Pnosilien-scs a M.igestosa
Perspectiva , que a» Univeruo admiradado apresenta
o Pico e Venturoso Brasil, outrVa espezinhado , e
hoje elevado a tão alta Cathegoria, firmado em tão
Folidas bases , e tendo em sua tlefeza um IIeme ,
.Protector da bem entendida, Sanem Liberdade i!os
Povos ! Este Povo , Senhor, he Paulistano; e por
(isso conscio ds sua dignidade, e cioso de sua honra,
'«lie- protesta defender , quanto em soas teimes forças
couber , e ;i custa «Ia iiltima gotn de seo sangue , o
Soberbo Edifício , que medi inte a Podi rosa 1'rotec-
<;••«) de V. Magestade Imperial, havemos tão glorio-
jsamente levantado: elle, nâo «less-.indo de elevar nos
Ceos suas justas supplk-a» , confia na Justiça Eterna
rio Supremo Architeto do Universo , ver derribados
por terra esses insensatos , c gigantescos projeetos de
} .ossos deslumbrados inimigos, «-ujas vis e <lcs]ire/,ivcis
oaballas encontrarim sempre um muro de bronze no
.valor , e constância Bramlien.se, e na immoital resolti-
ção, e heroicidade de Seo Augusto Imperador, e
Defensor Perpetuo. Estes , Smhor , os nossos pátrio-
fcos sentimentos; estes os nossos votos: elles sam
sinceros, e dignos <lo vosso benigno acolhimento. Di-
jjnaivos aeceitaisos, Senhor, e fareis justiça a um
Povo, que vos admira, vos respeita, vos adora, e
que nos transportes de seo reconhecimento, e enthu-
Siasmo vos proclama o Heroe Salvador do Brasil,
Terno Pai, e Chefe Commum da Grande Família
Brasiliênse, Senhor, o Eterno Auetor do Bem, e o
Justo Recoinpensador da Virtude, o Vingador das
injustiças, o Ngsso Deos Omni potente protege a Nos-
sa Sagrada Causa: oxalá que elle felicite, prospere,
p, guarde a preciosa vida de Vos-sa Magestade Impe-
Ttal para f ltcidade, augmento , e gloria d", todos os
wos subditos, que assim o desejam, e que tanto
o ham mister.

Villa de Iguape em Vereação extraordinária de
S de Março «le 18Ü3. Segundo da Independência, e
Império do Brasil. —Senhor. —O Jain Presidente,
Fiiippe Rodrigues Cunha. — O Vereador Antônio
Florencio de Andrade. — O Vereador Francisco de
Cliveirn Duarte. — O Vereador Jose- Gonçalves Maia.
0 Procimidor Manoel Alves da Costa.

G O V A Z

Nativklade.

Penhor — Por mim , e pelo Clero da Repartição
do Norte, 1'rclaria de Goyaz, de que estou encarre-
gado, em qunl idade de Provizor , Vigário Geral, me
apresenio diante de V. A. com o joelho em terra , e
com o mais profundo respeito , e submissão liejo a
Keal Máo a Vossa Alteza Real.

Cheio da mri* S inta Complacência louvo igual-
mente as nltas Disposições «Ia Providencia, que se
di.nu.ii «le que V. A. ficasse neste Reino , para proteger ,
defender , e salvamos da oppressão de sermos recolo-
pisados, acceitander o distinetivo Titulo de Protector ,
e Defensor Perpetuo do Jhasil.

(Jue provn mais Concludente da grande ternura ,
e amor, ip.o V. ... R. concebeo aos Leaes Brasileiros,
compensando lhes , generosa e beneficamente a energi-
ca, e bem fundada confiança, que com respeitosa gra-
tidão rendem ao melhor do» Príncipes, que conheeco
o Universo , e que por huma serie natuial nos desti-
non o Altíssimo , para nossa ventura em uma Época
tão calamitosa , e nssaz confusa !

En nâo faço aqui menção dos parabéns , eom que
devia nesta acção felicitar a V. A. R. pois he certo,
que estes somos mis, que os recebemos, por mereeer-
mos do Ceo a especial graça de sermos defendidos por
tão Soberano Protector.

Esta a' única consolação, que nos resta no remo-
to Paiz, em que habitamos, e não deixaremos nelle
de rogar ao Omnipotente pela Preciosa vida, e Sau-
de de V. A. R. Sim , Senhor , sem cessar pediremos
a Deos conserve sempre debaixo da sua Direita a Nos-
so Principe Regente, Protector, e Perpetuo Defensor,
multiplicando dias sobre os seos dias , annos sobre os
seos annos; att- a consumação da nossa felicidade de-
safogaremo» finalmente a nossa Lealdade nas mesmas
expressões ile Ethay Getheo a David, e de Israel a
Gedeãt) — Vive o Senhor , e vive o Nosso Principe :
ne')« aconpanharemos na vida , e na morte : Reine so-
hre n«',s, Heinem depoi» os.seos Filhos.

Natividade Z9. de Dezembro de ISS2. — Real Se-
nhor Segunda vez beija a Mão a Vossa Alteza O mais
indigna Capellão — Gonçalo Fernandes Souto.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS

Porto Feliz.

Senhor — A Augusta Presença de V. M. I. se
dirige a Câmara da Villa de Porto feliz a Participar
que no dia 12 do Corrente esta Câmara, e todo Povo
Acelamamos Imperador Constitucional do Brasil a V.
]U. I. porque assim demandava a Salvação da Pátria ,e a vontaele do Povo já muito exorbitantemente demons-
traria , o que tutlo sè vê pela Copia do Termo in-
chiso.

Confiados na Sabedoria, e Liberalismo de V. Aí.
J. esperamos gozar de huma Constituição Monarchica
Moderada.

Deos Guarde para sempre a Augusta Pessoa de
V. M. I. Parlo Feliz em Câmara de 18 d' Outubro
de 1822. — Antônio Leme da Silva — Antônio Fran-
eisco Leite — Antônio aV Arruda e Sá — José Corrêa
Leite de Moraes — Anlonio d Arruda Paes.

AnTir.os sío Officiaes.

FRANÇA E HESPANHA.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros em Paris aa
Conde. Lagtirde em Madrid.

Paris 18 de Janeiro de 1823.

Senhor. — Recebi o Officio que me dirigis.es
«Bi data de 10 do cou ente, debaixo do N." 5. Fa-
zendò justiça aos te mos políticos , em que he cop-
cebida a Nota de M. S. Miguel ao Duque de S.
Lourenço, o Concelho dos Ministros com tudo não
pode deixar de observar quu o Governo Hespanhol
rejirita todas as medidas de conciliação. Aquelle
Governo não só não quer acceder á reforma, que•ra de esperar do» sentimentos, que por tanto tem*
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™. tem conservado unidos os Ilespanhoes e os Francezes
En amor aos seos Soberanos, e a uma prudente
liberdade; porém até chega a pertender que a

,-éti.c. o seo Exercito de observação, e ex-
que delia solicitaram abri-França

milse os Estrangeiros , .1 \ Franca nao está .uccostumada a ouvir .sum»e só. pade. perdoar ao auctor dei-go. *°
fhante lingoagem
Ia attendendo a exaltação da espirito, que act mu mente

,-eina cm 
'Hespanha. 

J arpais renunciaremos ao glo-
rioso privilegio, que herdamos de nossos antcpassa.
dos • todo aquelle que passa para o território Ivan-
/,-' he livro, e goza dos direitos de uma invio.

Prestaram Fiança na Alfândega as seguintes Em
barcações para Portos Estrangeiros.

O Bergantim Porluguez Estrella Bella Maria ,
que segue para Vige. , .

Galera Americana Tea Xaut, que. segue para o
Mar Pacifico,

Brigue Sueco Penelope, quç segue para' Sío-
clsolmo

lavei hospital idade. A,s. victimas das commoçoes, que
lutitam' a Hespanha, tem-se refugiado entre nos, e
encontrado o tratamento, c consideração, que.he/de-
vida á desgraça: não se lhes concedeo que retives.

sem as armas; os ç}\ rei tos das Nações tem sido

car conseqüência, escrj.pu.ocamente respeitados.
" "Tem-se a Hespanha conduzido da mesma roa-

neira para com 
'a 

França ? Ella tem dado asilo a

homens criminosos,, condemnados pelos Tribunaes
competentes; e ate .possuímos listas de suba.tos da

S M Chiistiituissima, a quem o Governo- Hespa-
tthbl piomettço lugares nos Exércitos, para comba-
terem contra a sua. Pátria. Bem lhe .podíamos ter.

lançado isto em rosto.; mas o amor da paz obn»

gou-nos a guardar silencio. ... *• ; ,-« Por outra parle i com que dire-.to pertende
a Hespanha a dissolução do nosso Exercito de Obser-
vaçiio em um momento em que, pela segunda vez
as Tropas Constitucionaes tem precisamente viola-
do o território Francez ?¦ Ja vos communmuei no
meo ultimo despacho as provas officiaes daquelle
deplorável acontecimento. ....

" Alguns dos nossos essonciaes interesses acham-
se envolvidos no estado de confusão, em que pre-,
sentemente labora a Hespanha ; e ao mesmo tem-

po que declara não dar renied.o aquelle objecto,
ella pertende que renunciemos ás pertençoes que nos
obrigou a tomar. He bem desagradável ter que no-
*ar similhantes contradicçõens.

" S. M. Christianissima , solicito pela prosperi-
dade da Nação Hespanhola , pela felicidade de um
Paiz governado por um Principe da Sua **•«*'¦¦.**

quiz que o seo Ministro se demorasse em Madrid
ainda depois da partida dos Encarregados dds Ne-

gocios d' Áustria, Prússia, e Rússia ; porém a sua
r.ltima vontade não foi attendida, os seos desejos
foram illudidos: ò mão Gênio das Revoluções, que
por tanto tempo desolou a França, preside aos con-
celhos da líespanha. Appellamos para o testem..-
nho da Europa : diga ella se ila nossa parte te-
mos omittido cousa alguma para manter com a II cs-

panha as relações qué , com summo pezar nosso,
Vemo-nos obrigados ! a quebrar. Agora que ja não
tem logar aquelles desejos , que a expressão dos
mais moderados sentimentos servirá só de attrahir
sobre nós novas provocações, não he compatível com
a dignidade d* El-Rei, ou com a honra da França
que continueis por mais tempo a residir em Ma-
drid: em conseqüência do que S. M. vos ordena
«xijaes os vossos passaportes, para vós, e para
todos os da vossa Legação ; e que partais, sem
perda de um momento , logo que os ditos passa-
portes vos forem entregues. ' •'•'

" Ficais auctorisadò para transmittir uma co-
pia da presente carta ao Senhor S. Miguel, quan*.
fio pedirdes os vossos passaportes.

.... " Tenha a honra de ser &c.

Continuação da Sitbsciipção voluntária,.e mensal jpa-
ra augmento da Marinha, de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

5132
João Antônio  •*¦
Francisco Victorino de . Souza • • 1
Mariu Nogueira  í
Luiz Antônio Bernardino de Castro  • *-
Antônio Peixoto do. V alie. .. '¦¦*

Gertrudes .Tereza .- > *•¦
Henrique Gomes Amado ¦ *•
Di-.nyziq de Paiva  X
Duarte José Leal  ' '»¦

José de Miranda Carvalho. **¦•• »*-'
Joaquim Marques . Baptista de Lefio ••¦• *
Antônio Pereira, de Carvalho ..-•¦• J
Bernardo. José' Serrão.  *
Francisco José da Silva
Januário Ferreira .Moreira
Vicente Ferrara de Barros
Francisco Antônio
Anna Joaquina
Manoel Antônio Pereira t
Antônio Francisco da Silva .......  *•'

José Maria de Noronha Feital  *
Jgaacio Caetano d' Araujo • • • *
José Rodrigues Jardineiro • f
D. Francisco da Costa-Souza de Macedo
Francisco Cailoí de Moraes
Sitnão Portugal - • • •
José Francisco de Souzar.
José .Ignacio Ferreira Machado
José Maria d1 Andrade.
José Gomes d' Amorim
,íesé Pinto de Barros Silva
Francisco Antônio dc Souza
Antônio Lourenço Vianna  *

Antônio José Ribeiro  *
José Leite d" Amorim ¦ *

Joaquim Antônio de Castro
Francisco Pinto Ribeiro.  *

João Antônio de Souza  ,
Joaquim José dc Matos  .

José Jacinto da Silva filho  *

D. Maria Joaquina de Jesus
Francisco Manoel dc Farta.... A"i" i
Emydio da Silva Ribeiro Guimarães e Cunha. -J-

Agostinho do Monte  1
Joaquim José Leonardo  }
José Attonio Coelho  1
Jo^sé de Souza Borges  ^
Manoel José Fernandes  J
Joaquim Bernardo Velozo

1
I
í
t
1
1

Matheos José ...
João Baptista Diogenes , alem de 2 que j^

gnou , mais • • • 
Francisco Soares dos Santos

assi-
2

ãâcr
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Transporte. ..5194
Geraldo de Souza Pereira . .X.  1
.ignacio da Cunha Campos  1
Joaquim de Souza Prates  1
José Alves de Mesquita  1
José. dos Santos Oliveira.
José Teixeira de Lira  1
João Baptista
Antônio João da Silva '
Manoel dos Santos 1
Manoel José Rodrigues 1
José d' Almeida 1
Domingos José Vieira 2
Jgnacio Machado Dutra 1
Albino José da Silva 1
Manoel Antônio 1
Estevão -Lopes Xavier 1
Manoel Lopes da Conceição— 1
Miguel José Ramos 1
João Manoel Pereira 1
Manoel dos Santos de Carvalho 1
José dos Santos Porto 2
Constando José Nunes --
Antônio José Afonço... 1
Antônio Luiz da Silveira 1
Antônio Lopes d' Azevedo @
Manoel José Barboza da Lomba
Caetano de Barros Brandão 1
José Gonçalves da Silva 5
Doutor Francisco José Merkel 2
João Martinho Flach 2

5235

Transporte.. 5235
Luciano José Gomes 2
Fernando Liborio Rodrigues 1
D. Brigida Ignacia d1 Oliveira Barradas 1
Maximiano Antônio da Silva Leite 1
João Corrêa tle Carvalho 1
José Joaquim Coimbra 1
Padre João Máximo do Prado 2
José Manoel da Silva Telles 1
Padre Manoel dos Santos 2
Teotonio Manoel do Amaral 1
Padre Joaquim Duarte N unes 1
Manoel Domingues Barboza 1
Francisco Pereira  1
Antônio José d'Azevado Cirne 1
Francisco Alves Delgado 1
Francisco da Costa Gomes 2
Joaquim José da Costa
A ntonio José dos Passos  1
Antônio Martins de Sá  1
Manoel Ferreira Campos  1
D. Anna Angélica Pereira de Carvalho  1
Rafael José de Carvalho
Thomé Maria da Fonceca Silva.
José Cypriano de Souza
João Ribeiro de Carvalho.

2 Joaquim Francisco da Costa Ramos  1

5265
Continuar-seha.

Franeiseo José da Rocha, Thesoureiro Geral.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 26 do corrente. — Macahé ;'3 dias; L. Pe-
_rt,'M. Francisco de Paula, equipagem 8, carga
assucar e agoardente a Francisco Manoel de Figuri-
redo :' passageiro Raimundo Furtado de Mendonça.
— Dito, dito, L. Boa Esperança , M. José Teixei-
ra dá Conceição, equipagem 5, carga assucar e ta-
boadó a vários.

Dia 27 dito. — Macahé ; 3 dias; L. S. Francis-
co , M. João Antônio dos Santos , equipagem 5 , car-
ga assucar e madeira a Anlonio José de Brito: pas-
sageiros Manoel Pacheco Lima, e um desertor pre-
_o rémettido ao Quartel General.

S A II I D A S.

Dia 26 do corrente. — Nenhuma Sahida.
Dia 27 dito. — Falmouth pela Bahia e Pernam-

buco ; P. Ing. Wulsinghan, Com. Nicholls: passa-
geiros para Pernambuco Francisco de Assis Barbo-
za, Domingos Malaquias de Águia» Pires, João
Pinheiro, e Antônio de Albuquerque Montenegro,
os Ing. John Christian Blakenhagen, Sofia Blaken-,
hagen, Arthur Lawe, e Pedro Rodrigues.— San-
tos ; L. S. Vicente de Paulo, M. Antônio Joaquim
da Costa , equipagem 7, carga sal e fazendas: pas-
sageiros Antônio José Monteiro , e o Irmão Joa-
quim Francisco do Livramento.

RIO be JANEIRO na IMPRENSA NACIO NA L. 1823.
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À N J* U N C I O.

OI <S ftedactores julgam do eco dever particpar
a* pfbK Í«i ^>e artigo Official aquillo, que
«Mus tal for winunciado.

Artigos d'Officio.

Jtepartiçãal dos Negócios do Império.

MatKl* -S. M. o Imperador pela Secretaria de Esta-

An dos Negocio» do Império participar ao Official ma or

tAeolrl 
°Tosé 

**n£«U, que Ha por ben. nometaUo

„ara servir interinamente <le 0«c,al ma,°Ir 
^f!" no

rAssembléa.Geral, Coo.titumte , e Legisla .va no

acto da abertura. «emquanto a mesma, nao P roçeder A

Òr-anísaçao da «uà competente Secretaria. E Ha ,outro

«im oor bem que fiq-.e subtituindo o seo logar na Secre-*CaPde 
Bardos"NegocioMo.Império, '-»£"»

temporária ausência delle o OfBc.al da mesma 
jSecretan*

iWisco Gomes de Campos. Paço 14 de Abril de 182-i.

José Bonifácio de Andrada e Süoa.

Sendo presente a S. M. o, Imperador o Oíficio do

Governo Provisório da Provincia de Goiaz, àe30de

Novembio do anão passado, em que refere, que tendo

cessado os motivos porque mandara a •"»ta»cla3.da*^

pa retirar o Contador Geral João José de Azevedo Noro-

nha e Câmara , para a sua fazenda, de novo lhe «de-

nara que se recolhesse a exercitar os seos emp*,-».

MandI o Mesmo Senhor; pela Secretaria deEstado do

Negócios do Império , paitic.par ao refeíido. Governo que
Ha por bem Approvar o seo procedimento a este respei-

to, Recomcndando-lhe mui effk-temente o maior cuidado

em evitar qui se repitam no f.rturo taes desordens entre

o Povo, e Tropa, ue que podem resultar funestas con-

seqüências. Palácio do Rio de Janeiro em 14 de Abril ae

1823. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Foi presente a 5. M. o Imperador o Officio da Ca.

«ára da Villa do Rio Pardo, de 30 de Novembro do

Àlíiio passado, em que protesta fidelidade, ^b^e™a*°
Hlcsmo Augusto Senhor, gloriando-se de nao ter havido

«a dita Villa, e seo Termo facção alguma , que podesse
manchar a honra de tão leal Povo: e Manda , pelai*
cretaria de Estado dos Negócios do Impe. io , participar
A referida Câmara que Acceita seo* respeitosos Pro«™*'
«.Espera do seo zelo , e patriotismo a cont.nuai-aodo de-

«empenho de seos deveres. dentro do» limites de sua»

attribuiyõcs. Palácio do Rio de Jarmro em 14 de-AMll
de 1823. — José Bonifácio de Andrada e Silvas

Tendo representado o Governo Provisório da Provin-
cia dc Goiaz sobre a necessidade de dous Missionários ,

para naquella Provincia cuidarem da civiliaição dos índios
das margens dos rios Araguayn e Tocantins; e Tomando
S. M. o Imperador em Consideração os vantajosos resul-
tados d'esta acertada medida , que não só a razão indica
como proveitosa , mas que a experiência recommeuda.
Manda, pela Secretaria de Estado dós Negócios do Im-

ry..io què o Reverendo Bispo Capellão Mor escolha , cora

oescri.piiloso cuidado, que merece tão importante matéria,

dous Missionários, que, por suas luzes, zelo, e prudência,
desempenhem com espirito verdadeiramente aposto .co a»

funeções de seo cargo , e façam ao Estado o relevante

servilo de augmentar-lhe a população , trazendo ao mes-

ra0 tempo ao gieinio da Igreja os que infelizmente se

acham fora dUla por ig™»™»*barbaridade Palácio

do Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1823. -José Bom,

facio de Andrada e Silttv.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Fazenda, qiie o M.nis ro e Se-

ITlJo de Estado dos Negócios do Império taça subir

àsT Augusta Presença o Plano , que fo. remettido

Lo Govemo Provisório da 
£o= 

&*»g* re-

{ativo á nova orgamsaçao do Correio estabelecido entre

a mesma Província, e esta Corte, para Resolver sobre

estTnegocio o que for mais conveniente. Paço lj) do

Abril de 1*23 -MartiM Francisco Ribeiro de Andrada.

S M o Imperador, a Quem foi presente o Offici»
j i » dn Ooverno Provisório da Província de S.

pje V d Xçoproxiuto passado, dirigido à
Paulo , oe Negócios do Império , e no
Secretaria de^ tstade«o £ e
qual «pre- !g;„^ 

do dito Governo, para Se
outro immed.ato daJ*« m ^ a
lhe coueeder uma gaufi«sao aue^ment0s 

^ ^
cada um pelo ^d,"'e^ndados reCoUier aos Cofres da
Secretaria que foram n.a«o ^ 

^ ^^
Junta ^ Fazenda r spcct 

^ ^
dito Governo pela ssecre alterar sObr*
dá Fa/çuda, ,«-i por¦£ ^ yj^ Repartíções.
os regulameoos ex^te,^ 

da As9embléa ,
poi. que acha-se prox.ma a ^ 

^
e he de esperai, que en q -ment(>

lamentos; e que por isso nca é 
drferjf CQ.

dos Supplicautes para a uiesma As ^.^4 
^ ^

Repartição das Negócios da Guerra.

¦ 
ri 4Mttndo.aa Presença de S. M. o Imperador, qae

i3o
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muitos indivíduos ociosos, e inúteis i sociedade ,cpm o
temor de serem recrutados para os Corpos Militares ,
abandonam os Distados de seos nascimentos , e-se pas-
sainde umas ás outras Províncias, com o fim^deçs-
caparem"' ao 

''serviço 
, quê delles exige a Nação, é||)

devendo de modo algum tolerar-se: que homens taes ,
além dc perigosos por tal procedimento , possam vjr a
«er, pelos seos crimes . perjudíciaea i tranqiiillidade pu-
blica; Manda portanto o Mesmo Augusto Senhor pela
Secretaria de Estado dos Negócios dá Guerra , que o
Çoverno Provisório da Provincia de Minas Geraes lance
rn íò de todas as medidas , que forem condiicentes , a
obviar , e reprimir siniilhantes abusos , fazendo observar
a mais estricta Policia , e recrutar os referidos indivi-
duos para Tropa de Linha , ainda que sejam de diver-
sas Províncias. Palácio do Rio de. Janeiro em 19 de
Abril de 1823. —João Vieira de Carvalho.

Nesta conformidade, e data se escreveo aos Gover-
iios Provisórios das Províncias de _>. Paulo , e Santa Ca-
iliàriha.

des de Almeida , donos do sitio dos tioks rins , no Distri-
;(c;to de $¦• &aluador dos Campos, de algumas madeiras de~construcc,-ão 

para os. Navios de Guerra da Marinha Na-
cipnãl e 'Imperial 

, pedindo que se lhes remetia a tnet}'-
da dos pri» nchões, vergas, é mastros que for'conveniente,
e que se,lhes declare a quem devem entregar as referi-
d_s~ni .dei ras, logo que estejam promptas: Manda o Mes-
mo Àiigusto Senhor pela Secretaria de Estado dos Nego-
cios da Marinha louvar ao mencionado Luiz Antônio Leal,
è a sua sogra tão generosa offerta , que S. M. I. Há por
bem Acceitar a bem da Fazenda Nacional e Imperial, e
remetter a copia inclusa assignada pelo Official Maior des»
ta Secretaria de Estado, da Relação das madeiras, e
suas dimensões, que mais se precisam com brevidade, as
quaes deveram ser remettidas a entregar na Villa de S.
Joã) da Barra ao Constructor Joaquim de Souza Freitas,
devendo primeiro fazer ^aber ao Commandante Militar do
Districto da Villa de Campos, quando estam promptas ,
para elle dar as Ordens necessárias ao referido ÇonstrU-
ctor para as receber. Palácio do R>o de Janeiro em 23
de Abril dc 1823. - - Luiz da Cunha Moreira.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Guerra , participar ao Governo
iProvisorio da Provincia' de Minas Geraes, que sendo-
\,ke presente o seo Officio N.' 26 , datado de 8 de
Fevereiro do corrente anno , versando sobre o mesmo
çbjecto de outro Officio N.0 37 , de 28 de Novembro
do anno passado ; e tendo-se já communicado era Por-
teia de 8 de Março próximo passado as Suas Imperiaejs
Qrdens, relativamente ao que se devia observar np pro-
vimentp dos Postos de. 2.« , e 3.aLinha; Ha por bem,
<\ue o referido Governo Provisório tenha presente o dis-
posto na indicada Portaria para se regular em casos
toes. Palácio do Rio ..de Janeiro em 19 dc Abril de
lí. 23. — João Vieira de Carvalho

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios 

'da Marinha participai a Joaquim Carneiro de Cam-
pos , que Ha por bem Acceitar a offerta que fez do seo
escravo de. nome Jorge , para ser empiegado'no serviço
dos Navios da Armada Nacional e Imperial , conceden-
do-lhe a sua liberdade; e outro sifti Manda o Mesmo Au-
gusto Senhor louvar muito ao mencionado Joaquim Caf+
neiro de Campos o seo patriotismo , e adhesão á causa dó
Brasil, de que acaba de dar uma decisiva prova. Pala-
cro do Hio de .laneiro em 24 de Abril de 1823, — João
Vieira de Carvalho. ¦"

.... ..Manda S. M.- .. - Imperador-, pela Secretaria de Es*
tado dos Negócios da Guerra , participar ao Tenente
General Governador . das Armas da Corte e Provincia ,
que á vista do seo Officio de 15 do corrente .nez,
acompanhando o Conselho de Investigação relativo ás
{. entinellits , e Commandante da Guarda do Banco, que
foram preras cm conseqüência da Portaria de 17 de
M_|o próximo passado: Ha o Mesmo AuííMsto Ssnliòr
por bem resolver , que estes indivíduos sejam soltos. Pa-^
ç,o 21 de Abril de 1823»—João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. I., pelçt Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha, que p Intendente da Marinha fa,
ça (Sagtfr a -¦Guilherme NichoÜs , Capitão do Paquete In-r
glez Walsimgham , sessenta é quatro mil réis por uma
Canoa Ingleza de quatro remos , que se lhe comprou
para a Fragata Real Carolina , mandando fazer os as-
sentos competentes, onde forem necessários. Palácio do
Rio de Janeiro em 21 de Abril 

" 
dé 1823. — Luiz da

Cunha Moreira.

SANTA CATHARINA.

Repartição dos Negócios da Marinha,.

¦ .Tendo subido . Presença de S. M. I. a representa-
ç.o do Vice Almirante , e Intendente da Marinha env da-
ta de hontem, na qual pedia declaração sobre os venci-
jaentos, que deviam perceber as praças , que ficaram por
desarmamento a bordo da Fragata Real Carolina, Escu-
«ia 4o Rio da Preta, e Navio Animo Grande, se deve-
riam ser contempladas pela tarifa antiga de Navios desar-
mados, ou serem mettidos em Relação, como promptos a
dar á vela. Maiida o Mesmo Augusto Senhor pela Secre-
taria de Estado dos Negócios da Marinha , que o Vice
Almirante e Intendente da Marinha faça relacionar com
ai-soldadas, que vencem em armamento , toda a marinha-
Çem que fico a'a bordo das sobreditas Embarcações , em
atténçW* aò jfrande trabalho, que tem tido na promptifi-
cm-íio dos referidos >vàsos. Palftcio do Rio dc Janeiro, errl
22 de Abril de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Sendo presente a S. M. 1. o patriótico oferecimento
&# Luiz Antòjiú •'¦Leal,-'"« cfc stta so'gi-a-' V,'Cldra Fèrnan-

Villa de Laguna.

Imperial Senhor.—A Câmara desta Villa , co-
mo Órgão de todo este Pqvo , cheia de prazer le-
ya á Augusta Presença de V. M. I. o Ternio de
Declaração, e Rescisão da cláusula do prévio jura-
mento, que insidiosa 

"e atraiçoadamente foi trans-
cripta na Acta da Gloriosa Acclaniação de V. M.
I. : no mesmo Termo vam exarados os motivos,
que houveram para então accontecer um passo tão
deshonroso ao Brasil, assim como taml>em vai ex-
pré3sámente declarada a proniptidSo , e enfhúsias-
mo, com que todos acudiram a declaral-a por nul-
Ia, irrita, é de nenhum vigor, logo que se lhes
fez ver os perigos, a que estava exposta a seguran-
ça publica, e o Sublime Throno , a que tão justa
ê dignamente ellevàía a V. M. I. : mas IniperiíJ
Senhor, tal cláusula não foi obra das nossas inten-
Sp.es,, foi sim dbrà desses tyrannqs da Pátria , des-
sès monstros .(.arbonarios,, conip o fazemos ver no
lpes,mo Terino, chegando a tanto o nessa reseníi-
mento, que não p.odçiiios deixar de çqgar ti V.. M,
1. a jiraça de Mandar riscar, e trancar das Actas
uir.a tal cláusula, em" forma'"que mais nunca po_sa
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.cr lida, e nem copiada, e esta Mercê espetamos
receber da conhecida Bondade do V. M. !. paia a
nossa intr-i.a Gloria.

O mesmo Povo , supposto que as felices noticias
.riie vogam por esta Viila da Gloriosa Coroação, e
_.,ri!>rarao de V. M. 1. nao sojaru ainda por parti-
çi nações officia-es, com tudo nao pode por mais tem-

po sii.l-.-_r em seos puros cotações o prazer, cale-
cria, que ella lhes tem causado, e por isso se
an; essa iam a roga-nos que por elles, e cm seos
iioines appresentasse-inos ante o Augusto Throno
de V. M. I- ° niais firme Juramento de fidellida-
«i. , e. obdiencia A" Immortal Pessoa de V. M. I. ,
que religiosamente prestamos, protestando que não
ha expressões, que sejam capazes de fazer ver a V.
M. I. qu;,-l ° p.azer, que tivemos por aquellas fe-
lices noticia. , e de vermo", verificadas as nossas
unanimes vontades : he por isso qne rogamos a V.
M. I. que por Sua Alta Clemência Haja por bem
aceitar nossas congratulações, e puros votos de
lealdade de um Povo, que sempre firme saberá amar,
e respeitai a V. M. 1. e Toda a Imperial Fami-
lia. Não pode a nossa gratidão esquecer-se neste
Ío""ai do bom serviço, e esforço, que tem prestado
. 

"nossa 
Sagrada Cansa deste Império, o Ouvidor

desta Commarca Manuel José de Albuquerque, a

quem esta -Commarca tanto deve , os quaes o fazem
benemérito, t> digno da alta contemplação de V.
M. I. todo o Povo lhe he em extremo affectuoso
c requereo que a Falia que o mesmo lhos dirigio
na oceasião, em que juntos hiam fazer as declara-

çoes constantes do Termo incluso fosse incorpora-
da na Acta, que por isso Submissamente pomos na
Augusta Presença de V M. I.

Deos Guarde a Augusta Pessoa de V. M. I.
r 

por muitos annos, como se ha mister. Villa de San-
to Antônio dos Anjos da Laguna em Câmara de 11
de Janeiro dè 1823. — O Presidente Francisco Na-
vier de Mello, o Vereador Antônio de Sousa Pé*
reira, o Vereador José Gomes de Carvalho, o
Vereador Miguel Marques Rabello , o Procurador
José Pinto de Magalhães

Termo de Declaração e Rescisão da cláusula jura-
mental previu,' transcripla insidiosamente na Acta da
Gloriosa Acclamação de S. M. I. o Senhor D.
Pedro I., Imperador do Brasil e seo Perpetuo
Defensor, que faz a Câmara Tropa , Nobreza , c.
Pivô da Villa de Santo Antônio dos Anjos da La-
guna , da nova Commarca de Sanla Catharina.

Aos aeis dias do .mez de Janeiro do anno do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo , de
mil oitoecnios vinte e trez , segundo do Império
¦do Brasil, nesta Villa de Santa Antônio dos Anjos
da Laguna , e Paços do Concelho em Câmara ge-
.ral, e extraordinária, pedida pelo Povo com Presi-
dencia do Doutor Ouvidor da Commarca Manoel
José de Albuquerque á publicação da Representa-
ção de Protesto dos Excels. Procuradores Geraes
das Províncias, contra a cl.v.isiiia do juramento pré-
vio, transcripla na Acta da Gloriosa Acclamação
de S. M. I., onde se reuniram todos os Membros
da Câmara. Clero, Nobreza, e Povo, achando-su
postada a Tropa na Praça em Linha, Conimaiida-
«a pelo Sargento Mór José, Jiaquim de Magalhães
Fontoura : sendo pois todos na melhor ordem e at-
tenção , abrio o dito Ministro a Sessão com um
Discurso , em que depois de mostrai' a origem car-
bonaria daquella venenosa cláusula, e os perigos
» «pe iuailve.tidaineute , e ei» boa fé podiam ser

i_1

arrastados , e submergido o Throno e a Na-"o,
convidava a todos a que expres_sx.Mii a sua cs-
puntaniedade com aquella constância, fidelidade, e
Patriotismo, qti=! cm earateristira deste Irai Pcvo :
o (pie sendo ouvido logo foi por todos dito una-
ninieinente, que as suas espontânea: vontades no
lriusi... Acto da Gloriosa Acclamação do Senhor
D. Pedro I., Imperador o Defensor Perpetuo des-
te Império do lirasii', nunca foram, e nem podiaiji
ser dr> qne o Throno, que para salva reui a Nação ,
pela Providencia ergueram, fundamentado nos mais
sagrados alicerces de Direito , luzes , e virtude do
Mesmo Augusto Senhor, e amor e felicidade de
todos estes Povos pelas império, as razões , que ex-
penderam jheasse constituído vacilante, ou dependen-
te a sua s.gurança e legitimidade, da Assembléa
Geral , Constituinte, e Legislativa do Império ;
pois que cia isto indigno do brio de um Povo li-
vre, que na «ua marcha constitutiva sempre se
mostrou amante respeitador de S. M. o Imperador
e de toda a Imperial Família, e que não podia;
ser contrario e inconseqüente em si mesmo: que
as suas unanimei vontades foram, e sam que o
Throno do Mesmo Augusto Senhor tenha a maior
estabelidade e segurança, c eterna presidência pa-
ra si , e Seos Augustos Descendentes : que en-
tenderam depender da sua firmeza, a segurança
publica , a felicidade da Nação , e que de nenhum
outro motio o Mesmo Imperial Senhor, poderia
exercer as funeções de tão Sublime e Alto Poder :

que por taes princípios , em que se firmam , e _
vista das mais luminosas razõ •-', expendidas na Re*

presentação de Protesto dos Excels. Procuradores
Geraes das Províncias, elles roboravam 0 seo pro-
testo , e com todas as forças protestavam de novo
contra tal cláusula de juramento prévio , e decla-
ravam , que a mesma fora transoripta na Acta in*
ádvertidamante , e em boa fé, tendo sido mandada,
insidiosamente da Corte no formulário impresso,

que fora remettido pelo ex-Presidente conhecido
faccioso carbonario , e que a falta de advertência
nascera da força do enthusiasmo , e prazer que es-
te Povo tivera por oceasião da fausta Acclamação

que lhe não deo tempo a ponderar, e conhecer a
aleivosa traição : que por isso declaram a mesma
cláusula por nulla, irrita, e de nenhum vigor,

pois que só sam suas unanimes vontades , como

protestam perante DEOS, e todos os homens que
S M I , só jure as Leis fundamentaes do Impe-

rio depois de feitas, achaudo-as conforme ámíior

segurança , e felicidade do Throno, e da Nação :

oue para evitar que appareça mais aquella nodo.

«ísastro.a, rogavam aS.M.I., houvesse de a Mari-

dar riscar, e tnincar das Actas respectivas , eri_

termos que mais não seja lida nem copiada, pois
oue tal he o resentimento de tão atraiçoado euga-

no aue lhes deixou nodoada a sua acertada condu-

cta , constância , e fidelidade. E para constar se

<•-/ e-te Termo que sendo lido publicamente a

Trona' c Povo pelo dito Ministro, todos o acha-"

, ,_ .orno o haviam declarado : dizendo maisqu»

visto constar já da Coroação Gloriosa de S. M. 1.

en d" uas vontades que esta Câmara em nome

de todos felicitasse ao' Mesmo Augusto Senhor

c_^-^raS3. :s_S
B^:\^y^oSr2:^flia v.iii.-»»> >i . , ,,, ...  . A ,.,„- Or-líim-
»e, Manoel. Jo« e ai - - — 

^^

di.Sooía Pereira; «Vereador, José Gome. de
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Carvalho: o-Vereador , Miçtioí. Mnrqtics Rebello;

o Procurado., José Pinto de niag.ai.uies..

(Seguiam-se mais 122 assignrduras.)
Esta conforme. — Rafael Montes de Carvalho.

Falia que em Clero Nobreza, Tropa e Povo _ dirigio

o Ouvidor deslu Commarca ele Sunl.-. (ulliurina Ma-

noel José de Albuquerque, miocceisião, em que todos

declararam as sutis espontâneas vontades contra a riiiu-

sitia juiamctital privia, mencionadas no Urino reiro,

que a nqutrimento do mesmo Povo Joi copiada no

Livro dus Veretmças. _ __
Brioso» Luirnntitces. — Infame traição clandes-

finamente conduzida das pavorosas cavernas de m-

leinaes clulw carbonaiios , em que se traçava a

nossa ruina, e morte , veio disfarçada sacnlegamen-
te manchar a nossa honra , o nesso dever, e a

i.ussa gloria i.o mais Fausto , c Sagrado Acto dn

nossa emancipação Política. No momento, em que
decSuindi ;. Independência do Império com toda a

justiça, nós firmávamos o Exceiso Throno do In-

vicio lnipeiatlor, que até idolaíramos, foi então

quando os noivados ardendo em raiva, por ante-
U,.'ÍIIUV. M9 uiitiv.nuva "> w-». —«  - . *. -

verem os firmes passos, com que cobertos de he.

loismo , e virtude caminhávamos direitos á íininor
¦talidade , temerários envenenaram nossos mais sin-

ceros votos, surprendendo nossa boa fé com a mais
atroz aleivuzia ! ! ! Elles valleram-se do mais vivo

fogo do nosso prazer, e enthusiasmo para msidioj
simiente e.itranhar na Acta de nossos puros desejos
a estranha , e venenoza clasula do juramento pie-
vio á Constituição futura ! ! As nossas vontades
foram assim sinistramente prevertidas, e .u.bmer-

gindo-nos em um abysmo de inconseqüências rie-
sastrosas , Nós ( oh' disgraça ! !! ) éramos incantos
o inst umento , com que solapadamente se tentava
minar os sólidos fundamóitos da grande, pipa., que.
júlgüvamos ter completado. A estabillidade do lm.

perial Th tono vacilava!!! O nosso amor, e grnti-
dão eram agrilhoados ! ! ! O nosso legitimo proce-
(iliniento era convencido de contradicção : a honra,
a brio da Nação jazia ultrajada: assegurança ele-
lecidade publica estava depeíidurada , e a porta da
vertigem, da licença, da anarquia ficava cora, o

postigo aberto aos sedentos de carniceria humana,

por onde ja furiosos entravam denegrindo a ina-
halavel Constitucionallidade de S. M". L, e de seo
Luminoso Liberal Governo, com as mais execra.il-
dus falcidades , seguidas *ó por facciosos , e acre-
ditadas por espíritos fracos , ou esHipidos. Honra-
doa Lagunenses , com que prazer me veio hoje a

par de vós , que correstes gostosos ao voluntário
comvite que vos dirigi : Vós estais livres de tantas
cata.t ropLes : raiam de vossks alegres faces hrilhan-
tes clarões da vossa fidelidade, da vossa constan-
riu , do vosso patriotismo. Eia uão poupemos
meios : demos ao Mundo reiterados exemplos da

pureza.de nossas firmes intenções, de nossas cara-
teristie.as virtudes; mostremos que somos Brasileiros.
Nação de Heroes: Que confiamos muito na As-
semblea Geral Constituinte e Legislativa do Impe-
rio, mas que não condíamos menos na Adorada
Pessoa de S. M. I. : epinvem á nossa honra ultra-
ja.la , ao nosso timbre purificar tão negra mancha"pata 

não sermos havidos por contradictorios, injus-
tos , e ingratos. Firme-se para sempre o glorioso ,
sublime, Imperial Throno de Bragança Excelsa ,
que o direito, o dever, o amor , a gratidão espon-
taneamente constituirá inabalável. Laguna 0 de Ja-
neiro de 1823.— Manoel José de Albuquerque.—
Está conforme. — Rafael Mendes de Carvalho.

Anti-t.cr* não Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

C O K K ESPOUBKNCI A.

Srs. Redaetores.

Tendo estado depois que começou nossa actual

situarão política em algumas dc nossas Províncias, e

presenciado factos, e discursos já da massa do povo,
e fá dc pessoas influentes por suas riquezas, ou aueto-

ridfldcs- temo, que as exaltadas ou humilhadas idéas

dc alguns particulares, expendidas em um diário táo-

bein considerado como o do Governo, vam causar mio

pequenos males entre gente , que se leva das pri.net-
ras impressões. Por isao rogo-lhes o favor da publi-
cação das seguintes ide«s, se a V.. mercês parecerem
tão at-en.livtK , quanto á mim , e o de occultar meo

nome para qne mio pareça, que escrevo movido por
outro interesse , que não seja o da Nação , e conse.
«uintemente o do Nosso Heroe Impcrante.

Snr Deputado — Veritas odinm paru , obseqmum

amicos 
'— 

Estou certo , que minhas idéas desagrada-

rám aos dous partidos mais fogosos, e tenazes actuaes:

um todo liberal á moderna, querendo ver realisada a

Republica de Platão, e isto entre povos, que ainda

ostentam o ferrete da escravidão ; outro querendo ver

arraigado o Governo Monárquico Absoluto, eu porquo
faz conta á seos interesses particulares, ou tao somei.-

te porque está habituado a marchar coremado.
A mediania , que pôde fazer nossa felicidade nao

agrada, e nem convém á cérebros esquentados ou hu-

milhados ¦ terei contra mim dous poderosos partidos ,
todavia tendo em vista o bem da Nação em si mes-

ma, e tãobem porque delle provirá o meo, nao duvi-

do de publicar as presentes idéas em contrario as

qife"'ó Sr. Deputado expendeo em duas cartas' 'inserida*,

em o numero oitenta do Diário do Governo.
Á Fiança hoje em dia estaria seguramente no

melhor pé se a Constituição , adoptada fosse a pro-

posta por Necker, e por o partido dos Moderados.

Não nos iiludamos ; consideremos as cousas como ellas

devem ser consideradas ; dispamo-nos de prevenções, e

illusões; ou melhor , não tenhamos tanto em vista

interesses pessoaes immediatos á custa do bem ser da

presente, c talvez da futura geração. Estou persuadi-
do , sem que personalize, que a maior parte dos

liberaes , e dos eorcundas só tem em vista o seo Iu-

cro esquecidos de que — O bem geral da vasta im-

bele prole — he nossa lei primeira.
Opposto decididamente aos liberaes , sou tãobem

inimigo dos que advogam a causa dos governos abso-
lutos. .

Julgo que o parecer do Sr. Deputado naturalmen-
te não será seguido ; insisto porém em contranal-o

para qne não supponliam os povos actualmente ciosos,
e cuidosos sobre governanças, qne o parecer de um
Depulado fora do Confesso he uma lei promulgada.

Valha-nos Deos : sempre extremos: sempre querere-
mos contrariar a opinião ! A opinüindo século não he o ei-
feito do acaso , não o resultado do capricho dos povos. Ju
imperou o feudnlismo ; imperaram as Monarchias abso-
lutas , e actualmente vam estas grudatím modificam-
do-se e transtomando.se em governos representativos.
Querer contrariar a torrente actual de opiniões, que-
rei que retrogradem as luzes, ou querer mais do que
ellas permittein : he querer sacrificar os povos e deixar
va.ili.nle , e para ser feito ainda a custa de novo»
sacrilicios o estudo de negócios políticos e governo,
que poderia , íixando-se agora, fazer a felicidade da

presente , da fatura, proxiraü, e talvez da remota ge-
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WSo Não ha reacção vencedora, e sufficiente para re-

mimir a força impulsiva dos povos, quando conhecem

.necessidade de uma reforma política: as qualidades

pessoaes dos Imperantes podem retardal-a, mas nao

CStrUm 
bom Imperante pôde supprir as faltas de uma

boa constituição ,- mss em um governo monarchico
absoluto o que _ um Imperante pode outro desfazer;
e se agora temos um Anjo, talvez depois tenhamos
um Demo ; e pôde dizer-se que em taes governo mu-
dam as constituições sendo tão variadas , e tantas ,
quantos sam os Imperantes. He verdade que as quali-
dades virtuosas e até , inegavelmente, heróicas do
Nosso Imperante tem-lhes grangeado grande força mo-
ral na opinião do povo. Brasiliense; mas taobem he
verdade que todos O querem Imperador Constituem-
nal e que por Constitucional entendem Monarcha
com' poderes limitados , e nunca absolutos.

E com eífeito se o poder de legislar existisse
inteiramente nas mãos do Imperante, como accontece
em as monarchias absolutas ; para que fazer uma cons-
tituição , para que leis que tenham o cunho de du-
tadoras? A divisão dos trez poderes políticos já he
muito antiga ; e para prova desta asserção, e de que
similhante divisão lie mui consentanea com o estado
civil social, me parece, que serei dispensado de amon-
toar argumentos, e produzir factos, pois que actual-
mente he materia assaz elucidada, e para convicção
ados que me quizerem dar esta tarefa lhes aconselharei
a leitura da obra de John Adams sobre as Constitui-

ções Americanas. Muito se tem abusado da divisão
dos trez poderes; e por isso estando convencido da
necessidade de sua existência individual, muito mais
me convenço da percisão-de bem organizal-os relativa-
mente ás circunstancias do Povo para quem se fizer
a Constituição. Separar cada um destes podere , marcan-
do exactamente o que á cada um compete, e ligal-os
em maneira, que ao mesmo tempo que se apoiem,
possam mutuamente reagir tanto, quanto devem para o
bem da Nação; será certamente o grande objecto da
obra, que se vai a lenvantar. .

Estou persuadido com o Sr. Deputado, que se
deve actualmcnte ampliar mais os atributos do Poder
Executivo: e isto porque um Imperante nas circunstan-
«as do Nosso, o Primeiro de uma Nação, de uma
Nação, qtie ainda de facto não está emancipada, de uma
Nação, cujas circunstancias locaes sam extraordinárias, e
inteiramente novas, deve (er largos braços para poder
dar um consentaneo impulso á toda esta grande massa
do Brasil, e tanto mais porque he inegável que nas
novas sociedades, e nas peculiares circunstancias do Bra-
sil para organização de seo Império deve necessária-'mente 

valer mais o Executivo , que o Legislativo. Só
'obedecem bem ás leis os Povos virtuosos; e o Brasil
he uma criança com vicios da velhice ; e a mão pode-
rosa que o deve volver, e ama_.r, e dar-lhe a fôrma
<lc que carece, deve ser a do Executivo. Mas tãobem
lembro, que estes atributos maiores ora dados ao Exe-
cutiv» não sejam tidos como fixos para o futuro:_ pos-
sam as gerações por vir alterallos sem que contrariem ^a
«ma lei constitucional, que os queira perpetuar. Não
caiamos na mania de quasi Iodos os legisladores; a de
quererem marcar a sua obra com o cunho da eternida-
tle. Não nos esqueçamos, que se vai legislar para unia
Nação nova, e cujo desenvolvimento deve ser rápido e
mui variado.

Algumas reflexões fizera agora sobre a interes-
santíssima questão dos Governos Povinciaes, e a ma-
neira de remediar os inconvenientes filhos das gran-

.des distancias , que separam nossas Províncias ; mas
além do çi_ valmnl humeri,, S"'.^PcTr€ rtlcu?rP-

siippoulio cousa desnecessária porque talvez tenlum a»
mesmas ideas alguns Sr*. Deputados , e brevemente a»
varri expor cm melhor frase.

Persuadido das boas intenções do Sr. Deputado
tributo-lhe todo respeito e estima como

Bom Cidadão.

Continuação da Siéscripçáo voluntária, e mensal paraaugmento da Marinha de Guerra do Império'
do Brasil

Acções mensaes.

Transporte... 5265
José Antônio Domingues Viana 1
José Gomes Mafra e Companhia 1
Padre Mathias Almeida Brito 1
Custodio José 1
Diogo Soares da Silva Bivar -5
Francisco Borges [
Joaquim José Cruvelo 1
Dyonisio Esteves Vellozo 1
Francúsco José Estacio Lima...."" 1
Domingos Francisco Bitancourt -¦
João José Dias., «•
Antônio Martins Fernandes Pereira «-
David Pamplona Corte Real I
Ricardo Vicente Bernardo... 1
Cosme Bechas '..'. 1
Luiz Rozario França .'.'  1
Custodio José d1 Oliveira Quintella -¦
Francisco Severo- Brãrico 1
Francisco Xaviei d' Azeredo I
Mauoel Pereira Villas Boas'.' 1
Salvador Antônio Luiz Ferreira  •. 1
Isabel Maria *
José Joaquim Malheiros 1
Manoel Ferreira da Silva Santos 1
Belarmino Ricardo de Sequeira •>
José Antônio Cabral.. *¦
Coronel Manoel Joaquim do Vale 1
Bernardino de' Sena Chaves J-
Antônio José de Macedo Campos j
José Francisco Gato »
João José de Souza Leão Rocha £
Manoel Francisco da _ Costa Thibau *
João Pereira dos Reis.. j
Francisco José de Moraes *¦
Francisco José Barboza • • *¦
Roza Maria do Bom Sucesso *¦
Pedro Ildefonço do Amaral |
José de Souza Dias
Cassiano Spiridião de Mello Matos J-
Maximiano da Silva Amaral
João Francisco da Silva
Luiz Mendes de Vasconcelos *
Miguel Alves.. g
José Vieira Fazenda ^
Luiz Antônio Ribeiro .
Sebastião José Ribeiro... .
Felisberto Ignacio Januário
João Antônio da Silva Pcres *
D. Luiza¦ Caldwel...-_• "' 3
Francisco Martins Barão ... •• ^
Renato Pedro Boiret |
Luiz Carlos Francbe... ..--•; T
Fr. Severino de Santo Antônio ^
Fr. Antônio, da Arrab.dj.... • • • 

_/ José dc N. S. do Mowernte _J-
5357

«.A
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Transporte... 5337
: 
Pr. F rancisco de S. Payo ........ • • • • • -¦¦•••• •'" 3
Conde tfEscragnole, pelo 4." Batalhão de Lassa-
dores

José Maria da Silva Bítaiicourt
Antônio Calisto Antunes de Souza
Deputado José Joaquim da Rocha
Pedro Dias de Macedo Paes Leme
Carlos José d'Almeida »¦•;
lgnacio Alvares Pinto d' Almeida
I). Maria Clara Rita de Moraes •_•_••
D. Maria Mariana de Sá "••
Pio Antônio dos Santos
D. Joaquim» Roza Lace • —'"
José da Silva Loureiro por si 2, por sim Sr. -U.

Maria Barboza Infante 2, por seo filho José •

de Loureiro Infante 2, por sua filha D. Maria
Barbara Infante 2, e por seo filho Francisco de
Loureiro Infante  -^

Manoel Rodrigues d1 Araújo. Silva  *
Ex.1"0 João José d'Andrade Pinto  -W

(quer pagar I «nno adiantado)
Francisco Antônio ft Abrco •••  l
D. Jósefa de Figueiredo por si e sua fiilha  á
D. Maria Jozefa de Figueredo Salgado  *
Deputado Jacinto Furtado de Mendonça  8
A Ordem «5.' da Penitencia  80
Bcnlldo de Sá Charem  j
D. Catharina de Scnne Novaes
Joaquim José Moreira Maia ...
Manoel Jttsé da Cunha

40
1
1
5
8
2
8
1
2
1
1

1
1

Antônio Luiz Coelho -¦
Fr. Tiburcíó José da Rocha 2
Tenente Coronel Luiz Alves Muniz 1
José Frncisco de Sampayo 2
Manoel José de Souza Silva.... 2

54,73

Transporte. .547
Domingos Alves Branco Moniz Barreto filho....
Joaquim Pereira Leitão • • • ¦
João José da Silva
José Joaquim Tavares
Francisco Joaquim
Luiz José d'Almeida Lima
Antônio José Bitaucourt
)oão Pinto Barboza
D. Teresa de Jesus e Lima
Tenente Coronel José Miguel Corrca de Castro
D. Maria Fortunata
João Barboza de Menezes
Antônio. Baffé
Matheos José Bitnncourt
Theodora Eufrazia de Jesus
Francisco de Paula Silva
José Maria da Rocha
João Luiz da Rocha
Clara Joaquina de S. Tcreza
Joaquim Teixeira d' Abreo
D. Maria Malildes Grugel e Amaral
Padre Bento Fernandes Furtado de Mendonça..
Antonia da Silva
Anacleto Gonçalves
Anna Angélica
D. Clara Pereira da Rocha
D. Felice Darrigue Françc
Antônio José Guedes de Mesquita
Manoel Joaquim de Sá e Costa
João José Coelho "
Luiz Manoel Teixeira da Silva
Fabiano José da Silva
Rita Maria do Nascimento •
Roque Gomes _

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1

Continuar-se-lia.
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRA DA S.

Dia 28 dó corrente. — Pernambuco; 20 dias ;
S. Aurora,' M. Manoel José Vieira , equipagem lt>,
carga sál áò M. : passageiro o Padre Joaquim Eu-
frazio da Cruz. Referem que em Pernambuco tu-
'do ficou em secego , que tinham sido apresados
pelas Embarcações de guerra da Bahia a Sumaca
Victoria ria qual vinha de passagem o Capitão Te-
nentè João Baptista Dultra , e um Bergantim cujo
nome hão sabem ', o qual antes se chamou Estrel-
/.,. — Campos ; 3 (lias; L. Estrella do Norte, M.
Joaquim José Pereira , equipagem 6 , carga assu-
car , 

'agoardente e mel a varios. — Dito, dito , L.
Bom Conceito, M. João Fernandes da Silva , equipa-
gem 7, carga assucar e agoardente ao Caixa : pas-
sagelro Manoel José. — Dito, dito, L. Guia, M.
José Rodrigues Maia, eqliipàgem 5, carga assucar
e agoardente a Thomé José Ferreira Tinoco. — Gi-
fie;'160 dias; B. Suec. Elvira.dc Pandura, M. S.'Lourenço 

Normand, equipagem 12, carga ferro e
madeira ao M. — Cabo frio ; 2 dias; L. Santa Cruz
Brasileira, M. José Luiz Rodrigues, equipagem 7,
carga milho e assucar a varios : passageiro Francis-
co Pinto Lopes.

S A II IDA S.
Dia 28 do corrente. —Para a pesca , G. Amer.

Athalas, M. Abram Gordner, equipagem 20 em las-
tro. - Antuérpia; B. lng. Regente, M. John Sear-
lei, equipagem 19, carga caffé e couros: passagei-
« JLucy Murrav lng. - Jersey ; B. lng- Uomaz
e Mar,/, M. J'.'Blampier, equipagem 9, carga as-
sucar, caffé e couros. — Gibratlar, pelo Morro, e
Torre d'Avi!la; fí. lng. Erin, M. Wm. Smilh, equi-
pagem 10 , carga fazendas e carne seca : passageiros
Antônio de Castro Lima , Manoel Teixeira de í /«-
ta», André da SilVa Lisboa, e o lng. 3oao An*
derson. — Hamburgo ; B. Hamb. Betly, M. ti. 

£..
Ilevcr , equipagem 9 , carga assucar , cafte e chi-
fre». — Buenos Ayres , Correio de Buenos Ayres ,
Paquete do Sul, Com. Joaquim Pantaleão Pereira,
carga tabaco, assucar e outros gêneros: passageiro^
o Italiano Miguel Bachani , o Francez 3. M. louT
sant, os Hespanhoes Paulo Rosquellas, Francnai»
Bernardes, Antônio Delgado, e Joaquim Esteves
Bu rdam. — Santa Catharina; S. Gratidão , M. Joa-
quim Anastácio da Nalividade , equipagem 15, carga
fazendas e 102 escravos. — Guernesey ; G. lng- *</'
wurd, M. II. Zefferis , equipagem 14, carga cafte e
assucar.— Coruripe .- S. S. José Deligenle , M. Jo-
sé Lopes dos Santos, equipagem 11, éarga ngoarden-
te , vinho e bolacha. — Capitania ,- L. Senhora do
Rozario , M. João Ferreira da Silva, equipagem o,
carga carne seca.
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ANNUNCIO. de, estabelecido no termo da Villa de CavlagaUo , lia-
ver naquelle destricto sipnaes manifestos de grande co-
pia de ouro, pedindo faculdade para extrahil-o, pagan-

Or, 
-r. i . « :..1~<.*r, rir. cí.n rlovnr mrticinar do os direitos ordenados : Manda S. M. o Imperador,

g Redactores julgam do seo dever participar Secretaria de Rstado dos Negócios do Império ,
ao Publico , que só he artigo Official aquillo , que {*'» 

Seneurm 
^ ^^ ^ fe£ ^.^ ^^

como tal for annunciado. mjnag ^ e rer__e_ter pela raesma Secretaria de Estado
^^^^ amostras do ouro , que encontrar , com descripção do
—-"-•--••>¦¦— ]ocal 

> e extenção das lavras. Palácio do /.io de Ja-
net,(, em 17 de Abril de 1823. — José Bonifácio de An-

Artigos d Officio. __,.____„ e Silcat

Repartição dos Negócios do Império.

6fferecendo-se o Capitão Manoe. de Azevedo Mat-

tos, a impnlsos do seo patriotismo, e adhesío á Au-

susta Pessoa de S. M. I., encarregar-se do reparo das
ruínas , que tem soffrido a estrada do Tinguá , na parte
principiada pela Junta do Commercio deste linper.o: Man-
da o Mesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos Ne-

gocios do Império, participar ao referido Manoel de Aze-
vedo Mattos, que Ha por bem acceitar o seo offerecimen-
to, sendo como parece gratuito , e Auctonsal-o para se
encarregar daquelles trabalhos. Palácio do Rio de Janeiro
em 16 de Abril de 18«3. — José Bonifácio de Andrada
e Silva.

Foi presente a S. M. o Imperador a representação da

Câmara da Villa da Campanha da Princeza , em que
participa haver sobr'estado á execução da Carta Imperial
de 7 de Dezembro ultimo, pela qual foram nomeados
os Vereadore*, que devem servir no corrente anno, por
terem fallecido dous dos designados: E Certificado o

Mesmo Augusto Senhor do conteúdo da dita Representa,

ção : Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios Uo
Império , estranhando a falta de cumprimento a sobredi-
ta Carta Imperial , que se dê posse aos Vereadores ex.s-
tentes , nella designados , e se proceda á nomeação aos

que faltam para preencher o numero , na forma da Lei.

Palácio do Rio de Janeiro em 16 de Abril de 18^3. —

José Bonifácio de Andrada e Silva.

Constando na Presença de S. M. o Imperador, que
não obstante terem sido expedidas duas Provisões pela
Mesa do Desembargo do Faço ao Ouvidor desta Com-
rnarca , para proceder a uma vistoria sobre a abertura
da nova estrada no terreno da Villa do Paty do Al.

feres , nào tem cumprido este Magistrado como devera .

Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria cie

Estado' dos Negócios do Império , que o sobredito uu-

vidor parta, sem perda de tempo, a ultimar esta cie-

ligencia, sob pena de rigorosa responsabilidade, palácio
do Rio de Janeiro em 16 de Abiil da 1823. -Jo-C Bo-

nifacio de Andrada e Silva.

Representando Manoel Martins de Oliveira e Ãndra.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Havendo.se determinado ao Conselho da Fazenda em
Portaria do i.° de Março próximo passado expedisse as
ordens necessárias , para que os serventuários dos Officios
cujos Proprietários residem em Portugal entrassem para o
Thezouro Publico com as porções annuaes , a que se ha-
viam obrigado á vista dos papeis de tracto, que deviam
appresentar, e na falta destes com a terça parte do ten-
d.mento dos mesmos Ofiicios, contados desde a data do
Decreto de 12 de Novembro do anno passado : Manda S;
M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocos
da Fazenda , declarar ao mesmo Conselho , q«e aquella
Ordem se entenda restrictamente com os Officios perten-
centes á sua repartição. Paço 2 de Abril de 1823,—
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

JV B Neta mesma conformidade se participou ao

Desembargo do Paço - Regedor da Justiça-Juiz da

Alfândega - Chanccller Mór do Império — Conselho Su-

premo Militar. ^^^^

Querendo S. M. I. que quanto antes se remetta a

esta Corte toda a Barbatana de Baleias que consta ha-

ve em algumas armações situadas na Ilha de 
janta 

Ca,

tharim, e havendo-se em conformidade expedido m, Or-

dens mais positivas: Manda, pela Secretariar de Estado

do" Negócios da Fazenda, que a Junta do Governo Pro-

vitorio da Província de S. Paulo expeça com urgenc.

ZZ Ordens ao Governo da Praça Ae. Santos, para que

S parda de tempo obrigue aos Adm.mstradores enca -

reeados das Armações de S. Sebastião, e Berttoga a r-

metter toda a Barbatana, que nellas ex.st.r do tempo de

SSrior Administração por parte da Fazenda Nacional

O0 atuma Embarcação de conceito , quer da mesma

Ç-esca quer de Commercio , a entregai nos Armazéns

da íntUencia da Marinha deste Impeno_.com o. com-

íteKoâheciniento., e devida participação ao Thesou*

K Púbico, com a conta do frete, que sempre será tyus-

ado favor da Fazenda , caso venha a remessa nas Km-

Cações do —cio; O^^™.^0 &.
vendo. Barbatana alguma.<***_ 

^ oídt que paia
Adminisuador o de.uo que te^ 

^^ 
l

tS^jJ^n^Ziro 
a, de Abril de l*^.

iTmrtie* Francisco Ribeiro de Andrada. (
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Constando a S. M. o Impetador ,. pelo Officio da Jun-
ta dá Provincia d» Espirito Santo de dezoito rie janeiro
viltimo , a falta das consignações determinadas para as
despesas', da mesma Provincia em Portarias de vinte trez
'de Setembro, e vinte de Dezembro do anno pioximo pas-
aado ao Juiz de Fóra do Districto dos Vumpos dos Goi-
teieaies , a excepção tle um conto de réis da do referi-
do mez de Janeiro : Manda o Mesmo Augusto Senhor,
joela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, no-
vãmente recommendar ao. mencionado Juiz da Fóra dos
Campos ; promova a arrecadação do que se dever das
rendas Publicas, continuando com as consignações , como
lhe foi ordenado. Palácio rio Rio de Janeiro em 2 de
Abril de 1823. — Martim Francisco Ribeira de Andrada..

S. M. o Imperador Deferindo ao Requerimento de
Samuel C. Nicotl , em que pede licença para navegar
deste Porto para o da Torre: d''Ávila, na Provincia da
Bahia, o Brigue Escuna, Americano , denominado Fran.
tis Jureis , rie «pie he dono , e Mestre , e trazer de
lã tiiiia carregação de gêneros. ,do Paiz : Manda pela
Secretaria de Estado, dos Negócios da Fazenda , que o
Desembargador do Paço , Juiz da Alfândega conceda
os coaipstentes UespaeJios para que , levantado o embar-
go da sahida deste Porto , possa e Supplicante fazer a
referida viagem , procedendo-se - as cautelas , e fianças
determinadas por Portaria de 20 de Fevereiro ultimo ,
a. respeito de Lszan.,. Vial , e Cònip: Paço .3 de Abril
de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de-.Andrada.

Havendo S. M. o Imperador por Portaria de 20 de
Março ultimo. expedida pela Secretaria rie (estado dos
Negócios da. Fazenda , ao Governo Provisório da Pro-
vincia de S. Catharina, Determinado «que ficassem izen-
tas flo-servieo da 4,.«-e 2.» '-iiinha- aquellas--pessoas , que
segundo o'estilo se empregam na Pesca das Baleas da
dieta Ilha, com a condição de nào serem a isso cons-
trangidas ; Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela re-
ferida Secretaria de Estado , communicar esta Sua Im-
purial Urdem ao Ministro, e Secretario de Estado dos
Negócios da Guerra , para que sobre tal objecto haja de
expedir as ordens necessárias. Paço eai -5 de Abril dê
1823. — Martim Francico Ribeiro de Andrada.

Repartirão dos Neç/ocios da Guerra', .

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es.
tado doe Negócios da Guerra, que o Coronel do 4."
Regimento de Cavallaria de Milícias ria Provincia dn
Rio de Janeiro , responda ao conteúdo na representação
junta da, Cainar.i da Villa de Rezende, em que dà
conta de ter elle Coronel mandado prender Barnabè
Martins Leme:, Alçai Je .nomeado pela dita Câmara, em
oceai-iiio , que exercia o seo officio , acompanhando prezos
para Corte , a fim de que i vista da sua defeza possa•S. M. I. deliberar sobre esle objecto, Paço em ül de.
Abril de 162o. — João Vieira de Carvalho.

Manda ,S. M. o Imperadwr pela Secretaria -de Estado
.los Negócios da Guerra , remetter ao Ministro , c Se-
i-aetarto de Estado dos Negócios da Marinha a represem
taçáo inclusa, e Conselho de Investigação annexo, a que
procedeo o Brigadeiro Graduado Commandante das Bri.
gadas de Artilharia' a Cavallo da Corte i respeito de ai-
;í.uns Soldados deste Corpo, que tem sido1 ali iciados in-
competentemeiite para passarem a servir iro Batalhão de
Marinha do Rio de Janeiro ; c -Ha o Mesmo Augusto

Senhor porbém , que o referido Ministro , e Secretario ,Je
Estado faça subir ii Sua Imperial Presença este negocio,
com a necessária informação. Paço 21 de Abri! de IS23.
—João Vieira ele Carvalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es.
tado dos Negocieis da Guerra, participar ao Fysico Mór
Inspector dos Hospitaes Militares , qüe sendo-Lhe presen-
ta o seo Officio de 18 do corrente mez , em que re»
presentit a necessidade rie se nomearem para o serviço
do Hospital Militar da Corte mais um Medico , e um
Cirurgião ; e- tendo já sido nomeado este por Decreto
de 21 de Março pioxtmo passado , como se communieou
em Portaria de 18 do presente mez , Ha o Mesmo Au-
gusto Senhor por bém , qase suba i Sua Imperial Pre-
sença outra Proposta relativamente ao Medico , visto
não merecer a Sua Imperial eVpprovação o Medico pro»,
posto no sobredito Officio Paço em 21 de Abril de
1823.—João Vieira de¦ Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha , participar ao Primeiro Escrivão, e Des-
pachante da Mesa do Despacho Marítimo Felippe de Mes-
quita e "Souzd , para sua devida inteiligencia, que Houve
por bem Acceiiar a cessão , qne a bem na Marinha deste
Império , fez dos Emolumentos , que no espaço de traz
arinos que decorrem do 1.° de Janeiro do presente até O
ultimo de Dezembro do de 1825 , hajam de pertencer-
lhe pelo Despacho década uma Lancha costeira numera-
da; Agradecendo-lhe a prova que coaia este procedimens
to díi de adhesão á Santa Causa da independência do
Brasil; e prevenindo-o de que na data de hoje ficam ex»
pedidas 

"as 
precisas cóímiuinicações ãâ Ministro" da F;;zen-ULIUUUO U.^* Líl ...U.tllIO V'0.1.lllu|l»»-.c«y,'LIV UU Ll_Lllll.I4.lvr V11* *- .-ÜV. 1-4 ~

da, afim de que mande, dar a conveniente direcção áqueU
le Emolumento, logo que em seos devidos tempos , elle
haja de receber-se. Palácio do Rio de Janeiro, em 21 de
Abril de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dos Nego-
cios da Marinha, que o Capellão MóC das Armadas, re-
meltu , quanto antes , á mesma Secretaria de Estado uma
relação dos Keligiosos , qlie percebem pelo Thesouro Pu-
blico , quatrocentos réis diários, emquanto desembarcados,
a titulo de. comedorias ; quaes os que se acham empre-
gados em outros destinos , «t por está causa dispensados
de embarcar, e se assim mesmo estam disfi-uctaudo os
sobreditos quatro centos reis ; declarando-, outro sim , se ha'
motivos urgentes que mereçam contemplação para se lhes
continuar esta Graça. Palácio do Rh de Janeiro, em 2tí
de Abril de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

Manda S. M. í. pela Secretaria < de Estado dos Nel
gocios da Marinha, remetter ao Inspector do Arsenal da
Marinha o Requerimento incluso de Antônio José Alvei
Vianna, e outros prezos abordo da Náo Presigauga, 8
Ha por bem o Mesmo Augusto Senhor , que o dicto Ins*
pector os distribua pelos Navios de Guerra , que se forem
armando . no caso de se acharem os Supplicantes inclui-
dos na Relação , que acompanhou a Portaria , que se
lhe expedio em 26 de Março próximo passado , daquellas
prezos a quem S. M. I. Concedeo commutaçío das pe-nas , a que tinham sido sentenciados , em o serviço da
Marinha. Palácio do Rio de Janeiro em 2â de Abril ds
1823. — Luiz da Cunha Moreira.
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A.tTioos n<5ío Ofiic.aes.

CARTAS POLÍTICAS.

N.° 4.°
Uio de Janeiro .'Ji de Janeiro dc. 1823.

Meo caro amigo , hoje o Diário do Governo

annuncia a todos o and.-.inento dos Negócios pu-
blieos : ina-ças ao século presente , que entre ou-

tros bens nos trouxe este, posto que envolvido

com muitos males. Já os Officiaes das Secretarias

renunciaram esse monopólio. Acreditaram os _ nos-

gos netos, que a decisão mais singela, e indifferen-

te do Ministério só se contava ao ouvido, e com

isso se fazia um grande serviço, a quem o ouvia?

Portanto não esperes de mim noticias miúdas do

tempo -. ocupar-me-hei da tarefa, de que tu mesmo

me enca-regaste : ella he mais útil , e mais con-

forme ao meo gênio. Já duas vezes tens procura-
do o meo voto' sobre a moderna questão, se o

nosso Parlamento , ou o nosso Corpo Legislativo
deve ser composto de uma, ou de duas Câmaras t

Vamos a esta matéria.
Se nos podem servir exemplos de Nações .1-

lu.ninadas , eu trago á tua memória a Constitui-

ção que o Rei Eslanisláo conj lindamente com os

Representantes da Nação Polaca, fizeram na for-

ça da maior crise : ella no Art. uri» estabelece duas

Câmaras ; esta Constituição , que foi obia da pru-
dencia , e do Conselho, salvaria a Polônia, se ja
então não existisse forjada a triple aliança dos trez

grandes déspotas da Europa , que , apezar drs lu-

zcs do século, a retalharam com escândalo da hu-
manidade. ,

A Constituição Ingleza, obra do tempo, e aa
experiência , e que pôde servir de norma ás mais

Nações , tem duas Câmaras. Os Estados '-'«'dos

íbriiüiram a sua com duas Câmaras : esta obra he

Concisa , e cheia de sabedoria. E se os Americanos
tivessem á sua testa o Primogênito do Rei do Rei-
no Unido, elles talvez organisariam uma Gonsti-
tuição bem própria ao Império do Brasil. Os Fran-
cezes tendo arranjado uma minuciosa Constituição
em 1791 somente com a Câmara dos Representan-
tes, cila foi logo aniquilada em 1792, passando
ao depois este miserável Povo por todas aquellas
furiosas scenas , a que o conduzio o seo delírio,
té a entrada de Luiz XVIII. , que lhes deo a
existente Carta Constitucional, formada com duas
Câmaras. Os Hespanhoes , que em 1812 estavam
com o mesmo espirito dos Francezes em 1791 , se-

guiram pela maior parte a Constituição desta epo-
ca com uma só Câmara: e os Portugueses seo»

yisiulips , e sócios em opiniões , levaram adiante o
seo refinamento. Nunca similhantes obras saiem das
mãos dos homens , se não segundo o estado moral,
em que elles se acham.

D'aqui ves, meo caro. l.° qne só a força ex-
traordinaria de trez -rrandes Monarcas , já entrai.-
do pelo coração da 

'Polônia 
, foi capaz de inútil.-

Hir aq.ialla nova Constituição; 2." que o tempo

gastador de tudo, ainda não pode abater a Consti-

íuição Insileza. nem n Americana: 3.° quo a Car-
ta. Constitucional de Luiz XVIII. tem bastado pa-
ra suspender a torrente de uma revolução de mais
de 20 annos, já em tempo de uina nova geração,
creada, e educada no foco revolucionário : 4. final-
mente que as Constituições Hespanhola , e Portu-
tvgticza, fabricadas em melhores circunstancias , nao
so não tesi lançado raizes , mas mesmo appresen-
tam todos os symptomas do serem aniquiladas por
falta de equilíbrio político. Logo lie evidente, que

ainda quando nos queir mos guiar somente pelo
exemplo , deveremos seguir os que deriim passei
acertades, e niio os que grosseiramente erraram.,
Com tudo he justo, que eu te diga alguma cou-
sa sobre cs conveniências de ('.ua* Câmaras.

Convém que haja , além da Câmara dos Re-
presentantes, uma '<?.» de homens mais escolhidos
em prudência, conhecimentos, e com aquellas qua-
lidados , que fazem o homem ter amor á sua Pa-
tria , á libií.-iade delia , á boa ordem , e ao soce-
go publico. Por isso mesmo estes Senadores , ou
como quer que sejam denominados , serám eleitos
por mais largo período , do que os da primeira.
E tempo virá , que com o crescimento do Impe-
rio tnes cargos devam ser vitalícios, e mesmo he-
reditarios ; porque he assim, que elles viram a
ser os susteutaculos mais sólidos da Independência.

Esta 
'2.a ('amara , a que por ora podemos cha-

mar de Senadores , fará o equilíbrio da machina
social. Sabes , meo Joaquim , que os poderes da
Soberania serám divididos em Legislativo , Exccu-
tivo , o Judicial; que o primeiro está presentemen-
te só na Câmara dos Representantes , para com o
Imperador fazerem a Lei; que o 2. ° está reser-
vado ao Imperante, e o 3.° aos Magistrados. Ha-
vendo segunda Câmara., teremos que a parte prm-
cipal da Soberania, qual he o Poder Legislativo
de que depende toda a nossa felicidade, ficará per-
tencendo ás duas Câmaras, e ao Imperante, que-
ro dizer, que a Lei principiará a ser proposta ,
ventilada, e aprovada em uma das duas Câmaras;

que desta passará para a outra, e então chegará
ao Monarca para a Sanccionar. Já ves , que assim

deverá a Lei sair á luz o melhor possível , pois
que para a sua facção se applicarám todos aque-

les dados , e todos aquelles recursos, que estam

ao alcance do homem. E com isto fica provada a

primeira, e a maior utüidade da creação da SU

Câmara. Eu te appresento outras.
A Corporação dos Magistrados , a quem per-

tence o Poder Judiciário , nunca por sua mesma

natureza poderá assumir os outros Poderes; mas

pôde abusar do que lhe pertence era grave premi-
zo do Povo. Evita-se este mal 1. - com o Poder

Executivo , que deve estar sempre vigilante , ser

activo, e forte; *. = com a Câmara dos Represei,-
"mtes 

que recebe queixas contra elles: e havei.-

do unia a.» CamarJ de homens , que alem de mais

cor.spic.ios, sam mais independentes, da unm no-

va cadeia para algemar as mãos dos mãos Magii-

tríltl 
Façamos , meo amigo , todas as suposições ,

0Ue nos poderem oceorrer , para ver se achamoi

remédio .rira todos os «sos. Suppõe, que a Cama-
-a dos Representantes nutre em s. mtençoes Ans-

tnrr-iticas como tu mesmo tens observado nas As-

enS de Lisboa; * Madrid, onde o Poder Exe-

cul o ten. sucumbido; neste cazo teremos na 2.

Ctrâara u... grande apoio, porque un.ndo-se elle

7 nais fraca qne nesta hypothese he o Mo-
", 

c a b 'me Aviiará a favor do Imperante,
' 

, binara d,* Representantes entrará no seo devei,
Et 

tambem, que esta ambição pnncp.a a
Si.nnoe iam."» , •'^ v'. V ' a .„., ,v-"„ ,ij, C-r-m-a : tens logo o Povo, pe-

aranirenai a ^.* v.d.u".« i.„„.,.3ínr e

S^^eP^rd.icar.n,!io,e,iemoP(,o

° t0d,iÜs 
IX 

" ' 
; dc! .m minka Crl.N.?

^'st^um Imperador ambicioso, que. <*q»

«i-iM
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aniquilar ambas as Câmaras , e por isso principia
pur unia del-ins, ou por ambas a um tempo. Se
ambas, tein muito a vencer , porque sam duas for-
ças unidas, com que elle não pôde, principalmente
quando, a S* Cumaru chegar a ser vitalícia: e se
a uma só , terá a outra unida a esta , fazendo am-
bas uma resistência dupla.

Eis-aqui tens em resumo como uma 2.?. Ca-
mara póle evitar males da maior transcendência.
Ha homens tam nervosos , que supp-V possível ,
que o In.perante possa corromper toda uma Ca-
mara para se não unir a outra , e perder-se as-
sim o equilíbrio: mas isto he suppor muito, e
contra as regras da Natureza , que não snni t«lli-
veis. Como poderá corromper 100 homens escolhi-
dos de tantas, e tão longiquas Provincias? Como
conseguirá esse fim na Cantara toda dos Senadores,
que mais dependem da existência do Senado , do
que das Mercês do Imperador ? Eu estou persua-
dido , que o Editicio Social se conservará firme
enquanto os nossos costumes não chegarem no ul-
tim:, gráo de corrupção : então por for força ha
de vir a gangrena, a que estam sujeitos, por Lei
eterna , não só os corpos fysicos , mas também os
moraes : e então mesmo o corpo moral passará
pelo laboratório, que a Natureza tem formado pa-
ra a re-producção de tudo o que he creado.

Continuaremos, meo amigo, na nossa pacifica
correspondência : e entre tantas questões , que tu
ine apontas en recolherei aquella , para que esti-
ver em melhor estado a minha fraca cabeça nada-
ta do Correio. Continuo a ser teo — Amigo.

NOTICIAS NACIONAES.

Noticias da Bahia.

Recebemos algumas cartas da Bahia pelas
quaes sabemos que aquella infeliz Cidade continua
a padece., debaixo do jugo tyrannico do Madeira ;
mas he de esperar que a nossa Esquadra, entre-.
gue a lão hábeis mios, quaes as de Lord Co-
chranc , muito concorra para brevemente pôr termo
a tantos males. Ali ignorava-se ainda a saída do
Lord -, e o mais importante daquellas cartas he o
seguinte.

24 de Março.

Esta Cidade continua a ser victima dos infa-
mes Madeiras. Estani-se arrazaudo as cozas do si-
tio dos Mares, e duvida-se que a Igreja escape.
O Engenheiro Pombo ameaça que não deve ficar
pedra sobre pedra já se não contentam com os es-
cravos collectados para os trabalhos das faxinas, e
q-.iari iodos os dias faz-se montaria para se pren-
derem os escravos que appareceu, nas ruas tem-se
feito, e continuam a fazer novas trincheiras paraonde se tem puxado quasi toda a artilharia do
Forte da Ribeira , como en, alguns logares os tra-
ba! ha dores sam incommodados pelo fogo dos siti-.in-
tes, trabalha-se de noite: e he de crer que taes
forfificnçóes nunca se acabem porque os Erige-
nheiros tem de giatifiicaeóes í$00í) réis por dia
aiém do Soldo. Alguns Brasileiros na Cidade como
o Cirurgião João Francisco um Leandro de lal, e
o Padre Manoel José da Assiiinpção ten, levado
pranxadas como Carcundas; porem quanto mais
s-.ni insultados os Brasileiros nota-se que mais crês-
ce o seo enthusiasmó pelo imperador. — Os Depu-
fados da Província para a Assembléa Geral ainda

não tinham -sido eleitos por hão teróm chegado á
Cachoeira ainda os Eleitores da Jacobinu.

0 de Abril.

No dia 31 de Março entrou a nova expedição
Portugueza contra esta Província com a Fragata
Pérola; consiste ao todo em 1330 praças, pois
não poderam vir se não cascos de Batalhões ; c
também vieram 30 ofliciaes avulsos: e esta Tropa
foi aquartelada nas casas dos chamados facciosos
que sam an Brasileiros ausentes; e os Olliciaes abo-
letados por casas particulares o que produzio mui-
to desásocego nas famílias. A Esquadja Lusitana,
que navegava na altura das Alagoas recolheo-se
para esta no mesmo dia, em que entrou a Expedi-
ção. Tre/, ou quatro dias antes da chegada da Ex-
podição de Lisboa tinha-se reunido ás Tropas do
Recôncavo o Batalhão Imperial, e Labatttl só es-
tava á espera que apparecesse a Esquadra dessa
para attacar a Cidade , e forçar as linhas ; mas
vendo que em logar delia chegava a de Postugal
largou as inimediações da Cidade , onde estava , e
moveo-se para a sua antiga posição de Pirajá na
madrugada do 1." do corrente. Aqui pertendem fa.
zer bloqueio a essa barra do Rio de Janeiro , «
Pernambuco , ! ! Sendo certo que se prende muita
maruja, até fazendo-se fogo de mosquetaria aos
que fogem , a fim de terem gente, para guarnece-
rem toda a Expedição, aqual pertendem usar da
Bandeira Imperial em todas as Embarcações afim
de verem se assim conseguem o engano; para o
que se estam fazendo vinte na casa do Linhares no
Taboão por ordem do Intendente.

13 de Abril.

As Tropas Brasileiras, que forarti para as pri-
mei ras posições estam á espera que dessa venha
uma força Marítima ; entretanto de lá mesmo tem
elias feito guerrilhas, e já hontem os novos che-
gados viram a amostra do panno lá por S. Caetn-
no; ficando já estirados no campo 10 dos novos
Soldados. A emigração para fora da Cidade con-
tinuam, e até mesmo dos Constitucionaes, que se
vam para Lisbea ; os desertores, que tinham vindo
á Cidade eram tropas Europeus hidas do Rio de
Janeiro.- por ora não há exemplo de Brasileiros
algum ter desertado para a Cidade. A Farinha a
8^.000 e subindo. As Canhoneiras do Recôncavo
cruzam de ltaparica a Ilha dos Frades, e ultima-'
mente tomaram mais 1 Canhoneira Europea.

Consta que as nossas forças se vam augmen-
tando, com golpes de gente que marcham de to-
dos as partes na direcção de Pirajá.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

H E S P A N H A.

O Jornal dos Debates de SI de Fevereiro traz um
artigo de Mudrid , datado de 13 , que contem mu
officio do Conde d" Abisbal datado de Huettc a 10
do referido mez. O Conde d' Abisbal diz, que encara,
na Praça , depois que os facciosos a abandonaram i
que foi immediat.ainet.ite em seguimentt, delles, porémnão o* poderá alcançar. Elles tem tomado alguns Cor--
reios com malas, e tem sido guiados (diz o Gerv.iral)
por nm Hespanhol chuiiiailn D. Justo José Talero.

Aquelle «vut'u«o ©fficio (eoa*inut» o artigo), que ei-
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*. cvitlentemenle' cheio de óbscuvidadcs', tem atigmenta-
do os cuidados do . Governo. Tudo o que o General
Alnéid claramente confessa he que não foi capaz de
alcançar Bessieres ; e que este Chefe manobra como"lhe 

parece, e os habitantes o toleram. O resto estí
envolvido em estudadas- obscuridades , em cLeíaílies de
nenhuma importância, e no silencio a respeites de
nonws principaes. He impossível¦> deduzir ¦ daqueile
¦J-tikio 0Uü-a cousa a respeito da marcha dc Bessieres,
senão que elle não foi- batido, que não capitulou, e
nue talvez nos causará bastantes sustos.

' 
(The Nau.Times, Fé. 24. )

1 N.GX.A TE R EA.
' 

Cdwra dos Lords ,,M. dc Fevereiro.

Levantou-se p Marquei . de. .Lansdoum , e quiz;
saber do Nobre Conde. (.Liverpool ) se existia aigu-
ma materi» para .discussão, geral, sobre ó estado das
nossas relações, externas» depois de ter sido tao posi-
tivamente declarada, a..opinião de ambas as Câmaras
do Parlamento a. ríspeitu da Franca., c Hespawia;
opinião, .que era tupbem .a da Nação. O Marquez es-
tava ile.ejo.sp. de saber sc presentemente existia algum
motivo de contestação ».. afim . de lançar quando ella
apparecesse , toda. a. responsabilidade sobre oa Ministros
de S. M., em. quem .swnte recaie tal responsabilidade.
Quando, o. Marques, fonsidera.. a fermentação do espi-
rito publico sobre .aquelle ponto, quando considera
que tem decorrido. trez. semanas depois da abertura
daquellá sessão, e a opportunidade que offereceo a
circunstancia de uma Especial Deputaçao para com-
municar. com. ó. Governo, de. Hespanha, elle espera
que SS. EE.. não julgaram prematuro o elle pedir
ao Nobre. Conde, .algumas explicações. O Marquez
pendera além. disso..que..a França, tem soltado amea-
•ças, as quaes .pondo .em perigo, a paz da Europa,
podem envolver-nos. em . outra guerra mais calamitosa;.
i' por isso entende .ter alguma razão, por não dizer
direito, de perguntar se acaso o desejo da paz,
qualquer que-fosse, a-sus-importância no principio da

u ISessão, prolongada pelo Governo de S. M. , existe
era tanto - vigor, eomo o. de. proteger a tranquillidade

- da Europa Qeüidoiital, sa acaso os Ministros de S. M.
estam-ainda persuadidos,¦ de que continuará a nossa
paz ? Quaes eram- os -motivos , que conduziam o Go-
verno d1 EIRei a-obrar, . e.a persuadir-se , que em
lodo o caso pode desviar de nós qualquer conflicto?
Julgava o Marquez que «Ia. resposta do Nobre Conde
pendia o que convém fazer-se: e se elle esperava
que o mesmo Conde não demorasse aquella satisfação,
que estava cortezménte disposto a dar.

O Conde de Liverpool disse , que talvez SS. EE.
se lembrassem, de - que reápondendo a uma questão
do Nobre Marquez, na abertura da Sessão , tornou^ a
liberdade de expor' os resultados das nossas relações
com ns Potências Estrangeiras com aquella extensão,
que era compatível com o seo deyer. que naquella oc-
easião disse, que a porta não estava actualmente fecha-
da á nossa intervenção; e pedira alguma discussão so-
bre a utilidade, que devia resultar dos nossos bons of-
ficios. Tendo assim fallado , não duvidou dizer, que pre-
dominavam ainda no Governo de S. M. os mesmos de-
sejos de paz; e por esta razão esperava que, quaesquer
que podessem ser as nossas diflèrençns de opinião cm
pontos particulares, nenhuma haveria aquelle respeito

enlre ós Nobres Lords. Nada tém oecórrido qne altere-
a concebida- esperança da probabilidade da paz: e áquel-
h. exposição julgou devia acerescentar, que além daâ
considerações geraes havia tãobem algumas- circunstan-
cias particulares ultimamente oceorridas, as quaes con-
dúziriam SS. EE. a pedirem mais , do que nunca, to-
da a discussão no que respeita a intervir nas relações
dc França e Hespanha , ou nas coram uni cações com
os Governos dos outros Estados. Tendo assim fallado
e'¦• Conde pedio qne se discutisse aquella matéria, e
disse que a prudência do Parlamento, na oceasiao pre-
sente, fora de utilidade para as nossas negociações com
as Potências Estrangeiras: e esperava que o- N&bre
Marquez o excuzasse de fallar. mais , por serem só
aquellas as explicações que podia dar, compatíveis com
o sfio dever ; e. que , quando fosse occasíão , vivia pre-
parado para entrar em maiores detalhes.

O Marquez". de Lanstlox:n disse que consklsrava
impossível que se não tivessem proposto algumas qe.es-
toes ao Nobre Conde , sendo certo esperar-se que se
conserve a paz, e achando-se esta ameaçada por outros
Estados ; que porém estava satisfeito por saber que o
silencio tinha concorrido para preserval-a, e promovei-a
que esta observação indubitavelmente lhe fecharia a
bocea sobre o-objecto da ameaçada guerra entre a
França e a Hespanha; porém occorria-lhe mais uma

questão, a qual daria grande satisfação a todes: que
aquella questão era simplesmente saber', se acaso em
alguma das correspondências entre o Governo de S. M ,
e as Cortes de França e Hespunha estivermos obn-
gados a obrar de outra maneira, suscitar-se lia alguma
contestação ? O Marquez quiz saber se ficaremos livres,
e socegados quando aconteça haver a guerra.

O Conde de Liverpool bem conhecia que, quan-
do o Nobre Marquez - entrou naquellas questões, era
impossível responder-lhes sem entrar na Política geral
do Governo de S. M. a respeito dos Negócios de fran-
ca e Hespanlia : evitou -responder-lhe directamente ,
porém não duvidou declarar, que a Inglaterra mo se
tinha compromettido a cousa alguma, que exc msse o

pleno-exercício da discripçáo do Governo d El-Hn,«n-
to a respeito dos interesses , como da honra da -Nação,
nem fizesse abandonar a. reclamações , que os nossos,
interesses, c honra dictíissem. O Conde nao pode car
uma resposta mais particular , esperando que a Cama-
ra se persuadisse disto mesmo. :

Lord Ellenborough, em conseqüência do que ti-
nham dito os Nobres Lords , mostrou desejar, que nao
continuassem as pergunta,; porém observou,que depois
da Falia d1 El-Rei de França ás Câmaras (I), todos
os desejos de impedir a guerra estavam a expirar. Quan-
10 a pedir-se agora discussão , e a palpar-se a opinião
da Câmara , elle considera nesta pane «.Nobre Con-
de pouco correcto nos seos Planos. Os Nobres Lords

que oecupam aquelle lado da Câmara- querem com

urual ardor ao dos Ministros a continuação da paz;
taes sam os seos sentimentos, e desejos. Disse que elle
olha a guerra com desasocego, porém deseja que nao

haja intervenção da nos* psrte a respeite dos Hes-
vanhotts, senão quando estes estiverem firmes na cau-
sa da sua Pátria. Por outra parte, se a nossa mmieri-
cia pode fazel-os abandonar a sua Constituirão, lie pre-
ciso que a solicitem tanto como a do Congresso dc re..

rona. ..
Ficou addiado para o outro «ia.

(The Nexo Times, Fcb. Zo.)

(1) Veja-se este Discurso em o N." 83 eio nosso

Diário,, „
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Dia 28 de Abril de 1823. '

Prestaram Fiança na Alfândega as seguintes Embar-
cações com destino para Portos Estrangeiros.

O Bergimtim FrancM V Astrée, que segue para
Hatltk de Grace.

O Bet-gantim Francas La, Morte Antoinette, que
segue para Caeií

O Bergantim Francez Le Courrkr de Rio de Ja-
neiro, que segue para Nantes.

O Bergantim Francez Vrnus, que segue para o
Havre de Grace.

O Bergantim Brasileiro Victoria, que segue para
Vigo.

O Bergantim Inglez Tritou, que segue para
Gibraltar.

Miguel João Meyer.

Continuação ia Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
AcçÕes raensaes.

5511
José Joaquim Balbino e filho  2
José Joaquim Monteiro da Costa  1
Manoel Goulart* de Souza  2
Maria Tereza do Couto »..  I
João Rodrigues Pereira  2
Benildo José da Rocha  1
Ignacio Fernandes Machado  2
Anna Maria de Jesus
Maria Angela
Bernarda Angélica....
Diogo Fartado
Miguel Joaquim Ferreira
Miguel Nicoláo Leão u" Azeredo Coútinho ....... 1
Pedro Chrysologo de Bastos I
João Rodrigues Coulinho 1
Joaquim Dias Medronho. , •¦ 1

(quer pagar 1 anno adiantado)
José Vieira Leão 1
Manoel Joaquim d1 Oliveira 1
Isabel Maria da Gloria 1
João Martins de Moura 4
Bernardino de Sena Rego 1
Luiz Antônio de Souza 1
Clara Carolina de Moraes 1
Antônio Rafael Possolo 2

João. Lobo
Bènío José da Cunha,

. 1
. 1

5547

¦ " Transporte.,./?
Francisco de Sales Moraes
Ezequiel d1 Aquino Cczar de Azevedo
Joaquim Octaviano Cezrtr
Tereza Fortunata da Silva e seo filho ,
José Antônio de Freitas
Luiz Furlado Rapozo
Manoel Figueira d'Almeida
Domingos de Menezes,...
Joaquim Gonçalves.
Manoel Vicente Ferreira
Miguel Batista
Manoel Teixeira da Fonoeca
Manoel Joaquim da Luz
Felizardo Pinheiro de Campos
Maria do Nascimento de Jesus..!
Thomaz José dos Santos
Francisco José Coelho
Valeriano Pinto
Coltu et "Sauviii
Antônio Francisco
Antonia Josefa.
Francisco Moreira
José Joaquim de Souza
José Maria Marques da Costa
José Leandro de Carvalho
Lauriana Florinda Noites.
Anacleto Elias da Fonceca.
José Pedro Nolasco Pereira da Cunha
José Simões da Silva
Nicoláo Tolentino Ferreira
Francisco Joaquim d' Oliveira
José Manoel de Jesus. • • • •
José dos Santos Pinheiro
Jeronimo Domingues
Augusto Xavier de Carvalho
José Ferreira Nobre
José da Cruz Gouvêa.. • • • 
Joaquim Manoel Carneiro da Cunha
Domingos Martins
Francisco Pereira RodrigUee
João Lopes
João Pedro Serra
Antônio José Moreira
Sebastião José Vieira
Cláudio Pedro Fernandes  * • • .•_• • •
Manoel Francisco de Souza Lemos tendo assigna

do 1 assignou mais. 
Caetano Manoel Bernardes
Antônio Corrêa • 
Francisco Gonçalves da Silva-
Antônio Pereira * • ¦ • •
Padre Geraldo Leite Bastos por si, e por Ma-

noel da Silva Torres

517
1
2
í ¦

l
1
1
l
1
l
1
1
1
1
1
l
1
l
1
1
1
1
1
1
l
I
1
1
1
l
1
1
1
2
<*
4.
4r
1
1
1
I
4r

l
1

1
1
1
1
T

5617
Continuar-seha.

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.

Dia 29 do corrente. — Nenhuma Entrada.

SABIDAS.

Dia 29 do corrente. — Filade/phia • G. Amer.
Pennsi/kania , M. Charles Erovin , equipagem 15 ,

carga eaffé : passageiros os Amer. George Guühcr-
me Redwell, e Guilherme Wilson. — Guernesey ,- B-
Ing. Twa Brothers, M. James Louther, equipagem
10 , carga caffé, assucar e couros. — Dito , C. Ing-
Rose, M. James Buniphret/s, equipagem 5, carga
caffé , assucar e conros. — Benavenie ; L. Senhora
d'Assumpção, H| João José de Almeida , equipagem
6 , em lastro.

RIO » u JANEIRO n a I M P R E N S A NACIONAL. 1823
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O S Redactores julgam do seo dever participar
aoTublico, que só he artigo Official aquillo, que
como tal for annunciado.

DECRETO.

1." Tenente 1
2." Tenentes
Sargento Ajudante
Sargento Quartel Mestre
1." Sargento
2.°* Sargentos
Furriel
Cabos  6
Trombetas *
Soldados  80

Não sendo ainda suffiçiente para o Serviço,
« defeza da Provincia das Alagoas o Corpo dc Iro-" ez Com-

de Artilha-fí àe Linha ali existente, composto de trez Com-
itanhias.: duas, de Infantaria, e uma
ria, creado por Decreto de vinte de Julho de mil
oitocentos e dezoito ; e mostrando a experiência
que as Tronas Ligeiras sam as mais adaptadas as
localidades, re Serviço derteImpério; Hei por bem,
extinguindo odictò Copo de Linha, Mandar crear
na referida Província não só um Batalhão de Ca-

çadarss, composto de quatro Companhias , e regu-
lada a sua org»níisa$ão, segundo o Plano adoptado
«esta Corte para tae» Corpos , devendo para elle
r assar os Officiaes, e ÉiB praças das duas exttn*
ctas Companhias de ínfântaria, mas tambem um
Corpo de AtUlhâria á cavallo composto de duas
Companhias, sendo nella? incluídos os Officiaes, e
mais praças já existentes da extineta Companhia de
Artilharia, e formandorse aquelle Corpo conforme
o Plano, que Com este baixa assignado por João
Vieira de Carvalho , do Meo Conselho de Estado ,
Ministro, e Secretario de Estado dos Negócios da
Guerra: o Conselho Supremo Militar o tenha assim
entendido , e faça executar com os despachos neces-
earios. Paço em quatorze de Abril de mil oito-
centos vinte, ètrez,-Segundo da Independência e do
Império. — Com a Rubrica de SUA MAGESTADE
O IMPERADOR.— João Vieira de Carvalho.

Plano de organisação de um Corpo de Artilharia a
cavallo, composto de duas Companhias , da Provin-
cia das Alagoas , mandado crear por Decreto da
data de hoje.

Estado Maior.

Commandante Tenente Coronel, ou Major
Ajudante
Quartel Mestre
Cirurgião Mór
Ajudante de Cirurgia
Secretario • ¦ •" .

Recapitulação.

Estado Maior . . .
Duas Companhias de

Capitão
Força de uma Companhia.

98 praças cada uma

Total da Força . .

98

. 6
196

202

Palácio do Rio de Janeiro em quatorze, de
Abril de mil oitocentos e vinte trez. — João Vm-
ra de Carvalho.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria de Estado

dos Negócios do Império, participar á Câmara da Cd»-
ade de S. Christovão , que lhe foi presente a sua Repre-

sentaçao em Vereança de 5 do mez próximo passado
em que depois de expor os acontenmentos, qne em t,-

do logar Kvpelle Cidade , . e na Província de Sergipe.

pede certas providencias , assim como a nomeação de liou-

fados Magistrados, Officiaes Militares e Professor** pa-
a bem d* Publico: O Mesmo Senhor Ha por tw mar,-

dar certificar i referida Câmara, que. tem tomado em con-

sideração a sua supplica, e que a tempo devido dará aa

ptov dencia. necessárias. Palácio do Rio de ^-M»

18 de Abril de 1823. - José Bomfacio de Andrada e Sdta.

ndo representado o Porteiro e Guarda do Muíeo Na*

cional a mina, em que ficou o (errado doTend

l
1
1
1
1
l

6

:.V

dito edifieio »a
e a utilidade. , qne resulta-

n0,Ve^eVov*taVo espaço do terrado abatido pari,
ria, de se BPro™" £ M„se0 muito prec-

.__ formar uma no» 
^ 

,f ^^
sa: Manda S. M. o ""j*™^ ' ^rtiplDsr a0 Ministro eManda S. M. o Imperador,

d08 Negócios do 
jF^XT^a,,*

arbítrio proposto da formação da no-
conformidade, laça expedir as or-
In Wio d-Janeiro em.21 de AWU

•d" , „ .
Secretaria de Estado
por bem Approvar o,^>«^d0j_í(l';a«ir.«?'.

Bonifacií
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Subindo á Presença de 9, M. o TtViperador o Ofíicio
¦ de 10 d» corrente mez , em qu| o Reitor do Semfoario de
S...J«aqam participa haver-se .procedido á eleição de um

ÇvwBcO para eccupar o logar de" João Ugm.es Valle ? re-
caindo "a nóméaçftO' na pessoa do Tenente Coroôel- Joa,-

quim Xavier de Mello: Manda o Mesmo Augusto Senhor,

pela Secretaria de Estado dos Negócios do Impe|j-J, cer-
tificar ao referido Reitor, que Ha por bem Approvar Esta
eleição. Palácio do Rio de Janeiro em 22 de Abril de
1823.—José Bonifácio de' Andrada e Silva.

S. M. o Imperador Conformando-se com a informação ,
¦que o Reverendo Bispo Capellão Mór deo em Ofíicio de
1,2 do corrente , sobre o Requerimento de Helena Maria
Benedicta do Amaral: -Ha- por bem- que aSupplieaiite com
siias- trez filhas -sejam- admittidas ao- Convento dn A7. S.
d'Ajuda., sem prejuízo do patrimônio do dito Convento.
E assim o Manda -pela Secretaria de Eslado' dos Nego-
cios- d» Império, participar ao mesmo.Reverendo Bispo
Capellão Mór., .para sua intelligencia.. Palácio ,do Rio de
Janeiro, em 23 de Abril.de, 1823, — Jpsè. Bonifácio de
'Andrada e. Siloa, ...

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Constando a S. M. o Imperador pelo Thesouro Pn-
iblico desta Corte , haver arrogado- a si a Junta do Go-
verno Provisório da Provincia do Rio Grande do Sul , a
ancioi-idade de mandar crear o Officio de segundo Ta-
belliàü'do'Publico ,' Judicial', e Notas da Villa de Santo'Antônio da Patrulha ,' ainda precedendo iníbrrnação dà
Respectiva Câmara sabre a necessidade dessa providencia:
Manda o' Mísnio Augusto Senhor , pela Secretaria d' Es-
TIÍo" fios Negócios da Fazenda , não obstante haver a
tièm do serviço Publico por- approvada àqliella nova erea-
ijã» -, advertir ao sobredito Governo Provisório, de qire
ma! , e individamente procedeo nesta matéria, e que pors
tanto se abstenha de similhantes abusos; ficando na in-
teiligencia de que só á auetoridade Imperial compete o
tomar taes (lelib.afjiçãesj depois, dos necessários exames,
e conhecida urgência. Palácio do R:o de. Janeiro 9 de
Abril de 18-23.—; Maçliju Frrpiciscfi Ribeiro de Andrada.

Havendo remettido o General Labatat ria Esciuia
.Atalanta vinda da Torre de Ávila, na Provincia da Ba-
lúa. , 2:814 arrobas, e vinte? quatro libras de Páo Ura-
sit de-superior qualidade, em 804 toros, qne se acham
na Alfândega desta Corte ; e assim mais existindo na
-Fazenda de Santa. Cruz 1.-1S7 quiritaes 2 - arroba. , e 24
-fibras o Manda. S. M. o Imperador, pela Secretaria tte
-i&todo- dos -Negocieis da Fazenda, que a-.Inata do Ban-
•co. dó Brasil proceda á venda de uuva , ¦ e outra porção,,ou aqui -.com. preferencia,- ou -em.-outra qualquer Praça;,
.otidê *e otTeruçam..maiores Vantagans-;. podendo;a.que exis-
te cortada em Santa. Cruz vender-se com a condição de
ser posta na Sejrehba, ou nesta .Corte í custa da Fazen-
da Publica. Paço 9 de Abril de 1823. -— Martim Fran-

jfifco- -Ribeira de! Andrada. ...-.-•

Manda S. M. o imperador' , pela Secretaria de Esta-
dos Negócios da Fazenda , que o Desembargador do Pa-
ço ,' J.íiiz do' Alfândega, - admitia á 'despacho as mailtas!de malha de seda pertencentes a José dela Brosse, ácer-¦ca dai quaes teni «recorrido duvida nos Direitos, quecleverh'pagar; prestando o dito Ia Brosié fiança; para o'pàgámeiiío das qne se houverem de decidir. Paço em 10-tle- ABi-ii de ,1823. —' Martim Eranèkco Ribeiro de An-

Atada. ¦"¦ ¦'' " ..'... o ¦-•

' Repartição dos Negócios da Guerra,

Inteirado S. M. o Imperador do conteúdo no Officio
de 20 de Março pi0:411110 passado, em que o Governo Pio-
visorio da, Província do Espirito Santo representa a requi.
siçáo feita' pela Câmara da Villa da Caravellas , para se
retirar o "Destacamento de Tropa para ali enviado , ein
razão dè* não ter meios de lhe poder pagar ; Manda u
Mesmo Augusto Senhor, pelí Secretaria de Esiado dos
Negócios da Guerra communicar ao referido Governo Pro-
visorio em resposta ao sobredido Officio , que Ha por
bem resolver, que aquelle Destacamento seja conservado
onde existe, mas que se lhe pague pela mesta Estação
e maneira, que he abonada u de mais Tropa da tnencio-
nada Provincia do Espirito Santo. Palácio do Rio dc Ja-
neiro em 21 de Abril de 1823.—João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Guerra communicar á Junta da Fa*
zenda do Arsenal do Exercito , Fabricas , e . Fundições as
suas Impériaes Determinações seguintes, a fim de que lhes
faça dar a devida execuçãa.

1." Que o Almoxarife , ou seo Fiel passe recibo aos
Mestres de todas as obras , que receber das Officinas ,
e uma clareza de todos os concertos , que receber prom-
ptos. ... . -

2.° Que se remetta em feria o Abridor, que o Ins-
pector das Officinas admittio para abrir os números nas
Alabardas dos Archeiros.

3.° Que quando forem necessários cabos de malhos
se comprem pàos de Ipé próprios, e não se façam na
O'Boina', por serem assim mais Caros.

4." Que da mesma fôrma para as hastes dos Cliií-
ços se, comprem varas próprias; e' não sejam feitas das
couçoeiras de óleo. -v ¦' 1

5.° Que como o Inspector das Officinas he respon-
«avel com a" sua rubrica-pelas Ferias, que .-.inunde-; este
ufr, apontador por sua parte à fazer o ponto como Apon-
.tado- geral. Paço em 22 de Abril,dp 1823.—Joãf» fteiia
da Carvalho. .. . ,

AíITIGO NÁO OíFICIAL.

RIO DE JANEIRO. .

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

3.» Sessão JPhepauatoiua.

30 dc Abril
Achaudo-se reunidos os Srs. Deputados , decla-:

rou o Sr. Presidente (o I£x.mQ Bispo Çapejiáq
Mór) aberta a Sessão, pelas nove horas e trez quar-
tos da manhã' Lep então p f^r. Secretario as
A cias das duas Sessões antecedentes, as quaes fica-
raur apprqvadas , lavrando-se porém no respectivo
livro declaração de que o Sr. Deputado Marfim
Francisco não era pela Provincia de S. Paulo ,
como na Acta se continha ; mas sim pela do Rio
de Janeiro. - - ¦

Concluída a leitura das Actas ; lavrada, lida
e approvada a declaração, que se lhes -addiccionotr,,
disse o Sr. Presidente que lhe parecia seguir-se a
leitura do Projecto do Regulamento interno dá
Assembléa: o em conseqüência disto levantou-se O
Sr.' Deputado Velloso, Membro relator, da Comuns-
pão encarregada de orgaiiiaar o dito Regulamento;,
e. leo o Pi-ujecto delle, que encerra í.) Capita-
los divididos em 210 artigos. Houve animado cio-
bate para saber-se se o Projecto devia , 

' ou não .
entrar j-i a ser discutido : e decidiu-se por ultimo
fjiie entrasfi-iu em discussão unicamente os &rtij"<p
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rio Formulário cora que Sua Majestade o Impe-

íador deve ser recebido na Sessão ímpnr.al ein

ab-rtu a d'Assembíéa , e que o resto elo Piojecto

servisse provisoriamente até se discutir , attenta a

«¦streiteza «lo tempo. Em consoquencin disto pas-
(iOU.se a discutir os referido, artigos , que re soei-

t!.m ao Formulário da recepção de S. M. L, a!-
. uns rios quacs deram motivo a vivos demites ; e

felirou-se depois a Commissão encarregada Ja or-
«u.iisatão do Regulamento, para fazer as emendas

| ampliações vencidas na discussão; e sendo estas

lidiis, e approvadas, decidio-se que o Projecto se

imprimisse. .
Emquanto a Commissáo, encarregada de or-

tanisar o Regulamento, estava ausente, deliberou

| As«eiubléa que o Ex.""' Sr. Ministro e Secreta-

rio d' Estado dos Negocio., do Império ordenasse

á Câmara, que fizesse saber ao Povo o dia da

abertura da mesma Assembíéa ; que amanhã toi-

liar-se-biam a reunir os Senhores Deputa :os 
, pelas

í) horas da manhã , no Paço da Assembíéa para
dali irem encorporados assistir á Missa do E-pi-

rito Santo, e prestarem o juramento : e no dia se-

guinte, achando-se elies outra vez reunidos, sai-

via do Paço da Assembíéa uma Deputaçao a par-
titipar a S. M. I. o dia da abertura , e a rece-

her do Mesmo Augusto Senhor a hora a que a

Assembíéa O ha rie esperar ; devendo a referida

Deputaçao regressar outra vez ao Paço da Assem-
tléa a participar a respostas de S. M. Imperial.
Para aquelia Deputaçao nomeou o Sr. Presiden-
te aos Srs. Deputados Antônio Luiz Pereira da
Cunha , Augusto Xavier de Carvalho, Barão de San-
to Amaro , Belchior Pinheiro de Oliveira , Bernar-
do José da Gama , Diogo Duarte Silva , Francisco
das Chagas Santos , Ignacio Accioii dc Vasconcellos ,
Jacinto Furtado de Mendonça, João Antônio Rodri-

gues de, Carvalho, José Bonifácio de Andrada e Sil-
Va , Manoel Pinto Ribeiro de S. Paio ; e levantou-
se a Sessão hora e meia depois do meio dia.

Relação dos Officiaes dos diferentes Corpos de Linha
da Guarnição desta Corte, promovidos por Decreto
de 16 ele Abril próximo passado , contando a anti-

guidade , nos Postos, a que sam promovidos, do dia
24 de Fevereiro do corrente anno.

Batalhão do Imperador.

Para Alferes, o Alferes addido ao mesmo Ba-
tnlhão , Trajam, César Burlamak , os Cadetes do
mesmo Batalhão, Constantino Lobo, e Joaquim
Maria Lobo.

Batalhão de Granadeiros.

Pura Major, o Capitão do mesmo Batalhão,
José Dias da Silva.

Para Capitão da Li Companhia, o Capitão
Graduado addido ao Estado Maior do Exercito,
e Assistente do Ajudante General , Antônio Go-
mes Ribeiro.

Para Capitão da ...a, o Capitão Graduado ad-
riido ao Estado Maior , e. Assistente do Ajudante
General, Jose; de Frias Vasconcellos.

Para Capitão da li.a, o Tenente da 2.» do 3.u
Batalhão, Francisco Joaquim Pereira de Freitas.

Para Tenente da 4.» , o Alferes da 6.a , An-
tonio José Teixeira.

Para Tenente da 5.»., o Alferes da 1.», Am-
tonio Maiianno Lopo.

Para Alferes ria 1.» , o Alferes addido ao nies-

roo, Manoel Alves Chaves., e o Sargento do mes-
mo, José Joaquim dr Lima.

Para Alferes tia 9.., , o Alferes aggregado ao-
mesmo, João Máximo Garcia.

Paia Alfeies da 4.a , o Sargento do mesmo,
Domingos Martins.

Para Alteres da íi.3 , os Sargentos do mes-
mo, Sebastião Rangel , e José Joaquim Ferreira.

Com passagem pura o Corpo do Veteranos ,no mesmo Posto , o Tenente da 4.1 Companhia do
mesmo Batalhão de Granadeiros , Manoel de Mel-
lo e Castro.

1." Batalhão de Caçadores.

Para Major, o Major Graduado do 4.° Ba-
talhiio de Caçadores João Antônio Pereira da
Cunha.

Para Ajudante, o Tenente da 2.a Companhia
Francisco de Farias Lemos.

Para Capitão da 2." Companhia, o Tenente da
1." do 3." de Caçadores Manoel Guedes Quinhones.

Para Capitão da õ.a, o Tenente da 3.a João
José de Almeida.

Para Capitão da 6.a, o Ajudante no mesmo
José Pereira dos Santos.

Para Tenente cia L*, o Alferes da 5.a Com-
panhia do mesmo, João Paulo Corrêa,

Para Tenente da 2.», o Alferes da 1.» Com-
panhia do mesmo, Roberto Joaquim.

Para Tenente da 3.», o Alfeies da 6.a Compa-
nhia do mesmo, José da Costa. »

Para Tenente da 4.», o Alferes da 6.» Com-

panhia do mesmo, Antônio Pereira Roza.
Para Alferes da 1.» : o Sargento do mesmo,

José «lo Nascimento.
Paia Alferes da 3.a ,

José Pedrozo Duarte.
Para Alferes da 4.» ,

Nanoel Carlos Martins.
Para Alferes da 5.»,

do Imperador, Francisco de Moraes.
Para Alferes da 6.3 , o Sargento do Batalhão

do Imperador José de Oliveira, e o Sargento do

mesmo, José Affonço Freixo.
(Continuar-se-na.)

o Sargento do mesmo ,

o Sargento do mesmo,

o Sargento do Batalhão

RIO GRANDE DE S. PEDRO DO SUL.

Cidade de Porto Alegre.

Senhor — O Sargento Me',r Commandante «lo Re-

cimento dc Guaranis , cm seo nome, e da Officiah-

Lie mie o compõe, cheios do maior respeito, vem

a Presença Aueiisi. de V. M. I. congratular-se pela
Felí. c Memorável Acclamação , e Coroaçao de V.

ii' T ¦ c o*recer seos fervorosos votos de amor, le-

diíielalè . e obediência a Augusta Pessoa de V. M. L
d 

Sm. Augusto Senhor, eu me encho de gloria,

de nu- :, minha Corporação esteja possuída d aquelle»

,^ ,,,.,, oue caracterizam o Militar honrado - a.
"Sô 

a Defesa do Tlnoni,, e da Pátria, -

ista cri i , que por tantas veses ten, cabido aos brio-

v i .,•- iWti. Provincia vertendo o seo sangue,
sos 

^2Z^tw P dn Pátria para salval-os da»
.•D favor ílo 1111 ouo , _• 1. _ ~_ f

r^YzèYiX:Ys,Y,T:^Y,%l
SltT'W, q.,; todos teu», jurado manter, .

-!._>
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defender- estes mesmos sentimentos foram por un» pa-
tentcados, au meo Corpo "" dia 

"1 ¦_ do corrente, em

que tomei o Commtmdo d Ordem ile V. M. 1.
Di.nese V. M. I. acc.it.i- a liliciliição , que lhe

dirijo, e o Ketfinieiiti), que tenho a honra dc Couiman-
ci,ik <uji". <lev7,i be Independência , ou Morte; ele-
dilidt.de a A.í.nslti , e Immortitl Pessoa de V. M. 1.

Deos Guarde n preciosa Vida de V. M. I. para
Gloria , e í .oq>eritladc do Imperio Brasihco. Cidade
de Porto AUsjre no Quírlel do Regimento de Gttaia-
ui* *c,s Vo 

'de 
.Março de 1823. — José Luiz Memm

Puni.,.

Discurso, qne o Sargento Mór José Luiz Menna Bar-
reio. dirigia ao Regimento ele Guaranis na Cidade

- de Porto Alegre, na oceasião de receber u Conman-
do tí'aquelle Corpo.

Soldados. Sua Magestade Imperial foi servido
conferir-me o Conluiando deste Regimento: a gloria,
«ue me resulta dc-te emprego fica evidentemente de-
mou-trada pela força Armad-t , que o Mesmo Au-

gusto Senhor confia da minha fidelidade.
Soldados, eu me apresento pela primeira vez a

vossa frente com a lingoagem franca de um gemo
militar, e dicidido o ineo comportamento na qualida-
«le de vosso Commandante , tem somente dous únicos
objectos , a que se destinam com tanta razão , como

justamente emnrehendidos pela honra, e pela justiça
«ia nossa Palia — a Independência deste Império ; e
a defe-a dos Sagrados Direitos de Sua Majestade
Imperial; que eu juro manter, guardar, e defender;
cm toda a sua plenitude até o ultimo respiro da
minha vida.

Soldados , sede testemunhas do meo juramento ,
e acompanhai-me nestas doces expressões.

Viva o Senhor D. Pedro I. Imperador do Brasil.
Viva . Imperatriz do Brasil.
Viva a Dynastia de Bragança Imperante no Brasil.
Viva a Ásseiühléa Legislativa do Império.
Quartel do Regimento de Guaranis 15 de Mar-

ço de itiÜ3.
José Luiz Mentia Barreto.

Artigos Officiaes.

NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS.

O Mini: dos e.goctos Estrangeiros em Paris ao
(Confidencial.)

paia aquelle fim temos prontos em as nossas fron-
teiias. Quando S. A. R. o Duque de Angoulemc,

Conde Lagarde em Madrid.

" Parts 18 de Janeiro.

u Tenho a honra de vos transníittir no meo
Officio IN.*' II, datado de hoje, ás ordens de S.
IVI. Em conseqüência daq.iellns ordens eleveis pe-
dir os vossos passaportes , e deixar a Hespanha ,
coin tintas as pessoas da vossa legarão: porém lie
do nico dever dar-vos algumas explicações a res-
peito das expressões, que M de S. Miguel achou am-
biçuas em a Nota de M. de Villele 

' 
de 27, de De-

zenbro ultimo. As ditas expressões não sam am-
biguas , s, .tio para aquelles quo as não entendem:
n,:is para que os inimi<ro_ da França não possam
dic.er qne deixasfes Madrid, sem o seo Governo
saber o que percisi_.ine.ite deo motivo a isto , pas-
sa."< i a explicar-me. Para restabelecer a ordem na
Hespanha, r_ tiíuir á Franca -., sua segurança, bem
como aos outro,: Estados do Continente, ha meios
tão simples, como eHàcnusev. Ter-se-ha. conscgtiidn

aquelle fim no dia em que Fernando VIL for Se-
nliiif de si para- fazer pela sua própria auctot ida-
de as necessárias niudi li cações nas instituições re-
clifkutlu. por S. M. C. El-Rei , nosso amo , he de
opinião que seria além disso proveitoso publicar
unia amnistia geral para todos os actos políticos
desde lír22 até'ao dia dn promulgação delia. To-
do o Hespanhol será obrigado a sujeitar-se á nova
ordem de cousas , que , pelo simples regresso des
Ministros Estrangeiro, para Madrid , receberá a
única saneçao c garantia, de que similhante acto
he susc ptivi'1 da parte dos outros G vm. s

" Esta Ií-Irs. mudança conservará a paz entre a
França e a Hespanha ; mas he evidente que elk
mio se pôde elleiluar emquanto vos demoimdes
em Madrid. Desde a partida das Legações da
Áustria, Prússia , c- Russsa, até á recepção desde
oflicio, meditaram 17. dias, em cujo intervallo não
tcieis sido ülteiidido. Lord Fetzroy Somentt e Sir
Vem. A' Coiirl não leram sido mais bem suecedidus.
Ile poitanto evidente que a vossa presença, como
meio de conciliação , lie de todo desnecessária ;
pelo contrario a vossa própria retirada lie de facto

peicisa para a conservação da paz, pois só ella pó-
de auetorisar a reunião dos 100:000 homens, quo

? fim temos prontos
.tido S. A. R. o Dn .

que ha de coininanidar aquella foiça, se mover pa-
ra ns margens do Bidassoa , El-Rei Fernando pôde
apparecer na margem opposta , á testa das suas
tropas, haver unia intervista dos dous Príncipes,
e seguir-se-lhe , por um Tratado de paz, as mo-
dificações Constitucionaes, e a Amnistia, que S.
M. Christianissiina deseja. Então não só regressará
o nosso Exercito , porém os nossos Soldados, mari-
nha , e thesoures ficaram á disposição da Hespanha.
Nós nos considera temos muito felizes por temos
contribuído para o restabelecimento delia , e para
a sua reconciliação com as Potências continenlaes.

" Taes sam, Sr. Conde, os sentimentos do
Governo Franeez, elle não pertende impor fôrma
alguma de Governo sobre qualquer Povo , porém
nao pjde lambem considerar como legitimas , esoli-
das, instituições que dinianam de um poder illegi-
ti mo

" Sou &c.
(The New Times , Feb. 20J

O mesmo Jornal Inglez, donde traduzimos a.
peças acima publicadas , contém em o N.° de -1
de Fevereiro vaiias noticias extrahidas de diversos
Periódicos Francczes. — " Recebemos os papeis Fran-
rezes de Terça feira , diz elle ; , os quaes só con-
tém preparações de guerra da França, nomeações
de Generaes , movimentos de tropas &. As Ren-
das estavam Segunda feira a 79 f. 15 c, porém cons-
ta que no dia seguinte estavam a 80 f. 5 c. Attn-
bue-se esta alta á certeza de que o Banco de
França toma todas as rendas, que o Ministério tem
para dispor de 4:000:000 de fareos , não se proce-
dendo por conseguinte a empréstimo algum no com-
mercio.

Quanto á Hespanha ,, as cousas conservam-se
exactamaiite no estado antigo. Ü3 Jornaes liberaes
Francczes congratulam-se por estarem os Realistas
sitiados em llueltc ; porém como Bessieres , q'»"-
he o General Realista, tem 3:000 homens, dos
quaes ,.:0(if) san, disciplinados , ao mesmo tempo
que IPAIiislinl , Commandante , Republicano , tem
somente 4:000 ; e como o primeiro está en. Ilurt-
te . e esto em Vel

...... está ern
isco, náo fazem perfeita idea

daquelle assedio. Eiu todo o caso, uma pando



(
Csteve dez dias 13 ou 1-1 Icgotts dis-

fi.rra Realista ,.-,.,
S «*« o^*- °que pode 0,K"CT n5 ° f"Tm!;

de /'«)" «s fronteiras em um completo estado th
" "' 

Úni jornal annuncia que Torrijos avançoi
Sao.João Pé de Porto; miis^pe:

JV/tnti retrocedeo das fron

I'
defeza.
com 7:000 para

i,-i narte parece que
Sm í*™ Wfo*... Aquelles papeis fazem uma
¦ ,tprcssantes discripção na ultima Duqueza De Sa-

,',. 
"nue 

ror quasi meio século consagrou os seos

reriços J ?"¦« de frança.
Â Quotidiana affirma positivamente que o Du-

oue'de Concgliano vai tomar. o. Commando em Che-

V do Exercito, que .deve entrar em Catalunha. l)iz-

Te que não se realisará a partida do Marquez ae

Laurislon. , a
As cartas de Puyccrda datadas de »

reiro aiinuiiciar.i, que na manhã do dia 3 as

lheres e meninos que escaparam á morte na nome

antecedente foram conduzidos para Seio. Iodos os

Soldedos ficaram prisioneiros. O numero do mor-

tes incluindo mulheres, e meninos, monta a cem.'Mina, 
quando foi visitar o Forte, achou den-

Mnicas munições, e vazios os armazéns da
Romagosa , antes de evacuar a fortaleza ,

os seos Eoldados de

Feve-
mu-

tro pimc
pólvora.
teve o cuidado de carregar
cartuchos, e de pólvora ; e de atirar o resto den-

tro do fogo.. Mina
,f<

trata agora de aprovisionar a

úríaTezaT^era". feito conduzir para ali de todas as

partps .toda .a qualidade de .grão : depois disto nao
eperpti ainda movimento algum , e dizem que des-
tina chegar amanhã a Puycerda para levantar a

lapida da Constituição.
Um dos mais zelosos defensores da Causa lie-

ai fpi. executado na Corunha a 20 de Janeiro.
Aquelle homem chamava-se Manoel.dc Castro in-
titullado o Barão de Sanla Joanna. Sua mulher
descende de uma familia illustre, e morreo de pe-
na com a noticir» da sua condemnação , deixr.udo
cinco filhos. O marido mostrou o maior valor e
firmeza tanto na prizão, conjò ha'sua morte.

Lemos que se estam fazendo pstiissadas no re-
dor ãe Madrid, e colistruindo reduetos: • todas as

pessoas, que servem o Governo , trabalham naquel-
Ias fortifixações, que sam dirigidas pelos quinze
Generaes, que commandam os quinze Districtos úe
Madrid. BeÜaslero foi deihittido do conluiando em
chefe, e não tornou o ser reintegrado no Conselho
d' Estado , apezar de o ter pedido. ¦ Falla-se por
aquillo em uma mudança de Ministros : o partido
de Bellastero dará fim do Ministério, que se acha
mui dividido.

Continuação da Subscripção voluntária, e mensal para
augmento da Marinha dc Guerra ão Império

do Brasil
Acções mensaes.

Transporte. .502'
Antonia Joaquina de Jesus
Joaquim Silvcrio de Proença
José. Martins
José.Domingues d1 Atayde Moncorvo.
Antônio J.nsé Novaes Castro
João Felieiano
M r. Marsan
João- Jacinto Maciel
Antônio José de Souza '-.
José Francisco Pereira
Anna Maria de Scixasj
Antônio Ignacio Pereira
João. Ignacio da Boza
Pedro Antonio
Estanisláo José da Silva
Antônio João Maia
Elias Anselmo da Silva
Mathcos Xavier da Cruz Pragana
Venancio Francisco
João Pinto Lopes
Domingos Cyriaco Avondano
Comendador João José Rodrigues Vareiro
Mariano Pinto Lobato
Guilherme Jacques Godfroy
Anacleto Venancio Valdetaro
Ex."10 Lniz ¦ de Saldanha da Gama
Deputado Francisco das Chagas Santos
Manoel José Pereira do Rego
Nuno José Ferreira de Carvalho e filho

(Quer pagar os 3 annos)
Luiz Rodrigues
Estacia Maria ;.; • • •

Padre Antonio Francisco Gomes
José • Dias - da Silva
Nicoláo Henrique Soares «
Padre José de Carvalho e Souza..
Francisco Joaquim da Silva Pereira
Antomo José Monção
Manoel da Vera Cruz ,* •

Porfirio Joaquim Soares Viegas
Alexandre José Teixeira da Veiga
José Vieira Couto ¦••• '.*
Manoel Francisco da Costa Ihibau.. 

\l','''c''
Ernesto Frederico de Verna de Magalhães Cou-

tinho ]
Eugênio Baranda _•
Manoel José da Costa Guimarães
Flavio Joaquim Alves
José Antunes da Luz Porto ••••
João Machado • • • * * * • • .' "

Conego Francisco da Cruz Soares

Joaquim da Visitação
J0Sé Joaquim de Lima Pestrana

Alexandre Marcos de V asconcelos •'

José Luiz de Mello * * * * *

Rita Joaquina dos Santos

5017
1

Transporte
Francisco José de Mattos
Lucinda Maria Joaquina 
Anna -Muria Pereira de Carvalho
José Frrdicsco Alves
Justissó" Mariano
Roza Maria Joaquina  {It-abel Maria .da Fonceca  *"
Maria Angélica do Nascimento -
Manoel José da. Cunha Soto maior 
Jolisim Georgc Baucr

Joaquim d" Azevedo Lm;7...

Antônio d Azevedo Maia..

Narcizo José. d Oliveira ...

Manoel José d' A-avjf. . - .

Felizardo Joaquim ua Si va
José de Miran -ria .

Grhr.akly .. -
imeiria

Morr-cs ..

Joaquim
Pedro ürsin:
Manoel Antomo
Manoel Antomo da Stva _e.es

O Fx'"° -ie"0 ^'olr'v ric 'an'-'11"-'

AnnVjoanüina Aa Conceição

José Ar.te .o de Matos ••••
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Transporte. .5727
D. Joaquma Tereza de Castro..". .. 1
José Joaquim dos Santos 1
Firmiauo José Dias 1
João Petronilho da Costa 1
Antônio José Monteiro 1
Lino José Borges i \
S. Mr. Manoel José de Oliveira.» 3
João Thomaz de Mello. I
José Ferreira de Macedo _
Hygino José de Azevedo j
Joaquim de Moraes Camizão, 1
Cândido José de Araujo Vianna 2
ÍYancisco José Fernandes 1
Manoel Francisco de Freitas 1
Luiz. Manoel de Sousa I
João. de Medeiros 1
D. Thereza Francisca de Seixas Soto Maior 3
__ic_t> Vicente de Soto Maior 3
José. de Seixas Soto Maior .' 3
Felix de Seixas Soto Maior „
Trarucisco Cláudio Alves de Andrade .* 1

(quer pagar 1 anno adiantado)
A ri tonio Joaquim de Souza I
Ajudante Cândido Augusto de Souza 1
D. Catharina de Sena Proença 1
Joaquim Gomes. 1
Diogp de Toledo Lara Ordonhez, por soo Pro-
curador , _ 4
( quer pagar 1 anno adiantado )

Deputado José Arouche de Toledo Rendon..... 2
( quer pagar .1 anno adiantado )

Antônio José Rodrigues 4
( quer, pagar ps 3 annos ) ,

Luiz, ,Gpp.çalves. dos Santos. ,, g
X _W. P_ar. 1. 8PP0. adiantado )

1
30

...... Transporte.. .5774,Manoel Ignacio da Silva 7
Caetano Luiz de Araujo 1
Concellieiro Clemente Ferreira lie França....... 5

, (quer pagar 1 anno adiantado)
Thomaz Carr dc Vasconcellos Coimbra
Boavenrüra Ferreira ....;'. " 

'

(quer pagar 1 anno adiantado)
Concellieiro José Joaquim Carneiro de Campos.. 5
Desembargador Francisco Carneiro de Campos,'.

sua Sra. D. Maria José Carolina Maia de Ca'm-
Pos 5

Joaquim Carneiro de Campos 5
Domingos Cordeiro Mendes \\ 1
Cirurgião Mór Francisco Bernardo de Santa Anna! \
Ângelo Alves dos Reis Louzada g

(quer pagar 1 anno adiantado)
Bernardo José de Moraes , , jIrmandade da Santa Casa d» Misericordia 3()
Padre José Mendes Sabino \
Manoel de Mello .....'.... 1

(quer pagar 1 anno adiantado )Manoel Fernandes da Costa Guimarães 1
Manoel José de Sequeira.'. j
D. Maria Joaquina Thereza de Almeida.... I
Joaquim dc Brito e Oliveira 1
Emerenciâna Maria da Conceição \... \
Pedro Antônio da Fonceca '. \
Antônio José 1
Mariana Joaquina de Sequeira l
Joaquim José de Freitas Lima S
Antônio da Silveira Goularte „
Antônio Alves de Azevedo 1
Concelheiro Cláudio José Pereira da Costa..... $
João da Silva Pinto g

5774 Continuar-seha.
588*

NOTICIAS MARÍTIMAS.

E.N T R A DA S.

-Dia 30 de Abril. — Falmouth pela Madeira e Te-tucriJè;4Sáia»; P.lng. Sandwich, Com. Pet.r Francis ¦•passageiros um /«g-. com sua família , Manoel Ma-ria de Figueiredo Nabuco, Vicente de Sá Roctr»José Mana Correia de Sá, e Pedro de Araujo.Cima. ex-Deputado ás Cortes de Portugal por Per-nambuco,. e eleito para as do Brasil. Diz o Com-mandante,que encontrou no dia 22 de Abril a Fra-•gatK.Nitherohy um gráo ao Sul da Bahia, e queno dia 21 avistou a Esquadra na altura dos Abro-lhos, que tallou a unia Corveta que lhe perguntoudonde vinha, e disse que tinha saído deste Po.to •
diz o passageiro Rocha que o Conde de AmarantP,« o Marechal Gaspar Teixeira estavam em Chaves

qué tinha marchado contra elles __ do Rego, e
qne já tinha havido alguns attaques em Villa Pou-
ca. — Campos ,- 5 dias; B. Nacional e Imperial In-
dependência feliz, M. Zacarias Antônio, carga ma-
deira para o Aicenal da Marinha. — Guet-neset/ .-
50 dias; B. Ing. A/fred, M. Wm. Bellinghan, eíjui-
pagem 9, carga manteiga, sidra , agoardente e ser-
veja a Lc fíreton. — Campos ; ,5 dias ; L. Novo Ti-
jo, M. Manoel Fclisberlo da Silva, equipagem 0,
carga assucar e ao;oardeiite a vários. — Dito , dito ,L. Bom destino, M. José Antônio dos Santos, equi-
pagem 6, carga assucar a vários.

.S A H I D A S.

Dia 30 de Abril. -- Nenhuma Sabida.

POR ORDEM SUPERIOR.

domia M-íí^ ^cios d° Werio, e pala Mor-
Abertura da Assembléa Geral cSStS e 3'*"°^ Su_ Magest^ ° Wpe.arior, no dia_
Y*M, ,10 Sabbado _ do correnae 

'pXti 
La . Z da'mS. ' . ^T*."* 

'"*"" «T* ** B°*
.gares, que lhes estam destinados. manha, a fim de virem no acompanhamento nos

RIO ,,: JANEIRO _A IMPRENSA .TTcÍTnÃT 1823.
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Annuncio.

O_ S Redactores julgam do seo dever participar
ao Publico, que só he artigo Official aquillo , que
como tal for annunciado.

Artigos d'Oi*ficio

Repartição dos Negocios do Império.

Havendo S. M. o Imperador, por Decreto de '29 do
mez de Março, declarado ein estado de rigoroso bio-
queio o porto da Cidade da Bahia , nao só para asse-
gurar com esta providencia extraordinária , e atictorisadti
pelo Direito das Gentes , a tranquillidade daquelles Po-
vos , que gemem opprimidos pelas hostilidades das Tro-
pas Portuguezas , que ali pertendem perpetuar-se, mas
para castigar a estes bárbaros inimigos do Império pelos
horrorosos attentados , que ali tem commettido : e ha-
vendo saido do porto desta Corte a Enquadra Imperial e
Nacional do Almirante Coekrane , com direcção aquelle
porto para manter o mesmo bloqueio , e obrar em auxi-
ho da Provincia da Bahia da maneira , que o pediremas suas circunstancias , a fim de ficar livre de tao de-
testavel vandalismo , e no socego, que tanto lhe convém :
Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de Es-
tado dos Negocios do Império participar o' referido ao
Governo Provisório da Provincia de Pernambuco , não só
para que o mesmo Governo , mas igualmente as Câmaras
e Povo desta briosa Provincia, de commum accordo, soe-
corram a dita Esquadra Imperial, e Nacional com os ne-
eessanos viveres , e agoada por meio de embarcações cos-
teiras, que hajam de dirigir-se ao ponto do dito bio-
queio; a fim de que a referida Esquadra, e suas valera-
sas guarnições não padeçam falta alguma de taes soecor-
ros indispensáveis no momento, em que se acham fazen-
do o serviço mais importante a este Império , de que lhes
resultará a maior honra, e gloria.S. M. o Imperador Confiado nos patrióticos sentimen-
tos do referido Governo , Câmaras , e Povo da Provincia
«le Pernambuco , que tanto se tem distinguido nesta por-tiosa luta , e de uma maneira táo recommendavel , Espe-
ra que nesta occasião mostrem a que sublime gráo tem
chegado o seo patriotismo, soecorrendo a dita Esquadra
com todos aquelles recursos , de que felizmente abundam ,

,e que tão dignamente lhe inspiram a sua promptidão , e
generosidade. Palácio do Rio ele Janeiro em 14 de Abril.
de I8i3. —José Bonifácio de Andrada e Silva.

S. M. o Imperador Tomando em consideração o que
Mie representou o Furriel José Lucas dos Santos , morador
uo Piesidio dcS. João Baptista, denominado Ribeirão dos
fiagres, da Provincia de Minas Geraes, sobre a neces-
aidadc de se estabelecer um Aquartelamento no sitio do
Rio Preto, que otTe«ce commodidados suficientes para

se domeslicarem 500 índios Forys , que se acham naFa*
zenda do Supplicante ha mais de cinco annos, eqtie lhe
tem causado enormes perjuizes : Manda , pela Secretaria
de Estado dos Negocios do Império remetter ao Govsíno
Provisório d'aquel!a Provincia os papeis inclusos sobre es-
te objecto , para que o mesmo Governo dò todas as pro-
videncias , que forem necessárias , a fim de se praticarem
os soecorros respectivos para o dito Àquartelainento , e
promover-se a civilisaçáo dos mesmos índios, e de todos
os mais, que para o futuro pertendam aldear-se , por to-
dos os meios de brandura, e moderação. Palácio do Rio
de Janeiro 17 de Abril de 1823. —José Bonifácio dc An-
drada e Silva.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocios do Império , que o III.mo Senado da
Câmara desta Cidade expeça as Ordens necessárias para
que do largo fronteiro ao Paço da Assembléa , Geral Cons-
tituinte , e Legislativa se remova para outro logar o merca-
do, que ali se acha estabelecido, e que perturba cor,'
a sua vozearia os trabalhos da mesma Assembléa; deven
do esta providencia ser posta em execução , e aquelle si-
tio desembaraçado, e limpo , até e dia 30 do corrente , em
que a referida Assembléa Gera! lia «ie continuar as suas
Sessões. Palácio do Rio de Janeiro 21 de Abril de 1823.
— José Bonifácio de Andrada e Stlca.

Constando na Presença de S. M. o Imperador pela
Representação de Antônio Francisco Leite, a duvida q„f
se suscitara entre os Membros, que formam o Illust. S,-
nado da Câmara desta Cidade no dia 31 de Março pro-
ximo passado por occasião da serem admittidos na Salia
do Docel do Imperial Paço , sobre o locar que deveria
competir ao Cidadão, que leva o Estandarte do Senado;
Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem Resolver que em
taes actos , e em outros limilhantes deverá o Estandarte
ser levado diante do Senado : e assim o Manda , pela
Secretaria de Estado dos Negocios do Império , partiei-
par ao mesmo Illust. Senado para saa intelligencia. Pala-
cio do Rio de Janeiro em 23 de Abril de 18*23. — José
Bonifácio de Andrada e Silva,

Repartição dos Negocios da Fazenda.

Manda S. BI. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negocios da Fazenda, participar a Junta
do Banco dò Brasil , cm resposta ao seo ORicio
de 26 de Março próximo passado , qua Ha por
bem, que a mesma Janta pague, nio só as Letras sa-
cadas pelo Barão da Laguna, ou por elle referendadas,
contando-se do dia «Ia sua appresentaçfio; como também
as do Vice Almirant'* Rodrigo José Ferreira Lobo, por
assim o exigirem o «rédito do Thesouro Publico, é a

boa fé requerida , c st-nnro necessária em sin.i.nantj

24 1
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(ransEicçSes. Paço 10 de Abril de 1,323. — Marlbn Fran-
cisco Ribeiro de Andrtda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria e\p Es-
tado dos Negócios da Fazenda , participar ao. Agentes
encarregados nesta Corte da Subscripyío determinada pé-lo Decreto de 21 de Janeiro próximo passado a benefi-
cio da Mnrinlia , que Apriuindo á repre_e.it .ção , quefizeram etrt data de '24 de IVIarço ultimo: Ha por bem
¦isentar do Serviço Militar os Indivíduos , constantes da
relação, quo enviaram, emquanto estiverem empregados
nesta arrecadação, e que na data dc hoje se expede a Or-
dem necessária ao Ministro, e Secretario de Estado dos
Negócios da Guerra para o soo inteiro cumprimento. Paço
10 Abril de 1.823. — Mar tim Francisco Ribeiro de An-
drada.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do
Provedor da Casa da Moeda , em data de 14 de Mar-
ço próximo passado , em que participa a duvida dos
Juizes dn Balança de pezar o cobre em chapas , vindo
do Arsenal do Exercito, com o pretexto de se limiu-
lem os seos deveres no pezo do our >, e prata : Manda ,
.pela Secretaria de Estado dos Negocio, da Fazenda , quesejam obrigados igualmente ao do cobre, qua,do o exi-
gir o Serviço Publico ; e que na caso de recusarem se-
jarn deiniuidos dos seos logares. Paço lò de Abril de
1823.— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a Represen.
tação do Capitão Graduado, e Secretario do 1.» Bata-
lbao de Caçadores desta Corte , José Netto de Curva-
lb) , sobre a incompetência dos emolumentos exibidos
na Thespuraria Geral ças Tropas , e uão se achando
legues as atte.tações appiesentadas pelo 

'Thesoureiro 
Ge-

pai das mesmas, com as quaes pertendia provar ser os
que_ se pagavam" na Tl.esouraria Geral das Tropas deLisboa , que lhe foram concedidos pela Provisão d? 31de Agosto de 1810, expedida pelo Supremo Conselho
Militar: Manda o Mesmo Augusto Senhor,' pela Secre.
taria de Estado dos Negócios da Farreada , que fiou*substada a percepção dos ditos emolumentos até , quese prove legalmente a sua legitimidade. lJ_ço em 14 deAbril de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada

Rcpurtiçm dos Negócios da Giierrci.

\" o 
S/f/"\d°Z Pr**T de S> M" ° Imitador o OfficioN. 40 do Governo Provisório da Província de MinasGeraes , e.n que dá conta de ter 3obr'e_t_do na exe-u-

«dativa .ente a oftcrl. do Sargento Mór João Roã,igJsbüu, e apiroiupiat- e recrutar cincoenta Indivíduos para
Ie i, 

'10 « 
f"™ 

de 
,P°3ÍíÍ0 ; e Estranhando o

.o Z 
g 

W' Z\ 
tU' ^^memo, quando sócumpria ao Governo obedece., pro.nptau.eute . por isso0-se lb_ nao tora pedido o seo parecer .obre aquelle ob-.-eto , M_a;la pela Secretaria de Estado dqs Negóciosda Guerra , ,.iie o relendo Governo Provisório dè pontual-mente execução ao disposto na indicada, portaria. Palácio«lo Rio de Janeiro en. li dc Abi.il de 1823. _/<,«. Viei-ra dc Carvalho. '

, fCnÍ° Pre,$en s a S" M. o Imperador o OíBcio data-do de A. Gabriel em 20 de Fevereiro do corrente annoem que o Marechal de Campo Governador das Armasd ii Província dc ,S. Pedro do Sul refere as medidas lumi-

das. para repellir qualquer tentativa hostil- nas fronteiro,da Província, bem como para prestar os pmisi.ois Mc__7ros a Província Cisplatma quando careça : Manda o iVImo Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado rios Ne,.?,'cios da Guerra, participar ao referido Governador das Ar"mas , em resposta ao sobredito Oílicio , que confiaseo bom serviço, e da Tropa do seo Commando e.n f,vor da Causa do Brasu Palácio do Rio de Janeiro £22 de Abril de 1823. — João Vieira de Carvalho

Manda S. M. o Imperado, pela Secretaria de Esta,..,dos Negócios da Guerra, que o Tenente Coronel Commandante das Armas da Província das Alagoas proceda
quanto antes a formalisar a Proposta Geral da Provinciana conformidade do Decreto de 4 de Dezembro do a„„o
passado , fazendo-a subir por via ,1o Governo Pro.i_orintta mesma , na fórum das Ordens estabelecidas. Paláciodo Aip de Janeiro em 22 de Abril de 1823. — João ViÁra de Carvalho,

Manda S. M. o Imperador., pela Secretaria de E._tado dos Negócios da Guerra , resl.tuir ao Tenente Ge-nerel Governá-lo.- das Arma? da Corte e Provincia 0
yjm.oi.io de Investigação feito a respeito dos Soldados<¦" Iteg.mento d. Infantaria de Milícias N.° 2 que es-tiveram de f.liarda no Paço no dia 13 do corrente mez;ai.m U.en.8 u vista delle se. p.oceda a Conselho de
y.eoa. 

|UÇ0 em 23 de Abril de 1823. — Jaão Vieiraetc lAirvalko.

. a l • ° ImPerad"r. Pela Secreteria de Es-tado dos Negócios da Guerra , que 0 Thesoureiro Geraldas tropas remetta a esta Secretaria de Estado umalista de todos os indivíduos, que tem vencimentos pelaJ lieanuarm sem ter precedido Decreto; declarando ámargem a data da Portaria, qu qualquer outro Diplo-ma, e a natureza deste. Paço em 23 d* Abril de lt,_3.— João Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha.

¦ MjDdLS' M> L ' ^]a Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha, que ao Marechal Presidente do Go-verno da brovmea do Rio Grande de S. Pedro , João deDeos Menna Barreto , se haja de participar, qoe Lhe foi
presente o seo Offi. jo de 23 de Fevereiro ultimo assim co-
P° 

* "f, a*ao • 1ue ° accompanhava dos Cidadãos del orto Alegre, que movidos do mais louvável Patriotismo,e por convite seo offeitavam a quantia de 7.-.343U000 réis
para eonstrucção de um Brigue de Guerra ,- e que Di-
grianilo-Se o Mesmo Augusto Senhor de acceitar uma, taloltcrta , agradece ao referido Marechal , e a aquellesbriosos Cidadãos o testemunho,. que com ella dam da»ua lealdade, e adhesão á Sagrada Causa deste Império ,¦Ueternimando por esta oceasião , que se remetta aolliezouro I ubhco tanto a sobretlita quantia já oferecida,como aquellas, que os habitantes de toda a Província,levados do exemplo de seos beneméritos Compatriotas ,e do brio, e Patriotismo , que os distingue , de certoham.de.prestar, a fim de que junta ali uma maior som-ma , se possa então com ella construir , em vez do per-tendido Br.gue de Guerra , uma boa Corveta , que emtal caso se porá no Estaleiro -desta Corte , visto quese o fossa no do Rio Grande correria os riscos , e peri-go. , ¦ que offerece a sua' barra. Palácio do Rio, de Ja-nervo en.2S de Abril de 1.23. — Lui, da Cunha M»-reira,
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. Por Decreto da data de 21 de Abril elo corrente

fei S. M. I. servido Reformar na mesma Patente , e eom
«. soldo ,¦ que actualmente percebe a Focando Leborio Ro-
érigites Capitão Tenente.

Por Decreto de 23 de Abril corrente foi S. M. T.
servido nomear Luiz Augusto May , Oíbcinl da Secreta-
lia de Estado dos Negócios du Marinha, para Official
maior Graduado da mesma Repartição, em attenção á
sua probidade, intelligencia, e bons serviços.

RIO DE JANEIRO.

Continuação da Relação dos Officiaes dos diffei
Corpos de Unha da guarnição desta Corte, m

¦i ..  1\. ... .i, ir; j..ri,, •, ' '

fferentes
-..-,,¦¦- ¦-- -—  -  *„,,,., promo-
vidos por Decreto de Ití de Abril próximo passado ,
contando a antigüidade , nos Postos, a que som
promovidos, do dia 24 de Fevereiro do corrente anno.

2-° Batalhão pc Caçadores.

Para Ajudante , o Tenente da 2.» Companhia
do mesmo , Luciano Alves da Silva.

Para Quartel Mestres com a Patente de Alfe-
res, o Alferes da 2.a Companhia do mesmo, Ma-
noel José da Silva.

Paia Capitão da l.a Companhia, o Tenente da
S.a Companhia do 4.u Batalhão Thomaz de Fran-
ça Xavier.

Para Tenente da 2.«, o Quartel Mestre ad-
dido ao 3.° Batalhão Antônio Luiz de Lemos.' Para Tenente da S.a , o Alferes do Batalhão do
Imperador Honorgto Paes Sardinha.

Para Tenente da 4.a, o Alferes do Batalhão
do Imperador Antônio José Louzada.

. Para Alferes da 2.i , os Sargentos do mesmo
José Marianno da Silva, e Fortunato José da
Costa.

Para Alferes da ò.„, o Sargento do Batalhão
do Imperador Luiz Pereira da Fonceca.

Para Alferes aggregado , o Sargento do mesmo
Luiz de Santa Anna.

Com passagem para o Corpo de Veteranos,
em Capitão, o Quartel Mestre do mesmo 2.y Bata-
lhão Joaquim Dias de Moura.

3.° Batalhão de Caçadores.

Para Tenente Coronel Commandante, o Te-
nente Coronel Graduado do mesmo Batalhão Ma-
uoel Antônio Leitão Bandeira,

i Paia Major, o Capitão addido ao Estado
Maior, e Ajudante d'Ordens do Governo das Ar-
mas.da Corte, Caetano Pinto tle Miranda Monte-
negro.

¦ Para Capitão da l.a Companhia, o Tenente
«.a 3.n Companhia João Ileinaldo Bilstein.

, Para Capitão tia 3:-' , o Capitão Graduado ad-«>do ao Estado Maior, e assistente do QuartelMestre General Felecisino José Neves Gonzaga.
a 

Peta Tenente da I.», o Alteres do Batalhãooo Imperador Manoel Caetano Lopes.
Para Tenente da 2.,, o Alferes da 6-a Com-

panhia, João Martins de Carvalho.
Para Tenente da 3.», o Alteres da mesma,José Maria de Sá.
Para Alferes da l.a, o Alferes adilido ao mes-mo, Felicio Paes Ribeiro, e o 2." Cadete do 4.»«atoilaao, Hcrmiuelgido Joaquim.

aLifO

Para Alferes de 2.a, o Sargento do mesmo,Mano:! j..;.qi(,m saibas. '
lera ri!"!'f's da3.a, o Sargento do i.ifa-modose .!,- Souí-.a Passos.
P;u-a Alferes da 4.», o Sargento do mesmo,José ...cl....o de Mngalliães.
Pn.ru Ai feres da b.» , o Sargento do mes rio ,lri-aüi-i-co Antônio du Silva.
Para Alteres da ü.a, „ 2." Cadete ,1o Bata-tnao do imperador, Antônio dn Roza.
Com passagem para o Corpo de Veteranos, emlenei,!,. o Alferes da I." Companhia do mesmo•r Ijiitaihão , João Pedio Carteira.

- 4.' Batalhão de Caçadores.

Para Tenente Coronel aggregado , o Tenente
Coronel Graduado Conde tf Escranole.

Para Major, o Capitão addido ao Estado Maior
do Exercito , e Assistente do Quartel Mestre Ge-
nerai, Thomaz Antônio da Silveira.

Para Tenente Quartel Mestre, o Alferes Quar-
tel Mestre do mesmo , Bento José Martins.

Para Capitão da 2.a Companhia, o Tenente
da 5.» Pedro Pio de Almeida.

_ Para Capitão da G.a, o Tenente da mesma,
João Martins de Amorim.

Para Tenente da l.a , o Tenente addido ao
mesmo, José do Carmo da Silva.

Para Tenente da 3.a , o Alferes do Batalhão
do Imperador , Luiz Antônio Davila.

Para Tenente da 4.a, o Alferes do mesmo,
José Pereira Machado.

Para Tenente da 5.», o Alferes da l.a do Ba-
talhão de Granadeiros , Antônio José de Oliveira.

Para Tenente da 6.a, o Alferes do mesmo ,
Francisco Joaquim da Motta.

Para Alferes da l.a, os Sargentos do mesmo,
João José Moreira, e Ângelo Pereira Cardozo.

Para Alferes da 4.a , o Sargento do mesmo,
Joaquim Antônio.

Para Alferes da 6.*, o Sargento do mesmo,
Salustiano Antônio de Sena.

Com passagem para o Corpo de Veteranos,
em Tenente, o Alferes do mesmo 4.° Batalhão,
José Pedro Monteiro.

1,° Regimento de Cavallaria do Exercito.

Paia Csp-t.to da 1." Companhia , o Capitão
Graduado alj.ii.Io ao Estado Maior, e Assistente
do Quartel Mestre General Francisco de Frias Vas-
conceitos,

Para Capitão da 6.,, o Tenente do mesmo
Regimento, João Frederico Caldivel.

Para Capitão Graduado, o Tenente do mss-
mo, Antônio Maria Pereira da Cunha.

Paia Tenente da 2.» Companhia, o Alferes
do mesmo, José Alexandre Villas Boas.

Para Tenente Graduado, o Alferes do mesmo,
Ricardo Ftvdiriro Cnlrhvel.

Para Alferes da ?." Companhia , o 2.° Cadete
do mesmo Joaquim Plácido Nogueira.

Para Alferes du 6." , o Sargento do mesrao ,
Januário Victorino.

Paru Alfrros da 7.a , o 2." Cadete do mesmo,
Joaquim Máximo Lobato, e o Sargento Joaquim
Pereira de Souza.
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Abt-icqs são Ofpiciars.

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

4.a SüSSJlO PílliPAl! ATOltlA.

1.° dc Maio.

ArHa,ri'lo-*ie reunidos na Salla da Assembléa
os Srs. D.>_,titã 

'os, declarou o Sr. Presidente ás
dez horas , e vinte minutos , que a Sessão estnva
aberta. !,,*>>'Jiiitoii-se o Sr. J,osé Bonifiicio, e par-
ticipou de viva voz ertj quanto, não o fazia por os-
ciipto, que no dia seguinte pelas dez horas es-,
ti ri rum A porta do Paço d'Assembléa trez coches
di Casa Impa i.aji pana conduzirem a Deputnção
di Assembléa a S. M. I. ; a qual seria acompanha-
da por utjia Gua,rda, ria Cavaliiiria, para- o que
estavam nas-aiias as oídcns competentes.

P•rijo depois o Sr. Antônio Carlos, Membro
T.?l'itor da Commissão dos,- Poderes,. licença para
filiar; e sendo-lhe esta concedida,., leo o Parscer
d.í Commiss io , em que participava ter esta ex*i-
minado, e achado legal, o Diploma do Sr. Pedr ¦
de Araújo ílima, nomeado pela. Província de Per
numbuco. Foi apoiado o Parecer, e achando-se o
novo. Deputado, fora- da Salla,. nomeou o Sr. Pr>-
sideote ao Sr. Nogueira da Gama para ir receber,,
juntamente, corri Q.Sr, Secretario , o novo Depu-
judô; o qual sendo por elles introduzido, na Saila.
tomou assento na, Assembléa.

Disse o Sr Presidente que lhe pareciam., ho-,
ras de, pajjefir, a Apseuibléa á, Ca polia Imperial pa-
rá assistir á Missa do Espirito. Santo; e sendo,
apoiados , levantaram-se,, todos os - Srs, Deputados,
*> «aiudo, ejn corporação, pela ponta, principal do,
Paço da Assembléa: á,s dez bocas e^ quarenta, mi-
nutos, entraram no gniade estrado, que ia daquel-
ia pqria aj.ç á Imperial Capella.; , o-qual se acha-
ya, acobertado,, de. tapetes, e guaruecido.de um e.
de outro tado_dp tca» de dii.mns.BO, ,ao pé dns quaes
estava eninludo innumeravel Povo, P/tuitas jaual-
ia? d.w, (il-íSS visinhns , e todas as do Palácio Im-
perial e-tavam oruoHna de damasco e veludo, as-
sim como o ..fVuntespicÍQ., da Capella, onde finos
galjjes.de piro davam á armação niats elegância, e
,.«tentavam maior riqueza. A' porta da Capella Im-,
pcrial estava postada uma guarda de horna, de
um dos Regimeutos de Infantaria de Milícias des-
ta Cor,te, no maior aceio; a qual na passagem do
Corpo Legislativo foz as devidas continências Mi-
]jta,-es, executando a Musica Regimental, que to-
inc.. lugar no coreto levantado á direita da entra-
tí-l dn mesma Capella, peças escolhidas. Ao entra-
rern os Sr*. Deputados na Capella , ro,nipeo t.odo
o instruu-aiital uma excellente sy.Biph.pnia : entre-
tmiUinto tomaram os Sr-i. Deputados os logares,
nue lhes estavam anticipadameiite preparados na
Capella Mói; , em duas arcbibancadas , forradas,
de duuiíisfo e tapetadas de panio verle; as quaes
correspondiam bem ao iiceio da armação, de que.
<?st3va. coberta totju a Igreja. Não tardou muitos
momentos que apparecesse pi,lamentado o Ex.'"*' e
R.ml? Bispo Cipelláo Mór, acompanhado dos Men-
senhoras tia Capella Imperial, e do Cabido ; o.

uai, celebrou o incruento Sacrifício da Missa: sen-
do a Musica regida pelo nosso insigne José Mau-
ricio, e comppsta por Antônio dos Cunha, natu-
rnl, da Província de¦ Minas, o qual acaba de mos-
trar que não he só a Itália quem produz grandes
«llgsnlio0 na quella Arte.

Consuinmado o Sacxa&cio da Missa, levant s

1

o Ex.™ e R,'"" F.lspo Capella.» Mór o Hymno —
Veni Creator Spiritus — que foi cintado alterna-
damente pelos Músicos, e Cantores da Capella Im-
pe.iinl. F.ii-lo o Hymno , conduziram pura dèfron--
te (io solio Episcopal uma credencia coberta de vo-
ludo, sobre a qual estava o Livro dos Santos
Evangelhos; e pondo.se ao ludo da credencia o
S • Secretario, desceo do Solio o Excellentissimo-
c S.1'" Dispo Capellão Mór, poz a sua mão direita
sobte o di'o Livro, e de joelhos deo em alta voz o
t. renendo juramento pela fôrma , ewi que o publica-'
mos em o N.° 88, nas mãos do Decano do Ciioi-
rio , e píissou de pois a recebel-o siiecessivauieiile
dos outros Srs. Deputados, os quaes pondo Iam-
bom a mão direita sobre o referido Libro dos
Santos Evangelhos diziam — Assim o juro — Con-
cltiido isto , entoou o mesmo Ex."10 e 11.'"° Bispo'
Capellão Mór o Hymno — Te Deilin — com que
terminou tão religiosa, como1 respeitável ceremo-
nia ; dirigindo-se out.a vez os Srs. Deputados ao
Paço d' Assfiiibhía debaixo da mesma ordem com
que dali tinham saído.

Depois que os Srs. Deputados tomaram ps seos.
logares na grande' salla das sessões, leo o Sr. Se-
cretario a Acta da antecedente , a' qua! foi appro-
vada, e levantou-se a Sessão amán- hora'', e meia»
da tarde.

NOTÍCIAS NACIONAES,

Fòram-nos communicadas algumas cartas fidedignas-
da Bahia, de que fizemos os seguintes extracto» :

Bahia 24 da: Março.

O cansaço, e máo passadio tem"augmèntado o nu-
mero dos doentes, e tirado a muitos a vida, e mai».
fatal seria ainda, senão se ordenasse (para se poupai-
a, tropa ) , que o serviço das rondas noetúrnas d'a Ci-
dade fosse feito pela Ordenança. Tem-se recrutado inai3*
Europeus para a tropa de linha, e milícias, e orgai.i-
zou-se uma companhia de emigrados. As trincheira*
continuam , e paru elirts se trabalha de noite por cau-
sa dos n.tiradores sitiantes De Lis/ioa- se participou'
á J unta da Fazenda , . que se' havia mandado passarde Angola para aqui cem contos de réis; mas queexecução terá essa ordem , quando consta que d' ali
ha, pouco se pedio ao Banco dessa Corte igual quan-tia., que felizmente senão emprestou ? — O Brigue'/Vo;»-
tidão , que tinha desarmado por podre está fabricando •
e be desnecessário dizer-lhe que nas oceasiões , que ha
fogo nas linhas , saltam logo para terra 300 a 400
marujos , e este N.° vai engrossando com o das Fm-
qarcações que chegam. A Esquadra Lusitana tem in-
terceptado algumas Embarcações, entre ellas um Bri-
gue que ia de Pernambuco para » Rio Grande com
escala por alii , levando a seo bordo 4 prezos miliciano»
das desordens de Pedmao, e um*. Surnaca-, que tãobt-m
ia para o Rio Grande, levando pura essa ,5 passagei-ros, a saber I filho de -Gi rvasio de 13 snnos , um
Ordinando , José Nuno de ta! , e um Oífíeiiil de Ma-
rinha chamado Dultra; tãobem aprisionaram a Suma-
ca, que a 4|8 dias havia partido dessa com luassame pa-ra as Alagoas, levando tãebem o Juiz de- Fora do
Penedo, e receamos que o mesmo acconfceça a outros
muitos. Nada de fazer pouco caso cm um inimigo tão én-
caruiçado ; mas cedo tiu indètrinisaremos com Usur»
destes parjuiaos.
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Bahia 6 de Abril. Transporte. .5887
Anua Luiza de Carvalho . 

"..  1

Dcnois da ultima, que lhe escrevi, ocenrve dizer- Francisco Peixoto Guimarães  1
. emÍJ do passado entrou aqui com'JJ dias Pedro Sandalio Fernandes  1

-"*'.-'""mi o Brigue Marquez tie Casr.aes coma no- Domingos José Martins Viana  1
íl-e,'.V1*ae eme 9 dias antes da sua partida de L-sbon, ú- Joaquim José dos Santos  1
•'!'"'' 

nido para esta ¦" n(m" Expedição , nt-mus Antonin Manoel Fernandes  1

B t/erícia- '• CJ.~" as "otlcias a" «-''"í*""1"' Ae Pi-ança, (quer pagar os 3 annos)

aa'Tropa teria tinirem desembarcado, sc:-ião Manoel Godinho  I

f sT'» obstinação de Borges Carneiro , e dos seos João Ribeiio de Avelar  1.
Ti-aM!,' se ali de levantar tropa tanto de li- Manoel Antônio Farinha, lendo asaianado 1 , as-

r,l,i 
' 

como dc milícias , e de impor pezadas contribui- signou mau  1
- s' para se opporem aos invasores da Península; (quer pagar l unno adiantado)

S°ie 
nio deixam"de augmqiitar o X." dos descontentes Manoel Joaquim da Silva Lage..  1

to he que tal 
'lie 

o receio de contra revolução. Padre Joaquim da Soledade Pereira  1
* 'er;e 

tetn p-opostp no Congresso medidas de terror, José .Maria dos Santos Lopes  2

rnmo a instituição de .um Direetorio Executivo. Bor- Coronel Sebastião Gomes Barrozo....  1.0

les Carneiro parece um furioso., escreve cartas em seo Zeferino José Pinto de Magalhães  2

«orne ao Hei de França, e f»"lanflo dos Monare.1,1 (quer pagar 1 anno adiantado.)

diz- — UUC se l'"ies lia de acabar a casta. — O ódio con- Manoel Jos," V leint  1

m"*- PqsW* ReiQS çonhepe-se bem á vista do triste Francisco José Pinto............  i -

«tado » que «e acha reduzi'- a Rainha a Senhora Coronel hnweisco Joaquim Lobão  1

D Carlota. PwWliiQrfe «"- Ehhoa a sahida de Em- Marechal Lourenço Caetimo da Silva  8

íarcaçóes .para ,eSSa, e Pfrwwbw , " 
P«r isso o Pa- Ajudante Jos, Daniel Osório cie Oliveira.  1

c Marcos tem de ir pur Inglaterra. - Calcula-sç José Manoel Fernandes 1 creira  8

presentemente a tropa de linha do Madeira em 3$ Francisco Diogo da Silva  i

WoO homens, e a maruja en, íJj); porém isto não Jeron.mo Gomes Sardiniia........  X

plssa de calculo : entretanto isto não he força de subju- Fidelix José da Silva Rioe.ro V elozo  
J

L i Provincia, bem que possa fazer algumas devas- Firmmo Com, abes Dias..  
"

^ôet-Etqueci^med^e^ que aqui 
°se 

falia tão- Ex-e IL» Prelado de Goyaz  1

bem em ter a Esquadra Portugueza uma tentativa Anlomo rerrem, dos Santos...  1

pari * apossar da Curveta que 
"eat 

i nas Alagoas. Joaquim Henrique do Sacramento  
J

Os nossos inimigos não cessam das suas costumada ba- * rauetaco Gonçalves da Costa.  
"

sofiís; duem, que d-aqui ham de subjugar todo o Brasil Lustodio Xavier de Barres . •¦¦•--•• ¦¦¦¦•; 
{

tendo muito em vista -nas -suas operações a tropa de D. Roza olaria de santa Ki.a

SLioV. CJoncl» esta participLdo-aJhe , que ja Iunocenc.o Antomo Moreira  1

Commissario pedio á Casa da Fiisenda .8 contos para Jo-qa™ Carlos da Costa  
'

rações para os Batalhões novamente chegados; façt. Antônio José da Silva  
"

a^r. idéa do dinheiro , que se dizia ter vindo de Por- Manuel Dias da Cunha  
J

W! Os sujeitos tWnos a guerra até «om o nosso Padre José de Sousa Dus  
£

,.**, ,i 
Rita 

Maria* ielr° 
Automa Angélica de Jesus  *

~^^~^^~ Antônio 
Rodrigues...  f-

7);« ar» rfe ^iVi Francisco Joaquim Ribeiro  
"

Z-M~ *"- * ~4<>n-' Ignacio Corrêa Sara&na  
J

Prestou fiança na Alfândega com destino para o Jos-] £•*"¦•• •• •¦• •••" .'.'""."*.".'.'.'.".'! 
1

Porto de BuenoUyres com escalla pelos Portos do Jo* J.oaqu.m da Cruz  
^

Sal, e volta per Perwmlmco o Bergantim ^/eftiiu. Sima.> 
^ ^f F^«'CeeÍbo".'.'.'.'...'.'.  \Miguel João Meyer. j^J 

Jos, da süv, Ramíllll0  t

n:„ <sn yí.v» J"s« d' A"10»"1" ,-1,rul r
Dt0 30 áíí9' Teodoaio Manoel Borro* J

feta JTíanca na J^iitk^ « «g«i«fe» ^iar» Antônio Carlos^» SjWa Ramalho. ••••••¦••¦••; 1

cações com'destino para, Portos Estrangeiros. •>"s<* ;"Sn"CI" g
O Bergantim Inglez Pomona, que segue para Jer- Antomo 

Jt* ^ ^..s... 
• ¦_;; ¦¦• ¦ • 

 ,
ge^' rr Fiustino Maria de Lima e Foncecs Gulelles  r

? 
Galera Americana Luiza, que segue para tíam- 

^ Mw;a ^.^ da Co9ta Barr08 Fonceca.... I
'"'SV- Miguel 

Jsuío Meyer. ***** ^ 
* *»"" ^ 

!".'. [!!'. [ \ \ \ \ 1I-ehciano José Matmas ^

José da Graça  j
João Dias da Silva   1

Continuação da -Subscripção voluntária , e mensal pa- ^^folé' Barbosa.. \Y.\\Y.\\\"^'-'-'-'-'-'-'-'-'- l
ra augmaUo da Marinha de Guerra do Império ^"^ José Nunes da Silva  *

do Brasü. ensae8. 
bt-todie José de to.....^--• 

;;;¦;;;;;; j.
58S4 Domina-os Antônio di Azevedo Cirae......

Antonia ,,.,., 1 D. Tlieodora Mafaida de Lima - JAntoma Roza d AUule......  * 
pi AnUmio de Souza •¦•¦ __' adre Joaquim Josu Saldanha  KA„ _

- í5íí.'S
5887
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Transporte... 5972
llent» Cypnano da Cruz 1
Francisco Faleiro J
Autonio Ignacio de Medeiros 5
Nicoláo Joaquim Moreira 2
Manoel Teixeira... 1
Alexandre José Tavares .'.'.'.. 1
Zosimo Teixeira de Gouvea 1
Vigário Miguel Gonçalves Victoria............. 1
José da Cunha Pinheiro. .. 1
Joaquim Pacheco de Lima 1
Tristão Severo Maria Veria to 1
João Maria da Luz........ 1
Manoel Peixoto de Sá 1
João José Pereira Sarmento 1
Padre Francisco Xavier de Castro 1
José Corrêa da Silva 1
A nacleto Teixeira de Queiroga g
Delfim Fernandes de Moraes 1
João-da Costa de Brito Sanchcs 2
Francisco Pires Leal j
Manoel José da Silva \
Antônio Diniz Vieira g
Agostinho Pereira por seo Procurador... 1
Lui-í-de Souza g
•Luiz Antônio da Silva \
Autonio Rodrigues 1

-6007

/- -.- i - at ¦ -- Tra»sporte...GOor
Capitão José Mana Gomes ,
Luiza Maria Borges ,'.'."" ]
Padre Alberto da Cunha Barboza ..." o
Joaquim Pedro de Souza Roza ...'.'.'. \
Tristão Rangel d'Azeredo Coutinho i
Manoel José Ferreira do Rego Vieira *
Antônio José d* Azevedo Cunha j
Leofrido José Vilella *
Victor Porfirio de Borja ,., j
João Jorge ,
Luiz Antônio Grugel j
Regina Mariana ,
Felippe Maria .
Narcizo Rodrigues Vilarinho j
Francisco Corrêa da Silva *'
Coronel Bernardo Antônio Moreira Freire ]
José Pinto da Silva.....'. ,
Anna Maria Onoria |
A nna Maria da Conceição j
Francisca Roza de Jesus j
Tereza d' Albuquerque j
Antônio da Silva Rangel •,
Joaquina Lapinha |
João da Silva ]

6082

Continuar-seha

NOTICIAS MA R IT IMÃS.

ENTRADAS.

•Dia 1." do corrente. — Londres ; 46 dias; B.
Ing. Brothers , M. John Fetgusou, equipagem 8 (carga fazendas, serveja e outros gêneros a Semuel
Noel. — Boston ; 62 dias-; B. Amer. Caspian , M.
David Mc. Gregor, equipagem 13, carga farinha e
azeite ao M. — Angola ; 50 dias ; B. Luiz , M. Ve-
rissimo de Campos, equipagem 20, carga azeite , se-
ra e 501 escravos , destes morreram 46 a Miguel
Ferreira Gomes: passageiro Luiz Mendes Ribeiro.—» Rio de S. João ; 7 dias ; L. Santa Micaella, M.Francisco Luiz Coimbra , equipagem 7, carga ma-doira a Antônio da Cunha. — Campos; 6 dias ; S.Santa Anna Pensamento feliz, M. Joaquim José daCosta, equipagem 7, carga assucar e agoardente avanos : passageiros D. Delfina Roza de Menezese Manoel Balthasar Leite. — Dito , dito , S. De-

frnsor Perpetuo, M. José, Dias dos Santos, equipa-
gem!*), carga dito a Veríssimo José Coelho. — Di-to, dito, L. Viva Maria, M.João Ferreira dos San-tos, equipagem 7 , carga dito a vários: passagei-

, ros 2 Soldados de Milicias que coduzem 5 Recru-tas i-emettidos ao Quartel General. — Dito, ditoL. Santa Anna Felicissima, M. José Leite, equipa-

gem 7, carga assucar e mel a vários : passagei-ros 2 Soldados de Milicias que conduzem 5 mari-
nheiros remettidos ao Inspector do Arcenal da Ma-
rinha. — Ilha de Santiago; 34dias ; B. Ing. Comer-
ca, M. Wm. Case, equipagem 16, carsa sal ao
M. Refere este que aportaram em Cabo Verde uma
Fragata Portuguezae 2 Navios que conduziam 500
homens, os quaes tinham já saido para Angola, e
que hia jantamente um dos filhos do Pmsiche pa-ra Governador de Bengucllti, e qne poucos dias
depois chegou a Corveta Lealdade e unia Chariua
que conduziram o Governador de Cabo Verde, e
S00 homens de Tropa, e que estas já tinham hido
para Lisboa; e que havia alli muita falta de vi-
veres. — Gibraltar; 50 dias ; B. Ing. St. George,
M. M. Smith, equipagem 11, carga p«trechos dè
guerra, vem arribado segue para Buenos Ayres.

S A II I D A S.
Dia 1.° do corrente.— Buenos Ayres; S. Cc-i-

cordia, M. João Francisco Marques, equipagem ÍI,
carga assucar, caffé, tabaco e agoardente: passi-
geiros p Hesp. João Manoel Cabesis , e Anna *ia
Silva. — Campos; L. Santo Antônio, M. Manoel C?.
lho, equipagem 7, em lastro.

GovernT N 
"94^ 

S Seíunda fór? 38 «T* 
° 

?8"?^ 
da Marinha de Guerra' inseríd* ™ Diário do

Ma, Zo com uma só Accão oíll, 
"" de Akl1' Se acha *° norae de Lui* J™1«™ àos Santo,

vo, X acmaX fezer vZíc*\ TZP1** 
mostra^° ****.*«¦<>• <l™ ™so houve, e não por outro meti-*, ¦&ifir^£%mffTi£SL i/^pps^Ttâ/^áirüt

'ZtZe SantMMar™°°> a,q«amia de dezanove mil e duzentos réis, imjo te' de duas Ac*£s pórarAis ™g%*7z< iTPrJX::: - • -'«-àm?*.*
RIO BC JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823
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A N N U N C

,____, S Redactores julgam do seo dever participar
ao Publico, que só he artigo Official aquillo, que
como tal for annunciado.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

S. M. o Imperador Ha por bem que se proceda ao
reparo do estrago , que sofíreo o edifício da Bibliotheca
Imperial e Publica , causado por um raio no dia 19
rio corrante méz; e assim o Manda, pela Secretaria de
Estado dos Negócios do Império , participar ao Ministro
e E-ecretario de Estado dos Negócios da, Fazenda, pa-
ra que pela s..a Repartiçis se expeçam as ordens ne-
cessarias , a fim de ser abonada , e fiscalisada a despe*
za necessária para esta obra. Palácio do Rio de Janeiro
em 24 de Abril de 1823, — José Bonifácio de Andrada
e Silva.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios do Império , participar ao Reitor do
«Seminário de 5. Joaquim , rara sua intelligencia , e exe-
cuçao , que Attendendo ao'que Lhe representou no seo
Officio de 7 do corrente, Ha por bem que o Órfão An-
tonio Francisco , seja expulso do mesmo Seminário , e
e admitti-Jo em seo logar, aquelle d'entre os esperados,
«pie por suas circunstancias , se fizer mais digno de ser
contemplados. Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Abril
de 2823. —José Bonifácio de Andrada e. Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Fazendo-se neccessario proceder nas Contadorias Ge-
raes do Thesouro Publico á escripturação regular do
rendimento do Imposto da Décima das Heranças , e Le*
gados , ordenada por Portaria de 13 de Fevereiro ulti-
mo, desde a época do seo estabelecimento até ao pre-'ente , e i.£o se podendo conseguir isto em razão, nao
so de ge ler confundido quasi eiri todas as Recebedo-
rias delle o seo rendimento com o do Sello do Pape],
igualmente etabelecido pek Al/ará de 17 de Junho de
1809 , como tambem porque quasi ;todos os Juizes das
Contas dos Testamento» desta Provineia tem deixado de
cumprir religiosamente o determinado pelo Decreto de
2" de Novembro de 1812: Manda S. M. o Imperador,
pela Secretaria dc Estado dos Negócios da Fazenda ,oue o Juiz das Contas dos Testamentos desta Cidade ,«o prr,20 de doas mezes imprerogaveis , dè o devido
cumprimento á referida disposição do mencionado Deere-
to d« 27 de Novembro de 1812 , debaixo da pena nel*

le declarada , e de suspensão; e proceda imniediatamen.
te sob as mesmas penas a um exacto exame dos Livros
dos Thesoureiros pretéritos , desde a época do estabele.
cimento deste imposto , e presentes ; combinando a Re-
ceita , e a remessa á visla das Certidões , que na fór-
ma do dito Decreto devem mandar ao Thesouro, decla-
rando na conta, que derem o que já se cobrou , e o
que está poi cobrar , e a razão 'porque; obrigando igual-
mente aos Thezoureiros , que d'ora em diante hajam de
declarar, com toda a individuaçío nas remessas, qne fi-
zerem , o que da somma remettida pertence ao referido
imposto , e o que pertence ao dito Sello do Papel , a
fim de por este modo se poder dar inteiro cumprimento
á mencionada Portaria. Paço em 15 de i823. — Martim
Francico Ribeiro de Andrada.

RIO DE JANEIRO.

An-rtGos mio Officiaes.

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

õ." e ultima Sessão Pbepap.atoria.

2 de Maio.

Eslando reunidos os Srs. Deputados, ahrio.se a
Sessão ás nove horas e meia. Leo o Sr. Secretario a
Acta da Sessão antecedente, que ficou approvada. Le-
ram-se depois dois otScios do Ministro e Secretario d'
Estado dos Negócios do Império , nos quaes pprtici-
pava que S. M. I. receberia a Deputaçao d' Assem-
bléa na Quinta da Doa vista ás 11 heras da manhã
para o que estariam trez coches da Casa Imperial á
porta «lo Palácio d' Assembléa ás horas competentes :
que se tinham passado as ordens á Câmara para fa-
•ser publico por um Bando a abertura da mesma As-
sembléa, annunciando-lhe ao mesmo tempo que lhe es-
tava destinada uma Tribuna para assistir aquelle acto
quando queira , e que tinha tãobem participado aos
Agentes Politicos, e Commerciaes das Naipes Estrán-

geiras nesta Corte a honra, e benevolência cora qué a
Assembléa cs distingue reservando para elles outra
Tribuna , quando desejem presenciar aquella _ solemni-
dade.

Pelas dez horas «Ia manhã saio a Deputaçao do
Paço da Assembléa , a cuja porta cora effeito a es-

peravam trez ricos coches da Casa Imperial, puchado
cada um por trez tiros elegantemente ajaezados. Pre-
cedia aos coches um piquete do Regimento de Cavai-
leria do Exercito; ao lado de cada um delles ia um
Moço da Estribeira, fechando tudo uma Guarda'da
mesma Cavalleria, «onin.and-.da por um Capitão. Esa
tavam de um, e de outro lado da poria do Paço da
Assembléa duas bandas de Musica, que naqueila oe-

cas.i,o 'executaram varias peças. Uma guandola anuuu-

¦mi.
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ciou a saldei* _.»• Dcpulação , a qual foi seguida ds
uma salva dc >' inle, e um tiros pela Fortaleza da Ilha
das Cobras.

Chegand» a Deputaçao d'Assembiéa á Imperial
Quinta da Boa vista foi recebida , antes dc subir a
escada do Palario Imperial, pelo Gentil homem de
semana, e pelo Porteiro da Câmara , os quaes a con-
duziram á Salla do Throno , onde o Sr. José Bonifa-
cio, Presidente daquella Deputaçao dirigio a S. M. I.
este D scurso. " Senhor. — Órgão , bem que indigno ,
desta Illustre Deputaçao da Assembiéa Geral, Consti-
tuinte, e Legislativa do Império do Brasil, he com os
mais puros sentimentos de júbilo, c de respeito, que eu
tenho a honra de participar a V. M. I. qüe a "mesma
Assembiéa nos envia perante o Tbrono de V. M.,
para Lhe annunciar, que ella tem destinado o dia 3
do corrente mez , dia memorável nos Fastos da His-
toria Brasilica, para se installar solemnemenle; e saber
a hora, em que V. M. I. benignamente Determina vir
ao seio da mesnaa Assembiéa, para abrir seos augus-
los trabalhos, e celebrar a primeira Sessão Imperial." A sabedoria, a firmeza de caracter, e o civis-
mo ineamp ar ave! de V. M. L receberam neste acto
<t cunho indelével da gratidão dos seos Povos , hoje
legitimamente representados pelos seos dignos Deputa-
dos; e mereceram uma gloria immortal, em quanto
existir este Império, que debaixo da Protecção, e Go-
Vemo Paternal de V. M. I., virá a ser em curto es-
paço de tempo um dos Impérios mais poderosos, e ri-
cos do Universo.

" Senhor! — Estava reservado a V. M. I. reu-
nir debaixo de um centro de unidade, e de força o
desmembrado, e nutante Reino do Brasil. Estava re-
servado á Sabedoria, e ao Heroísmo de V. M. des-
truir as intrigas , e perfidias dos nossos encarniçados
inimigos, tanto internos, con» externos, e Crear
com a Palavra — Eu Fico — um novo Império; ti-
rar âs luzes das trevas; a ordem do cat)os; e a
força, e energia da irresolução, e egoismo individual." O Ceo ha de pe,rmittir,; o que eu não duvi-
do, antes o espero cora todos os homens de bem,
que nós os legítimos Representantes da Nação Brasi-
feira, Livre, e Independente, bavemos de ter sem-
pra ante os olheis, n . gloriosa carreira, que começs-
mos, o bem duradouro da nossa Pátria coiinnum, das
flossas Provipcias , das nossas famílias, e de cada
Cidadão ern particular. Certo: nio nos poderemos es-
quecer jamais, qne a V. M. devem;>s a brilhante
carreira, tão gloriosamente encetada , na qual sem du-
vida espero, que marcharemos com prudência, sabedo-
ria , e firmeza para felicidade da Pátria , honra do
Throno, imwortalidad. do Nome Brasileiro, e admi-
íação das outras Nações civilisadas, quo nos observam
e contemplam.

" Creia V. M. I. nas virtudes, c sentimento» do
bom Povo do Brasil , e dos seos Representantes. Deos
nos tem ajudado até agora: Deos- nos. lia de ajudar
para o futuro. „

Recebeu S. M. I. a Deputaçao com o maior
agrado , e disse , que com extremo prazer iria abrir
OS augustos trabalhos, d'Assembiéa , a cujo seio che-
garia das onze horas. e rocia ate ao meio di»; e que
pão podia exprimir a sua satisfação por ver pela pri-meira vez uma primeira Deputa-çoo da Assembiéa Ge-
ral Brasilica.

Era quanto a Deputaçao estava atisente propoz-se
que convinha communicar de officiü. ao Ministro e
Secretario d' Estado dos Negócios, do Imperio, o Ce-
xemqnial, com que a Assembiéa tinha resolvido rece-
ber ao Imperador; em conseqüência 8o que fez-se
expedir o respectivo offieio»

Propoz tãobem o Sr. Presidente se convinha, queelle dirigisse a S. M. I. algum pequeno discurso n»
mesmo Acto da Installnção: depois de alguma dis.
cussão sè venceo, que Lhe dirigisse a falia cm termos
vagos e geraes.

Entretanto que na Assembiéa se agitavam aquel.
las questões , signaes telegraphicos participaram , que a
Deputaçao saía da Imperial Quinta da Boa Vista; 0
que foi novamente annunciado por outra salva de ar-
tilharia da Fortaleza da Ilha das Cobras. A mesma
salva se repetiu quando a Deputaçao chegou outra
vez ao Paço d1 Assembiéa ao meio dia , onde sendo
concedida ao Sr. José Bonifácio a permissão de fal.' lar , recitou ò discurso, que dirigira a S. M. I., e a
resposta que do Mesmo Senhor recebera; e levantou-
se a Sessão pela incia hora da tai-de.

|' ASSEMB_LE'A GERAL DO IMPÉRIO.

Sessão Impeiuai..

3 de Maio.

Finalmente assomou o dia tão suspirado dos
Brasileiros-, em que reunida a nossa Assembiéa
Geral Legislativa e Constituinte legitimamente con-
vocada , deve principiar os seos trabalhos, de quetantos bens se esperam para este Império. He im-
possível descrever a alegria que respiravam todos
os semblantes : todos se felicitavam mutuamente ;
todos bem diziam o nosso Immortal Imperador que,tendo salvado a nossa existência individual tantas
vezes ameaçada, e a integridade do Império, da-
va-nos uma Assembiéa que podesse formar Leis
adequadas ás precisões deSte mesmo Império, e con-
correr deste modo para a sua felicidade. Tendo poisde vir S. M. I., em conseqüência da sua Augusta
Promessa , assistir pessoalmente á abertura da As-
sembléa, uma salva de cento, e ura-tiro em todas
as Fortalezas, as quaes desde o romper do dia se
achavam einbandeiradas , advertio os Cidadãos , pe-las onze horas, e vinte minutos de„que S. M. F.
saia do Palácio da Imperial Quinta da Boa vista.
A Praça do Rocio, rua de S. Pedro da Cidade
Nova, campo da Acclamação , rua dos Siganos ,Praça da Constituição, ruas do Ouvidor e Direita,
e largo do Paço, estavam juncodas de flores, e fo-
lhas odoriferas, ornadas todas em. portas e janellasde diíferentes damascos, evetados que, juntamentecom o ondeamento e variedade das sedas, e pi umas
da maior parte das Senhoras mais distinetas , queocetipavam aquellas janellas, offereciam avista um
matiz delicioso. Todas as referidas ruas até a pon-te do mangue, que sam seguramente trez quartosde legoa, estavam goarnecidas de alas de tropa
da L* e 2.» Linha, cujas Musicas tocando alter-
nadamente entretinham a curiosidade dos expecta-
dores.

Vinha S. M. coberto com o Manto Imperial
em um riqni ssimo coche a quatro tiros também ri-
camente^ ajaezados, trazendo a seo lado a SuaAu-
gusta Consorte e nossa adorada Imperatriz , e no
assento d? diante a riquisrima Imperial Coroa so-
.bre uma grande sulva ; c adiante em outro coche
vinha a Senhora Prjnceza Imperial D, Maria da
GloritL As Instrucções qud publicámos em o N.»
94, dispensam-nos de aqui repetirmos a ordem em
que se seguiam as pessoas, que compunham aquel-
le acompanhamento , por ser a mesma, que nas di-
«tas Instrucções se acha estabelecida ; devendo sá-
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Tanto que foi avisado o Sr. !'residente de que
proxiiliava ao Paço (ia As.seir.bléa o acconi-

iriiiava n Corte de SS. MM. II.,
immeíiiatamente ordenou que os Srs. Deputados ,
nomeados para o recebimento do Augusto Impera-
dor Constitucional , e de Sua Excelsa Consorte ,
exercessem as funeções , que lhes haviam sido iu-
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files basearem uma jii.-la . <>
que as rêja. Deveríamos já !¦>. gozado de uma Rç-t
presetitaçíio Nacional.: mus n Nação não conheceu-
do a niiiis t"iuj)o_ seus verdadeiros interesses . ou.
conhecendo-os , e nau os podendo patentear , vista.
n força, «- predomínio do pai tido Pnríuguez .
sabendo mui liem a que ponto de ia

justos Re-,
• Províncias fazerem.
iutcr.,Sí,es, o sobr •¦

liberal Constituição,;

"ih\
raqueza

que
peque»;nez, e pobreza Portugal'jú estava reduzido", e ao.

maior gráo a que podia chegar de decadência, niin-L
ca quiz
herdade

descendo á poria
exterior do mencionado Paço , e tendo dado aos
mesmos A injustos Senhores us demonstrações da
respeitosa urbanidade, qne se deve á sua alta Jc-
rarquia, (fali conduziram S. M. o Imperador, accom-

punhado dos Ministros , e Secretários d'Estac.0 , e
Oíiiciaes de Sua Imperial Casa , ao elagante , et
rico Throno , que lhe estava preparado ; obser-
vando-se n'este acto a Etiqueta, e Ceremoni-
ai , que estavam approvados no Regulamento inter-
no d'Assembléa, que publicaremos em tempo o.p-
portuno ; tomando assento entre os Membros d 'ella

os que o eram, dando-se assento raso aos Minis-
tios, e Secretários d' Estado ; e ficando os mais de
pé.

S. M. a Imperatriz, e a Senhora Princeza Im-
perial D. Maria da Gloria accoinpaiihadas da Ex.'""
Camareira Mór, Damas, Officiaes de Sua Casa,
e mais pessoas do seo Séquito subiram a um Ca-
ma rim , que lhes estava preparado no centro da
tribuna do lado direito do Throno, com a gran-
desci, , e decência adequadas ás altas Personagens
para quem se destinava; ficando em outro á direi-
te deste os mencionados Officiaes , «¦ no da esqiier-
da o lll.ii,u Senado da Cantara (resta Corte. No
lado opposto além do Camarim destinado para o
Corpo Diplomático, o resto da Tribuna era occii-
pado por un, numeroso 

'concurso 
de. pessoas das

classes mais dislinctas , qne' nn maior aperto, e
compressão se disputavam, cem mais vivo enthti-
siasmo a gloria de ouvir o Heróe Brasileiro diri-
K'iv a primeira falia aos Dignos Uonresetilantes da
Nação, que o Adoptara para Seo Filho, e elegra
Seo Perpetuo Defensor
tigio da Suprema Dignidade Imporia

Apenas S. M. o Imperador nccupoii o Solio e
tomaram os mais os respectivos logares, como fica
expoiidido, o Mesmo Auinistn Senhor dirigindo a
palavra á Assembléa Brnsi/iensr Constitutiva, e Le-
8'islativa, recitou perante ella o enérgico Oisctir-
so', que se segue ; o qual, posto que levasse es-
¦eripto, foi com tudo prenunciado com tal «lesemba-
Taco, e competente .lecionado , que mais parecia
repcttido de cór , do que lido: o que, como to-
dos sabem, concorreo sobre maneira para produzirnos Espectadores o mais vivo eífeito ; excitando em
todos os sentimentos de respeito , e admiração de
t|»" se faz credor o Heroísmo, e Virtude Sociaes,
e Patrióticas, iiuo S. M. possua em tão elevado
gráo. '

consentir ( sem embargo Aa proclamar Li-,
, temendo a separação) que os Povos do,

Brasil gozassem d:- uma Representação igual áquel-
Ia, que eiles então tinham. Enganarun-se nos seog
pianos conquistadores , e d'esse engano nos provém
toda a nossa fortuna.

O Brasil, que por espaço de trezentos, e tan-'
tos nnnos solVreo o indigno nome de Colônia , e.
igualmente todas os males provenientes do systema
destruidor então adoptado , logo que Õ Senhor D.,
João VI. liei de Portugal , e Algemes , Meo Au-,
gusto Pae o elevou á cathegoria de Reino pelo;
Decreto de lo de Dezembro de I81.5 , exultou de
prazer; Portugal bramio de raiva, treineo de medo.
O contentamento, que os Povos deste vasto Con-
tinente mostraram nessa oceasião, foi inaudito; mau.
atraz desta medida politica não veio , como devia
ter vindo , outra , qual era a convocação de uma-,
Assembléa , «pie organizasse o novo Reino.

O Brasil sempre sincero no seo modo de obrar ,>
e. mortificado por haver soffrido o jugo de" ferro-
por tanto tempo antes, e mesmo depois de tal me-;
«lida, immedjatawpnte, que em Portugal se procla-
mou a Liberdade, o Brasil gritou Constituição Por-t
tuguezo: assentando, que por esta prova, que dava
do" confiança a seos pseudo-1rmãos , seria por elles,
ajudado a livrar-se dos immensos vermes , que lhe
roíam suas entranhas; não esperando nunca ser
enganado.

Os Brasileiros., que verdadeirameate amavam
seo Paiz , jamais tiveram a intenção de. se su-^
jeitiirein a Constituirão , em que todos não tives-,
sem parte , e cujas vistas eram de os converter
repentinamente dr- homens livres, ein vis escravos-
Cum (udo, os obstáculos, que antes de 26 de
Abril de IH'2l se opptinham á Liberdade Brasilei-,

«» que depois continuaram a existir sustenta-,

pela Tropa Europeu, fizeram com que estes
que
fossem

ra.
d<>- .
Povos temendo que não podessetn gozar de uma,
Assembléa ~uu , fossem pelo amor da Liberdade,,
nrnistrados a seguir as infames Cortes de Porln-

sal, para ver se, fazendo taes sacrifícios, poderiiiiii
¦deixar de ser insultados pelo seo partido deme#o-,

que predominava nesle Hemisfério.
"Piada disto valei,: fomos mal í ractaiios p 

'ia Tro-,
Ettropta de tal modo, que Eu Fui ob,igado a
!-a oassiir á outra banda do Rio , poj-a en, si-,

,l-i, embarcar , e sahir barri, fóra, pura,
lirnsi!. e podermos gozar da-,

quella Liberdade , q
pura a (|.inl debalde

g-ico .

pa
fazei
tio.

I!;
iidal-a en

síilv.»r i honrn do
iberdiide, que devianios, f

de trabalha riamos por possui!
se eüire nós consentíssemos um partido heterogêneo,
., verdudeirii Causa . . . '

/Vinda bem não estávamos livres destes mi mi-.

gos, quando penes dias depois aportou oula, ííjx-.

J45,
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pedição, que de Lisboa nos era enviada para nos
proteger; Et, Tomei sobre Mim proteger este lm-
perio, e não a Recebi. Pernambuco tez o mesmo,
e a Bahia , que foi a primeira em adherir a Por-
tugal, em prêmio da sua boa fé, e de ter coube-
cido tarde qual era o vedadeiro trilho, que devia
seguir, softre hoje crua guerra dos Vândalos, e
siik Cidade, sj por elles occupadu, está a pon-to de ser arrasada , quando nellu se não possam
ipanter.

Eis em sumiria a liberdade , que Portugal ap-
petecia dar ao Brasil; ella se convertia para nós
cm escravidão, e faria a nossa ruina total, se cou-
filmássemos a executar suas ordens , o que acon-
teceria, a não serern os heróicos esforços , que por
riieio de representação fizeram primeiro que todos,
a Junta do Governo de S. Paulo, depois a Ca-
itiara desta Capital , e após destas , todas as mais
Juntas de Governos, e Câmaras , implorando a
Minha ficaria. Parece-Me, qne o Brasil seria des-
graçado, se Eu as não Attenúesse, í-orno At tendi ;
bem Sei, que este era Meo dever, ainde qne ex-
pozesse Minha Vida; mas corno era em defeza des-
te Impario , estava prompto , assim como hoje, e
sempre, se for perciso.

Mal tinha acabado de Proferir estas Palavras:
Como he para bem de todos, e. felicidade geral Ja Na-
ção, diga ao Poro que Fico: recomniendando-lhe ao
mesmo tempo Cniã:> e Tranquiltidade , Comecei im-
ihediatamante a trarfar de nos pormos em estado
de soffrer os attaques ne nossos inimigos, até áquel-
Ia époclia encubértos , depois desmascarados , uns
entre'nós existentes, outros nas Democráticas Cor-
tés Portuguesas ; providenciando por todas as Se-
«cretarfas , especialmente pela do Império , c Nego-
cios" Estrangeiros as medidas , que dieta' a pruden-cia, qife eu calle agora, para vos serem partici-
padas pelos differentes Secretários de Estado em
tempo conveniente.

As circunstancias do Thezourò Publico eram
as peiòres , pelo estado a que ficou reduzido, e
mui principalmente, porque até ha quatro, ou cin-
tio mezes foi somente Provincial. Visto isto, não era
possível repartir o dinheiro , para tudo quanto era
liecessáariò , por ser pouco, para se pagar a Cre-
dores , a Empregados en, efíectivo serviço , e parasustentação da Minha Casa, que despendia uma
quarta parte da (1'El-Rei , Meo Augusto Pae. A
delle excedia quatro milhões ; e a minha não che-
gava a um. Apezar da diminuição ser tão considera-
vel , assim mesmo Eu não estava contente, quan-do Via, que a despeza, que Fazia, era mui des-
proporcionada á Receita, a que o Thezoi.ro esta-
va reduzido, e por isso Me limitei a viver como
tim simples particular , percebendo tão somente a
quantia de 110:000*000 rs. paia todas as despezas
da Minha Casa, exceptuando a inozada da Impe-
ratriz , Minha muilo Amada, e prezada Esposa,
que Lhe era dada en. conseqüência de ajustes de
Casamento.

Não satisfeito com fazer só estas pequenaseconomias na Minha Casa, por onde Comecei Vi-
giava sobre todas as Repartições, como era Minha
Obrigação , Querendo modificar também suas des-
pezas, e obstar seos extravios. Sem embargo de
tudo, as rendas não chegavam; mas com pequenosmudanças de indivíduos não afíectos á Causa deste
Império, e só ao infame partido Portuguez, quecontinuamente nos estavam atraiçoando, por ou-
tros, que de todo o seo coração amavam o Brasil
uns por nascinento , e princípios, outros por esta-
xein intimamente convencidos, que a Causa era »

da Razão, Consegui, (e com quanta gloria o Di,,-0j
que o Banco , que tinha chegado aponto de ter qua,si perdido a fé publica, e estar por momentos ífazer bancarôtíi., tendo ficado no dia, em queSenhor D. João VI. sahio a barra duzentos con.
tos em moeda, única quantia para troco de sua*
Notas , restabelecesse seo credito de tal forma, n,'J
não passa pela imaginação a indivíduo algum ,' qU(;elle um dia possa voltar no triste estado, a que í,haviam reduzido : que o Thezourò Publico , a po.zar de suas demasiadas despezas , as quaes deviam
pertencer a todas ns Províncias, e que elle só fa-zia, tendo ficado desacreditado, e exiiausto total-
mente, adquirisse um credito tal, que já sôa náEuropa, e tanto dinheiro, que a mór parte dus
seos Credores , que não eram poucos , nem dc pe-
quenas quantias, tenham sido satisfeitos de tal fui-.
ma, que suas casas nâo tenham padecido: que os
Empregados Públicos estejam em dia , assim como
os Militares em elTectivo serviço: que as mais Pro.,
vincias , que tem adherido á Causa Santa, não po-força, mas por convicção ( que En nino a justaliberdade ) tenham sido fornecid s de tode* os pe-trechos de guerra p«;a sua defeza, grande partedelles comprados , e outra dos que existiam nos
Arsenaes. Além disto tem sido soceorridas com Hi-
nheiro, por não chegarem suas rendas para as des-
pezas , que deviam fazer.

Em summa consegui , que a Província rendes-
se onze para doze milhões , sendo o seo rendimen-
}o anterior á sahida de Meo Augusto Pae de seis
a sete, quando muito.

Nestas despezas extraordinárias entram tara-
bem fretes de navios das düFerentes Expedições.
que deste Porto regressaram p;.;a o de Lisboa!
compras de algums Embarcações , e concertos de
outras, pagamentos a todos os Empregados Civiü,
e Militaies, que em Serviço aqui tem vindo, é
aos expulsos das Províncias, por paixões partícula-ros, e tumultos, que nellas tem havido.

Grandes foram sem duvida as despezas : mas
com tudo , ainda se não lançou mão du Caixa dos
Dons gratuitos, e Sequestros das propriedades dos
ausentes por opiniões políticas, da Caixa do Em-
prestimo, que se contraído de 400,0005)000 réis parucompra de Vasos de guerra, que se faziam urgen-
temente necessários para defeza deste Império, o
que tudo existe em ser, e da Caixa da Administra-
ção dos Diamantes.

Ein todas *s Administrações se faz summamen-
te precisa unia grande reforma; mas nesta da Fa-
zenda, ainda muito mais., por ser a principal inóla
do Estado. tf

O Exercito não tinha nem armamento capaz.
nem gente, nem disciplina: de armamento está
prompto perfeita.nen.se; de gente vai-se completai)-
do , conforme o permicte a população : e de (lisa-
plina. cm breve checará ao auge , já s<mdo em obc-
dienria o mais exemplar do mundo. Por duas ve-
zes Tenho Mandado socorros á Província da Ba-
Ma, um de 240 homens, outro de 735, compondo
um Batalhão com o nome de Batalhão do Impera-dor: o qual em oito dias foi escolhido, se apron-tou, e partio.

Além disto foram creados um Regimento dn
Estrangeiros, o um Batalhão de Artilheria de Li-bertos , que em breve estarám completos.

No Arsenal do Exercito tem-se trabalhado comtoda actividade, preparando-se tudo qnanto tem si-do preciso para dr-fesa das differentes Provincias,e todas, desde a Pnrai/ba do Norte até MontevideOf
.receberam os socw-w, qUe pediram.
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Todos os reparos de Artilharia das Fortalezas

desta Corte, estavam totalmente arruinados; boje

acham-se piomptos ; immensas obras de que se ca-

recia dentro do mesmo A recital, se fizeram.
Pelo que toca a Obras militares; repararam-

se as muralhas de todas as Fortalezas; C fizeram-se

algumas totolmente novas. Construiram-se cm dif-
ferentes pontos os mais apropiados para ncües se
cibstar a qualquer desembarque, e mesmo em gar*
¦¦¦antas de serras a qualquer passagem do inimigo,
bo caso dc haver desembarcardo ( o que não será
fácil) entrincheranientos , fortins, reduetos, abati-
jçes e baterias rasas. Fez-se mais o Quartel da
Carioca í preparara,m-se todos os mais Quartéis ;
está quasi concluído o da Praça da Acclamução,
e em breve se acabará, o que se mandou fazer

para Granadeiros.
A Armada constava somente da Fragata Pi-

ranga, então chamada União, mal prompta; da
Corveta Liberal só èin casco; e dc algumas mui

pequenas , e insignificantes Embarcações. Hoje
acha-se coinnosia dá Náo D. Pedro I. — Fragatas
•piranga, Carólina , e Nicterohi) — Corvetas Ma-
ria dei Gloria e Liberal promptas ; e de uma Cor-
Vetta nas Alagoas , que em breve aqui apparecerá
com o nome Ue Massidih ; — dos Brigues de Guer-
ra Guanarí prompto, Cacique . e Caboclo em con-
certo, — differentes em cominissôes; assim com tam-
foedl varias Escutinas.

Espero seis Fragatas de 50 peças promptas de

gente, e armamento", e de tudo quanto he neces-
satio para comíbáte , pira cuja compra já mandei
Ordem. Parecè-me, que ò custo não excederá mui-
to a trezentos 'contos de réis, segundo o que Me
4bi participado.-

Obi=as nó Arsenal dá Marinha fizeram-se as
seguintes. Conccrtarám-sft todas as Embarcações ,
qua actualrn«*níe estam em serviço. Fizeram-se Bar-
ias Canhoneiras, e muitas piais , que não enumé-
ro por pequenas ; más que com tudo sommadas mon-
tam a grande rttiméro , e importância.

¦Pretendo 
, qtie este atino no mesmo logar,

em que se não tez por espaço de treze, mais de
que calafetttr, tingar , c atamaiicar Embarcações, eli-
torrando soinmas considerabilissimas , de que o Go-
venio podia mui bem dispor com sun.mil utilida-
de Nacional, se ponha à qtiilha de uma Fragata
de 49 peças , que a não faltarem os cálculos , que
Tenho feito , as Ordens , que Tenho dados e as
medidas, que para isso Tenho tomado, Espero se-
ja concluída por todo este anno , ou meado do què
veiu , pondo-lhe o nome de Campisla.

Quanto a Obras publicas muitas se tem feito.
Pela Policia reedificou-se o Palucete da Praça da
Acclamação ; privou-se esta extensa Praça de inun-
dações , tornando-se um passeio agradável , haven-
do-sn calçado por todos os lados ^ além das dittç-
Tentes travessas , que se vam fazendo para mais
«nibeleznl-a. Concertou-se a maior parte dos Aque-
duetos da Carioca , e Maracanãa. Reparavam-se im-
Tiieiisns pontes, umas de madt-ira, outras de pe-
dra , e além disto tem-se feito muitas totalmente
novas ; lambem se concertaram grande parte das
estradas.

Apezar do exposto, c dc muito mais, em que
não Toco, seo cofre, que estava em Abril de 1821
devedor de 60 contos de réis , hoje não só não de-"ve; mas tem em ser cessenta , c tantos mil cru-
'ízados.

. Por differentes Repartições fizeram-se as se-
«Uintes Obras. Augmentou-se muito aTypographia
aVaffioMcil, Concertou-se grande parte do Passeio

Publico. Reparou-se u Cusa do Muséo, enrique-
ceo-se muito com mineraes, c fez-se urna Galaria
com excellentes pinturas , umas , que se compra-
ram , outras, que havia no Thezouro Publico,-e
outras Minhas, que lá Mandei co!locar.

Tem-se trabalhado com toda a força no cáes
da Praça do Commercio, (ie modo que está quasi
concluído. As calçadas dc todas as catas da. Cidade
foram feitas de novo , e em breve tempo fez-se
esta Casa da Assembléa, e todas as mais, que a
ella estátn juntas, foram piomptificadas paia este
mesmo fim.

Immensas Obras, que não sara do toque des-
tas, se tem emprehendido , começado, e acabado ,
que. Eu Omito, para não fazer o Discurso nimia-
incute longo.

Tenho promovido os estudos públicos, quanto
he possivel , porém necessita-se pata isto de um»
Legislação particular. Fez-se o seguinte. — Com-
proii-se para engruiidecimento da Bibliotheca Pu-
blicj urna grande colleccão de livros dos de me-
lhor escolha : augmentou-se o numero das Eseho-
Ias, e algum tanto o Ordenado de seos Mestres',
pe.rmittindo-se alem disto haver um surti numero
dellas particulares : Conhecendo a vantagem do
Ensino Mutuo também Fiz abrir uma Escholá pe-
lo methodo Lancasteriano.

O Seminário dc S. Joaquim , que seos funda-
dores tinham creado para educação da mocidade ,
achei-o servindo de Hospital da Tropa Européia:
fil-o abrir na fôrma da sua Instituição , é havendo
Eu concedido á Casa da Misericórdia , e roda dos
Expostos (de que abaixo Faltarei) uma Lotaria pai-
ra melhor se poderem manter Estabelecimentos tiè
tão grande utilidade , Determinei ao mesmo tem»-

po , que uma quota parte desta mesma Lotaria
fosse alada ao Seminário de S. Joaquim, para qua
melhor se podesse conseguir o útil tini , para qúe
fora dest

se pode
inado pc>or seos honrados fundadores. Acha-

se hoje com ímmensos Estudantes.
À primeira vez, que Fui á roda dos Expôs-

tos achei (parece impossível) 1 crianças com duai
amas; nem berços, nem vestuário. Pedi o mappa;
e vi , que em 13 annos tinham entrado perio de
12&, e apenas tinham vingado 1^000, nâo sabei-
do a Misericórdia verdadeiramente, aonde ellas sè
achavam. Agora com a concessão da Lotaria, edi-
ficou-se uma Casa própria para tal Estabeleci men'
to , aonde ha trinta , e tantos berços , quasi tan-
tas amas, quantos Expostos , e tudo em muito me-
lhor administração. Todas estas cousas , de qu*
acima acabei de fatiar , devem merecer-vos somma
consideração. . ,

Depois de ter arranjado esta Província , e da-
do immensas providencias pata as outras, Entendi,

que devia Convocar, e Convoquei por Decreto rie
16 de Fevereiro do anno próximo passado um Con-
selho d'Estado, composto de Procuradores Geraes,
eleitos pelos Povos , Desejando , que elles tive*-
sem qaem os representasse junto a Mim, e r.o

em Me aconselhasse, e Me ré-mesmo tempo que» _
o que fosse iv bem de cada uma das res-

fim -.íuercsse
pectivas Proviueias. Não foi somente este o fim,

c motivo , porque fiz similhante convocação , o

principal foi, para que os Brasileiros meinor co-

nhecessem a Minha Coiistitiicionalidade , quanto
Fu Me lisongearia governando a contento t,os 1 n-

vos e quanto Dezejava em Meo Paternal Coração' io temno não permittia ,(escondiilamonte , porque .',,-.,
nue taes idéas se patenteassem de outro modo) qu*,
esta leal, grata, briosa, e beroka Nação tosfee «»

presentada numa Assembléa Geral, Constituinte,

«i4«/
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? Legislativa, o' (|iio. graças :i Deos. srauoctuou.
.111 consoqueii -ia do Dro reto dc li de Junho do
anuo pretérito, a requerimento dos Pinos, por
jm.ío ile suas Caruarus, seos Procuradores Geraes ,
c M ros Conselheiros dMíslaílo.

Bem custoso seguramente Mc lem sido , que
o Brasil até agora não gozasse de Representação
Nacional: e ver-Me E.i por força de circunstancias
obrigado a tomar algumas medidas legislativas -. ei-
Ins nunca pareceram, que foram tomadas por unir
bicão de legislar, ai rogando um poder, em o qual
somente devo ter parte ; mas sim , que foram to-
inadas para salvar o Brasil , vi. to que a Assem-
bléu , quanto a umas não estava convocada ; quan-
to a outras . não estava ainda junta , e residiam
então de facto, c de direito, vista a Independeu--
cia total do Brasil de Portugal, os tres poderes
no Chefe Supremo da Nação, muito mais sendo
Elle Seo Defensor Perpetuo.

Embora algumas medidas parecessem demasiada-
mente fortes , como o perigo era immineiitc , os ini-
migos, que nos rodeavam immensos (eprouven a Deos
que entre nós ainda não exisrissem tantos ) cumpria se-
rem proporcionadas.

Não Me tenho poupado , nem pouparei a traba-
lho algum, por maior que seja, eom tanto, quedei-
le provenha um ccitil de felicidade para a Nação.

Quando os Povos da Hteu. , e: Mngestosa Provin-
cia de Minas estavam softrendo o férreo jugo do seo
deslumbrado Governo, que a seo arbítrio dispunha dei-
Ia , e obrigava seos pacíficos , e mansas habitantes a
desobedecerem-Me, marchei para lá com os Meos Crea-
dos somente , Convenci o Governo , e seos sequazes
do crime, que tinham perpetuado , e do erro , em
qne pareciam querer persistir; Perdoei-lhes, porque o
crime era mais em ofensa a Mim, do que mesmo á
Nação , por estarmos ainda n1 aquelle tempo unidos a
Portugal. . .

Quando em S. Paulo surgio d' entre o brioso
Povo cVaquella Agradável, e Encantadora, Provincia,
um partido de Portugueses, e Brasileiros degenera-
dos, totalmente aííectos ás Cortes do desgraçado , e
encanecido Portugal, Parti immediatamente para a
Provincia, Entrei sem receio, porque Conheço, mie
todo o Poro Me ama, Dei as providencias, que Me
pareceram convenientes , a ponto, que a nossa Inde-
pendência !.í foi primeiro , que em parte alguma, oro-
clamada no sempre memorável sitio do Pirnnga.

Foi na Pátria do fidelis.-imo, e nunea assás lou-
vario Amador Hueno de Ribeira , aonde pela primeiravei Fui Acclamado Imperador.

Grande tem sido segura mente o sentimento , queenluta Minha .Alma , por não poder ir á Bahia , co-
mo já Quis, e não executei, cedendo ás Representa-
çoes do Meo Concelho de Estado , misturar Meo San-
gue eom o d aquelles guerreiros , que tão denodada-
mente tem pelejado pela Pátria

A todo o c.rsto , até arriscai).Io a Vida, se pre-ciso for, Desempenharei o Titulo, com que es Povos
deste Vasto, c li to Continente em 13 de Maio dn
anno pretérito, Me lionriram de Defensor Perpetuo th
Frasil. Este Titulo penhorou muito mais Meo Cora-
çr-ir. , di) qtie quanta gloria alcancei eom a espanta-
nea , e unanime Acclamação de Imperador deste in-
vejado Império.

Graças sejam dadas á Providencia , que vemos
hoje a Nação representada, por trio dignos Deputa-
dor;. Oxalá , que ha mnis tempo podesse ter sido ;
mus as circunstancias anteriores ao Decreto de 3 de
Junho não o permitiram , assim eomo depois as gran-des distancias, a falta de amer da Pátria cm alguns,

e todos .rnipUes ,ii;co_r>.pr.(.. ,• que.p. Jonga. viti.p,,,
se i-ofirem , principalmente em um pwiz tao novo
extenso, como o Jiranil, sam quem tem retardado os.
ta ap-ietccida , e necessária jiincçáo , a pezar de toda.
cs reciiiiimciidiiçõcs , que Fiz de brevidade por diite,
rentes vezes.

A final raiou o grande Dia para este vasto I.,_
perio , que fará opoclia ua .sua historia. Etitá junta a
Aitxciiililéii liara tiinstitttir a Nação. Que prazer '. Que

furíiinU pura luilot Nó.s !
Como IMPERADOR CONSTITUCIONAL, e

mui especialmente eomo DEFENSOR PERi'!:'.TlJ()
deste Impeliu , Disse ao Povo no Dia 1." de Derem.
bro do anno próximo passado , cm que Fui Coroado
c . Sagrado , Que com a -. inha E.s-pada Defendeu, ,,
Pátria , a Nação , . a Constituição, se fosse dia-na tí,,
Brasil, e de Mim. Ratifico hoje mui solemnemente
perante vós esta promessa , e Espero, que Me ajudeis
a ilesempcnhal-a . fazendo irmri Constituição sabia, ms.
ta ,. adequada, e executável , dictada pelaKazáo, eniio
pelo -capi-ixo , (jiie tenha em vista somente a felicidad.
geral, que nunca p ide ser grande , sem que esta Cons.
lituição tenha bases sólidas , bases , que a sabedoria
dos séculos tenha mostrado, que sam as verdadeiras,
para darem uma justa liberdade aos Povos , e toda a
força necessária ao Poder Executivo. Uma Constitui.
ção , em que os trez Poderes sejam bem divididos __
forma ,- que não possam arrogar direitos , que lhe não
compitam; mas que sejam de tal modo organizados,
e harmonizados , que se lhes torne impossível, ainda
pelo decurso do tempo, fazerem-se inimigos , c radri
vez mais concorram de mãos ciadas para a felicidade
geral (Io Estado. A final uma Constituição ,- que pon-
rio barreiras inaccessiveis ao despotismo , quer Kcal ,
quer Aristocrático, quer Democrático , afugente a anar.
chia , e plante a arvore d1 aquella liberdade . a cuja
sombra deva crescer a União, Tranqudlidade , e Inde*
pmdenciíi deste Império, qne será o assombro do iMun.
do novo, e velho.

Todas as Constituições , que á maneira das 171)1,
e 9~ , tem estabelecido suas bases,, e se tem queridoorganizar, a experiência nes tem mostrado, que sam
totalmente theoreticus , e metaphysicas , e por 

'mo in-
exeqüíveis, assim o prova a Fiança , Hespanha, _
ultimamente Pn-tugal. Ellas não tem feito, como de-
viam , a felicidade geral ; mas sim, depois de uma
licenciosa liberdade , vemos , que em uns Paizes jáapparcceo , e em outros ainda não tarda a app.reeer o
Despotismo em um , depois de ter sido exercitado pormuitos , sendo conseqüência necessária , ficarem os Po-
vos reduzidos á triste situação de presenciarem, e sol-
frerem todos os horrores da Anarchia.

Longe de nós tão melancólicas recordações; ellas
enlatariam a alegria , e júbilo de tão fausto Dia. Vós
nao, ns ignorais , c Eu certo , que a firmeza nos verda-
deiros pruieipios Conslilucionaes , que tem sido saneei >-
nados pela experiência , caracteriza cada um dos Depu-
tados , que compõem esta Illustre Assembléa, Espero,
que a Constituição , que façais , mereça a Minha li»-
penal Acceitação , seja tão sabia , e tão justi , quantoapropriada ií localidade, e cívilisação do Povo Brasi-
lei io; igualmente, que haja de ser louvada nor todas
as Nações; que até os nossos inimigos venlir
tar a santidade , e sabedoria de
por tim a executem.

Uma Assembléa tão illustrada , o tão patriótica ,
olhará iria faz.r prosperar o Império, e cubril-o.de
felicidades; quererá, que Seo Imperador seja respeita-
do, não só pela Sua- mas pelas mais Nações :. e queo Seo Defensor Perpetuo, cumpra exnctaménte ¦_ Pro-
MC8S_ feita bo 1." de Dezembro do nnnp. plissado . «.

por
am .

seos princípios, e que
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ratificada hoje soliiiniiissimamente perante a Naçlo le-
I galmente reprezentada.

I i JPERADOR CONSTITUCIONAL, E DE-
I 

' 
CENSOR PERPETUO DO BRASIL.

Tendo 3. M. I. acabado de fallar , o Excel.
.'% pispo Diocesano, Presidente d' Assemblea, (Jirigio

mesiiio Senhor a seguinte resposta, digna por
S ,,,-,-to (íiim , e (1'outro, e por extremo adequada

:j ao alto assumpto, qne a todos occupãva.
1

«íf.jjlior. Cabendo-nie. hoje a riitosa sorte de
pifostiit n:> Augusta Presença de V. M. I. os

l',' iríldoH sciilirnentos patrioíic.i.s ria Assemblea Ge-
Con.-.liíuiíi!'' , e Legislativa do Império rio*,' 

a\il 
' 

a primeira idéti, que se roo oferece he a
'y 

novidade deste mesmo espectaculo Soberano, e

Majestoso , pela primeira vez ostentado t.o Bra-
..,' \> raras vezes visto no resto rio mundo. Não' 
!,.-',. ,ique em todos os tempos, e em todos os
'io;.-in-es se não tenha visto mintas vezes a magiu-

rie ura Príncipe , dotado de grandes ta-
 !o de uma pomposa Corte, gover-

vindo'vastos Estados, ou coininaiidando numerosos
exércitos : não lie também porque se não tenha
visto'niüiias vezes o enthusiasnío patriótico tle un.u
Nação inteira, que; despertando
omà-obrio , em que

ncíincia
lentos , rotleaito

iberdade" ,

da misprin , e rto
a tinham agrilhoad» , grila

reclama os seos direitos, é exi-
..',- y.n governo justo , c digno rie homens. Não
ha uma Nação , que não possa apontar nl^uns
destes accontecimentos , como épocas notáveis ua
sua Historia, e que sam realmente o resulta -Io,

e o desenvolvimento das paixões humanais no e--
tado social , efíeitos espontâneos da natureza mo-
s-a! do homem. Mas não sei porque fatalidade, ou
,»?:ies porque Providencia estes aconterimenios an-
«iam quasi sempre separados , e raras vezes se
.¦jr.síam, e se combinam para pi-odi.ir.'.i-eiii útil só

phenomeno, que identifique ti grandeza, e a glo-
lia d • uni Princiyro com justa ülilierrinde , com a
segurança e félie idade de um Povo. Este grania
pheiiõnu-iu» poíi:ic« nunca se pôde 

-realisar na in-
fancia fios povos bárbaros , nem na decadência (los

povos corrompidos , c desmni-;ili«ados : este plicno-
meno raro só o tem podido npprese.
plação rio mundo áqueihs Niaçóes ditosas ,
tem perfeitamente constituído, e. civilisado ; e ne
este o mesmo grande fenoinoi.o , que agora temos
diante dos olhos. A magnificência tle ti:n r.-.i-aiide
Príncipe, o patriotismo rie um Povo livre, e ge-
ncioso, que possue o mais bello, e vasto Paiz no
Universo, tudo isto representado, o. reunido em um
ponto de vista , animados todos rio mesmo espivi-
to', respirando Uma só vontade, e formando im
só corpo vivo , e vigoroso : eis-aqui ,. Senhor, o
espectaculo pela primeira vez ostentado no lirasil,
e raras vrz-s visto no resto do mundo. Esiiee.ta-
culo maravilhoso, que absorve ledos os meos se:;-
tidos, eque arrebata a ritinha alma.

Oh ! Dia ela Santa Cruz , que nos traziis
ces recordações antigas nos Castos do Brasil! Ot
Dia preclai-o , e venturoso ! Oxalá qufi na .¦.vou-
ção dos annos, e rios séculos semive ca !)<:¦¦: tragas
uni augmento nrogressivo ria glori i , " 'ias yrivp.--

a contei
que

e das piosperidades reaes, que delle devem resul»
tar ao Brasil. O Brasil civilisatlo já não podia,
perfeitamente constituir-se , e organisar-se , senão
adoptando as formas , estabalecendo as garantias, o
creando as instituições políticas, que tem feito a.
felicidade, c a opulencia rios povos mais iIlustra-
dos do mundo. A distineção dos Poderes Políticos
he a primeira base rio todo o Edifício Constitueior
nal: estes Poderes se acham ja distinetamente no
recinto Augusto desta Salla, a Sabedoria colleeti?
va da Nação; a Auctoridade Constituinte, e Le»
gislativa; o Chefe do Poder Executivo. Mas he
este mesmo recinto apertado c estreito, que eu
considero como a Imagem mais viva, e nergica r
daquelle laço apertado, e indissolúvel que deve
ligar todos os Membros do Corpo Politico, daquel-
Ia doce Harmonia, que deve dirigir para um s»
fim todos os Supremos Poderes alias distinetos , t*
independentes nos limites da sua esphera. Esta do-
ce Harmonia dos Poderes he o objecto mais carq»
e precioso dos mais puros votos do nosso coração,
e de todos os Cidadãos amantes da Pátria, e ami-
gos ria Humanidade. Esta doce Harmonia dos Po»-
deres não pode ser somente a obra dos talentos,
e das luzes, que hoje se tem diffundido por toda
a parte, ella se .espera principalmente, e com to*
do o fundamento se espera, das altas virtudes libe-
beraes, que residem no generoso coração de V-.
M., e igualmente se espera das virtudes patrioti-
cas, que estam animando a todos os Illústres Se».
nhores Representantes-do Poyo Brasiliense. Os tar
lentos, e asluz^s da Assemblea hain de levantar cer».
lamente com toda aperfeição , e sabedoria a com»
plicada Maquina do Estado; mas o que nos afiaro-
ç.a a regularidade, a constância, e aperpatuidad»
dos seos movimentos sara as virtudes; as paixões
bem reguladas pela razão, os bons hábitos , oi
costumes, e maneiras, os sinceros sentimentos re-
ligiosos rias Auctoridades publicas , e dos indivi-
duos particulares. NSo, Senhor, as Santas virtu-
eles sublimes filhas ao Ceo , não hain rie abando-
nar-nos, ero quanto nós não abandonarmos a Reli-

gião de nossos Paes , que havemos jurvido. Oxa~
lá que ns santas virtude:- inriocentes laçam o seo>
assento eterno no Império rio Brasil? E então a
mais remota po-ie, idade abençoando este dia, ore-
cordando com re-;peito, e prazer saudoso a Instai-
lação ria primeira Assemblea Constituinte, e Legis-
laíiv». verá repetir muitas vc-ies este mesmo Acto
y. ^j-e.itoso , em que o Monarca vem ao seio da
t>..:u'."S'>i-.tar;io N..cionul , a congratularem-se, e :•

mutuamente petos duplicados motivou
Povo . e da Gioria rio Throno.

In-

riJades', que esperamos ,
e symbolisain no recinto (ie-ía Balia.

Ero verdade, Senhor, o pressnte. espsd.icu:o
chega ao mais alto grio de u.l.uiraçrio , e rie i n-
portancia , quaatlo he considerado como Imagem
syniboliea; lnas enérgica da verdadeira grandeza ,

i-etn-se
,'U?auc tio

Terminada a resposta precitaria o Exeei. Pre-
síder'"'rie') Vivas a S. M. 1-, qne foram" repettidosr

COT,"„ ;,">¦;,-„¦ eiilhuriusmo por toda Assemblea , e

Esiwirio.-es, une parece que só aguardavam aquel-

S" momento para dar desafogo aos sentimentos rie

v<v..-rao;io, e alfccío, que tinham reclusos no peito
.,.; •.'„,,('.;,, ¦ s-ndo ueeompaiihadas estas vozes de um-

continuo' ònduiar d-> lenço?, c outros naturaes mo-

vinientos, que enfurnam ser fieis demonstradores;

d° 
TmitS, levantados. M. Lo mesmo fe«

toda a Assemblea, e es Sn:. Deputados, que accom-

pHiiharain ao Angu-to imperador na Entrada fize-

iam o niesinu na sahida.

Concluído o Acto regressou o acompanhamen

to na mesma ordem, sendo tantos os Vivas a"S;

M I 9 á Assemblea, que o enthasiasmo do Po-

. 4 5
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\o parecia sempre 110V0. Esteve á noite ilfuminada
toda a Cidade com pri,fiisão de luzes extraordina-
ria , e pelas oito horas dn noite appareceo S. 1VI.
I. no 'lheatro, onde foi recebido com iguaes ac-
clamações. Ali achavam-se também quatro camaro-
tes a cada um dos lados do de S, M. I., ornados
com o maior aceio, e destinadas para os nossos
Deputados. Principiou o espectaculo pelo reeitação
de um excellente Elogio dirigdo a S. M. I. e á
Assembléa: seguio-se-lhe a representação da Peça
intitulada Os Tartaros na Polônia, concluindo o

devertimento uma soberba dança allegorica
que se representou o descobrimento do Brasil rr"Pedro Alvares Cabral, de que o dia de hoje'|°'
anniversario. Quando baixou o Gênio com aí?."
deira do Império e a desenrolou sobre o Thetitr'1"
todos os espectadores subitamente se pozeiám d'
pé, e as acclamações, os vivas ao Império do /íra!sil, á nossa Independência foram, e com tal en.thusiasmo, pronunciados, que seria impossível lmais hábil pen na descrevel-os.

NOTICIAS MARÍTIMA S.

ENTRADAS.

Dia 2 do corrente. —Ilheos ; 16 dias ; G. Ham.b.
Anna Luiza , M. João Knaak , equipagem lü, em
lastro: passageiros o Tenente Coronel Mathias An-
ionio de Montaury com sua familia, o qual con-
duz prezo o Tenente Coronel Anlonio Martins da
Costa, e igoalmente traz Officios do General Lc-
batul para S. M. I., vem de passagem um Cadete,
3 Soldados, o Piloto Francisco Ferrara dos Santos
•em serviço, 3 Allemãs , e 10 marinheiros presio-neiros remettidos á Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Marinha ; estes marinheiros pertenciama uma Embarcação Portuguesa que deo á costa. —
¦Lisboa; 39 dias; B. Lisboa, M. Manoel Lopes da¦Silva , equipagem 24 , carga sal , vinho e chapeos-ao Caixa José Anlonio de Oliveira : passageiros a¦mulher do dito Caixa com 3 filhos , Pedro Anto-

tiio da Silva , José Honorio Ferreira , um Hesp. , e
aura Italiano : dizem ter havido alguns choques en-
tre o Colide de Amarante, e as^ tropas de Luiz
Ao Rego, e que se dizia que em 25 de Março¦entravam as tropas Francezas na Hesvanha. — Li-
serpool; 4.3 dias ; B. Ing. Cleremont, M. John Tol-
son, equipagem 10, carga fazendas, ferro e outros
.gêneros a Finny : passageiro ura Ing. — Rio de S.
João ; 8 dias ; L. Santa Barbara , M. Antônio Ajjon-
so, equipagem 8, carga madeira a vários.

Dia 3 dito.—Pernambuco,- 15 dias; E. Franc.
de guerra L'Hirondelle , Com. de Parnajan. — Pã-
rali; 8 dias; L. Santos Mártires, M. José Antônio
de Oliveira , equipagem 6 , carga agoardente , fu-mo e caffé ao M.: passageiro um Soldado de Ar-tílharia que conduz 2 Recrutas. — Dito, dito . L

Senhora do Carmo, M. Manool Correia Pinlo, equi.
pagem 6, carga agoardente e caffé ao M. -L J//laGrande .,• ã dias ; L. Boa Viagem , M. Manoel Fer-nandes, equipagem 7 , carga caffé a Jeronimo da Sil-va Vianna : passapei.o o Sarpento de Artilharia
Lanriano José. — Dito, dito, Ch. Bom Suecesso
M. José dos Santos da Fonceca. — Parati ; 6 dias ¦
L. Carolina , M. Henrique, Francisco Pedroso , equi-
pagem 5, carga fumo, e agoardente. a José Joaquim
Ferreira Campos.

S A II I D A S.

Dia 2 do corrente. — Rio Grande ; B. Concei-
ção, M. João Antônio de Barros , equipagem 16,carga sal, e 8 escravos. — Dito , B. Emilia , M.José Feliciano Pereira , equipagem 14 , em lastro :
passageiro Aurélio Geraldino Rodrigues Soldado de
Milícias. — Dito , S. Melindrt, M.' Felicio José daSilva , equipagem 14 , carga farinha de guerra. —
Gibraltar ; B. Ing. Triton , M. Wm. Adam , equi-
pagem 15 , carga cacáo : passageiros os Hesp. Jo-
sé Francisco Heruta, Bonifácio Cuervo, e Affonso
Gonçalcs com 2 tilhos.

Dia 3 dito. •— J •sey; B. Ing. Pomona, M.
Charles Ilamon , equipagem 8, carga assucar,'caffé
e couros. — Rio Grande; S. Saudade do Rio, M.
Manoel Marques de Mello , epuipagem 15, carga fa-
zendas e sal : passageiro João Baptista Ferreira,
com 3 escravos. — Dito por Santos ; S. Penha Nim-
pha Veloz , M. José Gomes Fogaça , equipagem 9,
carga sal : passageiros uni Soldade de Artilharia de
Santos, um Cabo , e 3 Soldados de milicias.

AVISO.

traspasso 
"dfsuf 
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' S Redactores julgam do seo dever participar

ar» Publico , que só he artigo Ofiicial aquillo , que
como tal for annunciado.

Artigos b'Officio;

Repartição dos Negócios do Impcrw.

S. M. o Imperador Deferindo benignamente ao que
Lhe representou o Furriel José Lucas dos Santos , sobre
a necessidade de se estabelecer um Aquartelamento no
sitio do Fio Preto , da Provincia de Minas Geraes, pa-
ra 500 índios Purys , que entraram na Fazenda do Sup-
plicante , e que ha mais de cinco annos lhe estam cau-
sando enormes despezas, e perjuizos : Manda pela Secre-
taria dc listado dos Negócios do Império , que o De-
strnbargador do Paço , Intendente Gera! da Policia ,
preste todo o agasalho possível aos qne: acompamiaram
ao Supplicante a esta Corte , e lhes facilite os meios
proporcionados para ellcs reverterem ápiella Fazenda no
Presidio de S. João Baptista , denominado Ribeirão dos
Bagres, da mesma .Provincia. Palácio do Fio de Janeiroem 17 de Abril de 1823.

rem sido absolvidos , e soltos por assento tomado na vi-
sita das Cadeias ce 17 de Janeiro: e que os pronuncia-dos na Devassa sejam julgados na conformidade das Leis.
Que os fiihos destes, que tiverem idade de aprender a!-
gem Oflicio , sejam vemettidos ao Arsenal ela Marinha k
ordem do Ministro, e Secretario de Estado daquella Re-
partição , a fira de serem ali empregados na» diversas
Officinas, e tornarem-se Cidadãos uleis , e não desgraça-
das victimas dos máos exemplos de seos Paes. Que o
Juiz de Fora da sobredita Villa seja advertido de fazer
as pronúncias com mais clareza , e individuação , para
que não se julguem outra vez comprehendidos em crime
os que nio eram ainda capazes de imputaçao alguma. Pa-
íacio do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1823. —
Caetano Pinto de Miranda Montentgoro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Guerra, que a Câmara da-Villa
de Macahé remetta á Sua Imperial Presença as necessa-
rias provas, que certifiquem a ob , e subrepção allegada na
Representação de 6 do corrente mez , contra o reque-
rimento, assignado por parte dos habitantes daquelle Dis-
tricto cm favor do Coronel Reformado .Tom» Luiz Perei-
ra Vianna. Paço em 23 de Abril de IS23. — João Viei-
ra de Carvalho

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação
i|o Desembargador do Paço, juiz da Alfândega , em
cinta ds 28 de Mar^-o ultimo sobre a representação do
Administrador da mesma, para a venda eas fazendas
apprehendidas , e r,Jo julgadas : Manda , pela Secre-
taria de Estado dos Negocio» da Fazenda , que depois
da decisão final do processo sobre as tazeneias menciona-
das Jna conformidade da Lei; se dedu?a a offerta feita
pelo 'Administrador , que o Mesmo Auguto Senhor Ha
por'bem acceitar. Paço 16 de Abril de 1823. —Mar-
tim Francisco Ribeiro de Andrada,

Rej artição dos Negócios da Justiça.

Subimlo á Pieseiiça de S. M. o Imperador os dous
Ofícios do Chanceller, epie serve de Regedor da Casa
da Supplicacão , de 20 de Janeiro, e 18 de Março do
corrente anno ; e o Surnmario , e Devassa , que com es-
ta sc rematem , c mais papeis relativos aos Siganos,
quo vieram prezos da Villa de S. Salvador dos Camposaos Goitocazcs: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pelaVcretaiia de Estado dos Negócios da Justiça , partici-
J1'". e'«S «'esposta ao dito Chanceller as seguintes ileso-iiçoes. Que aos Siganos cotnpiehendido» no Surnmario se
mande entregar 0 que lhes foi apprebeirdido , visto te-

Repartição dos Negócios àa Marinha,

Dignandü-Se S. M. I. de acceitar a offerta que os
Cidadãos de' Porto Alegre , constantes da relação junta ,
movidos do mais louvável patriotismo . e por convite do
Marechal João àe Deos Menrta Barreto , fizeram tias quar.
tias escritas á -margem ele seos nomes na mesma rela.
ção , que todas prefazem a somma de 7:343fJ0OO réis
para construcçao de um Brigue de Guerra ; e Determ -
nando em consequencia o Mesmo Augusto Senhor por
Portaria da data de hoje , quo o referido Marechal fi-
2esse remetter para o Thesouro Publico nao -só as men-
cionadas quantias já oferecidas, mas todas aquellas qtie
a exemplo de seos compatriotas , e levados de igual pa-
triotismo , e brio , de certo prestaram os outros habitan-
tes da Provincia do Rio Grande de. S. Pedro ; Manda,

pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha ,
que o Ministro, e Secretario de Estado dos Negócios da
F"azenda . ficando na intelligencia do acima exposto ,
expeca as conveniente* ordens para que no sobredito
Thezóuro se recebam taes quantias, logo que para ali as
remetia aquelle Marechal, guandando-se ale que chegai.,
do a primeira soirm.a possam ser appbcadas para a cons-
trucção de uaia bca Correta , q"e se para no f.staleiro
desta Corte. Palácio do Rio ile Janeiro cm 2<> tle Abril
de' 18-23. — Luiz da Curtlia Morerie.

JU
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S. PA U L O.

Villa de Paranagoá,

lll."10 e Ex.'„o Sr.— Temo» a hoiira de remet-
ter a V. Ex. na Certidão inclusa á Acta , a que
esta Câmara procedeo no dia de hoje , na qual
se declara irrita, e milla a cláusula do prévio ju-
ramonto de S. M. á futura Constituição, que esta
Câmara i.iconsideradamciite inserio na Acta da Ac-
claniaçãq do inesmo Augusto Senhor, para que V.
Ex. se digne da a levar ao conhecimento de S.
M. I. , assim como os nossos puros e constantes
votos de respeito , obediência , e da mais inviola-
vel fidelidade.

Deos Guarde a. V. Ex. por muitos annos. Pa-
Yanagoá em Câmara 23 de Março de 1823. — II-
lust.e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrade: e Sil-
ra , Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
do Império. — O Ouvidor José dç Azevedo Cabral,
o Juiz de Fora pela Lei Bento Antônio da Cos-
tu, Antônio José Pereira, Francisco dç- Paula
Ribeiro, João , de Souza Dias Negrão, José Luiz
Pereira. <.

José Luiz Pereira , Escrivão da Câmara e anexos
nesta Villa de: Paranagoá e seo Termo com

Provisão <Sr.

Certifico que no livro de Vereanças «i folhas
duzeutas, e vinte, e seis se acha a Acta de Verean-
ça extraordinária do teor Seguinte. Anno do Nas-
cimento de Nosso. Senhor Jesus Civis to de mil oi-
tocentos, e vinte, e trez , segundo da Independência
e Império do Brasil aos vinte e trez. de Março
besta Vdla de Paranagoá em casas da Câmara ou-
de foram vindos o Desembargador Ouvidor da Com-
marca o Doutor José de Azevedo Cabral, Juiz de
Fora pela Lei' o Capitão'' Bento Anlonio da Cosia,
Vereadores ncíuaes , e o actual Procurador , e
mais Auetoridade» Ecclesiastlcas , Civis, e Miiita-
res, Clero, Coipo Militar, Nobreza e Povo des-
ta Villa, ahi foi proposto pelo dito Ouvido*, quea cláusula _ do prévio juramento de S. M. I. á fu-tu:-:, CoraSlituiçáo. inseria, na Actu da A cela mareio
celebrada por e.=tn Câmara no sempre memorável
e gloriosíssimo dia doze de Outubro do anuo pas-sado se devia reclamar, e declarar nulla, irrita,
e_ de nenhum effeito , por ser contraria aos princi-
pios oe Direito Publico, e á nossa Santa Relicião
segundo os quaes não pôde ser valido o juramen-to, que nao recai,-! em couza certa, e determina-
da , e que tal cláusula fora inserida inconsiderada-
mente nao por sa duvidar da Constitucionalidade
de S. 1,1. I,. mas por conformidade da insinuação
que se recebera da Câmara do Rio de. Janeiro 

'não'
se prevendo então os fins sinistros , e subversivos
da boa ordem e prosperidade deste Império, quea dita cláusula em si continha , como depois sev.eio _claramente a reconhecer, e manifestar, e que
por isso munas Câmaras, q,!e illudida, e inconsi-rjeradamente, como esta, inseriram tal cláusula nas
Aclas da Acclamação a haviam reclamado, e iul-
gado mula, e sem effeito, confessando, o proles-tando sua innocencia, e a inteira confiança, oue'
sempre tiveram, e tem na Constitucionalidade deS. M., e no quanto o Mesmo Augusto Senhor se«:inr».-iiha , u disyela pelo bem , e felicidade de seosSubditos, «• que de certo esta Camara, e todo oPovo, que representa se acha eu, igual convenci-
mento, o com os mesmos Patrióticos sentimentos
pela prosperidade, e eiigrandecimento deste Im-

O,

perio. E «endo por todos ouvido «, (jn,a ,,,
de expor foi por elle» declinado , qU,. |„,.,_'
e convencidos de taes verdades, «iiierian.
riam, e approvavam, que a dita cláusula ri
mento fosse declarada, e julgada , como . ii'.-
to a declararam, e julgaram, irrita . iml..,
niemente declararam a Gloriosa Aci-Irima. á'o'
M. o Imperador Constitucional, e í'Mni.v.V; |tuo do Brasil feita puramente, e como se •_,
sula nunca existisse, e de tudo pan, constai-
dou elle Ministro, e Câmara fazer esto aato
todos assignaram, o qual seria levado no" c,
mento de S. M. pela Secretaria de Estado d,
gocios do Império, e eu José Luiz Pneira
cri vão da Câmara o escrevi e nssi.anei, {}
dor José de Azevedo Cabia! , o Juiz de [,\i
Ia Lei Bento Antônio da Costa , Antônio J,...
reira, Francisco de Paula Ribeiro, João d
za Dias Negrão, José Luiz Pereira.

( Seguiram-se muitas assignuluras.)
Nada mais se continha em o dito Ante

aqui copiei , e consta do dito livro a que ,.
porto. Paranagoá vinte e trez de Marco de t',
tocentos* e vinte e trez. — José Luiz Pereira

RIO DE JANEIRO.

Fim da Relação deis Officiaes elos diferentes >'",.;
de Linha da gwirnição desta Corte, promovidosDecreto de lo' de Abril próximo passado , conia,
a antigüidade , nos Postos , a que. sam promoveido dia 24 de Fevereiro do corrente atino.

Regimento a" Artilharia da Corte.

o Tenente Coronel FranciscoPara Coronel,
Carlos de Moraes.

Para Tenente Coronel, o Tenente Coronei
Graduado Francisco de Paula Vasconce-llos.

Fura Major aggregado ao mesmo José do»
Santos e Oliveira.

Ojãciaes promovidos para os Corpos de- Milícias desta
Provmeia- por Decreto da mesma data,
mesma antigüidade de 24 de Fevereiro passado deste
anno:

, St™ MaJ01" do 10-P Regimento d' Infantaria
te Milícias, o Capitão do 1.» Batalhão de Caça-
dores Leandro José do Cabo.

Para Major do 14." Regimento d'Infantaria de
Milícias , o Capitão do 3.° Batalhão de Caçadores
Domingos Caetano da Silva Homem.
, ¦£*??¦ MaJor d° ?•" Regimento de Cavallaria

de Milícias, o Major Graduado e assistente do
Ajudante General Manoel Francisco Leal.

Para Major do o.v Regimento de Cavallariarie Miiiç.as, o Major Graduado do 1° Regimentode Lavai ana do Exercito Joaquim Alberto de Sou-sa da Silveira.

Officiaes empregados no Quartel General por Decretoda mesma data de 16 de Abril próximo passado.
Para Ajudante de Ordens do Governo das Ar-mas da Corte e Provincia. o Tenente CoroneltTiadnado d' Infantaria addido ao Estado Maiordo exercito Joaquim Miguel Marques Porfelli.
empregado ás Ordens do referido Governodas Armas, p Major de Cavallaria addido ao Es-
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tado Maior do Exercito Boavontura Dslfim Pe-
reira.

Para Assistentes do Ajudante General , o Ma-
jor addido ao Estado Maior do Exercito Joaquim"Antônio Lopes da Co*tu, o Capitão addido un 3/
Batalhão de Caçadores Ângelo Antônio Mendes ,
,. o Tenente addido ao Estado Maior Joaquim
Caetano Fernandes.

Por Decreto da mesma data.

Pata Major eíTectivo, o Major Grndnado de
Cnvallaria addido ao Estado Maior do Exercito o
Aíudante d' Ordem da pessoa do Governador das
•Armas da Corte . Januário Soares ds Bulhões,.

Artigos não Officiaes.

CARTAS POLÍTICAS.

N.°- 5.°

Rio de Janeiro 9 dc Fevereiro de 1823.

Jú sei, meo, amigo, que estas esperando ma-
teria nova., porque eu assim te dei a entender na
minha ultima Carta. Atribue essa falta á rainha
avança--.' icV.de, em que a imaginação cansa muito
depressa, '^ureceo-rne, 

que assuz tinha dito sobre
a iie.ees-.ida.ue. d.t 2.'á Câmara : mas tomando meo
espirito Higu,!.
dizer-te mai* :

.ouso, julguei, que ainda devia
uecialmente porque tambem aqui

vejo mi ura ca-s
talvez; fatiem (

Recorda-te,
tadas :.a minha
outras : c seja

eça desorientada, á cujos ouv idos
Diabos, figurados em Morcegos.
1 is utilidades da 2.» Câmara, apon-
c.rta n.° 4." agora vou lembrar-te
¦•limeira, que sendo os Senadores

ns Ui.ladões mais '«colhidos, eque pela maior parte
ja teriiu servido :i Câmara dos Representantes, he
onde o 1 fnperndoi pôde ter , como em viveiro, os
melhores Cidadãs; para servirem os importantes
esir.ros do 'Estado. 

Assim não só os Litteratos se
aper-íbiçoam f-m todas os ramos da Administração
Publi "ii. como tambem mostram os seos conheci-
•niititos 

propios para cada um dos Empregos».
Tu sabes , que ninguém he perfeitamente uni-

versai; caria n;n se appíica mais aquelle ramo,
que he mais análogo ao seo caracter, á sua nat.i-
reaa. Então r> Publico imparcial lhe fará Justiça;
e o Imperador consultando á opinião publica, c a
*ua própria experiência, terá nmelhor es-olha de
J¦;ir:stros d' Estado, e mais empresados públicos.-Uo incalculável n _...minn de bens , que este .ystema
fiive produzir, não se verám pura ao diante as tor-
•turas , e cr. «sos erros P liticos, de cujos máos re-
¦snltüdos rep. ttidu. vszp. temos sido virtimas; e tu
não íe.-as outra oceasião de dizer-me ( apezar do U>o
caracter serio ) qu? não sabias nqrque principio foi
lembrado (, transacto Ministro d' Estado'. . . a quemtu reputava, incapaz de saber lavrar uma Portaria.

Além do referido, tu deves saber, que como
o l.apaiador faz executar as Leis pelos seos Mi-¦Tiistros, estes sam os rrsoonsaveis, e não elle, por-
que a sua Pessoa he Sagrada, e inviolável, sem
sujeição a responsabilidade alguma. Com efleito
tan uni Governo Constitucional 

"só 
os Ministros sa-..,

<¦* responsáveis, ainda que se queiram desculpar
«•mn o Impcrante. Então a Câmara dos Reprezon-
fantes , precedendo indicação de qualquer dos, De-
pulados, ou queixas de qualquer oííendido, onde
q«alque_ do Povo, quando he contra o Estado, iu-

daga a matteria, o preparadas as p.ovas, ia/ porine,,.d,; ,„„a Con,,n,Bs_o acesar o Ministro peran-te ., Câmara dos fcenadares , onde (*!le deve .o-,
julgado com tanta maior imparcialidade, e Justiça 

"

quaiito os S,.„a(l„,,s se julguem independentes 
'dó

Ministro aceusado.
Já ves, que por mais esta vazão vara a :..»Cama,a a sei tao necessária, quanto lie ncc. .sari»havei- tim Juiz imparcial paia julgar os crime? da-

quelles, que estain mais em circunstancias de vexa-rem o Povo, de «•oinpirimclturcn o Impeiadoi ,<e fazerem inalo» inepa aveis á Nação, e mesmode ewravizal-a. Em realidade, meo Joaquim, todo.os homens tendem ao Despotismo, e he inevitável,
<|»0o aquelies , á quem he delegada uma parte dol oder Executivo , não abusem" delle mais ou me-
nos. Desde o mais pequeno Alcaide até o maior
Magistrado, podem comir.etter Despotismo: mas es*.
tes inales não sam tão conseqüentes , como os que
podem fazer os Ministros d' Estado; pois que não
só podem fazel-os por si de graves conseqüências,
como tambem podem causaf-os por condescendência
com os seos Subalternos-, e mesmo por omissão em
v gial-os e dar de tudo exactas contas ao Impe-
rador, que muitas vezes pôde por elles ser enga-
nado, e trahido.

Temos em conclusão , que a Câmara dos Se-
nadores, além das razões expendidas na minha
ultima Carta , he útil, e necessária não só porque
por meio delia fica o Imperador nos termos de
achar bons Ministros d'Estado, mas tambem de os
demittir, e punir aquelies, que a pezar da escolha
prevaricarem.

Creio , que só coru estas duas razões poderá,
convencer a essas cabeças de pedra, ecal, de quem
me tens fallado, cabeças. que em toda a parte se
encontram, ou por malícia, ou por degeneradas, oa
porque a Natureza as fez incapazes de conceber
idéas exactas. E isto me não admira muito , por-
que assim como lia certos ouvidos, que só se de-
leitam com musicas fortes, e outros, que uunca sen-
tem a desafinação da sua voz , e menos a dos Ins-
tr.imeníos; assim tambem ha miolos, que á nativi-
tale. trazem desmancho., que os inhabilita para coube-
ceren. a harmonia e justeza, com que se rege a

grande machina do edifício social.
Se estas razões te convencem, meo caro , 

'eu

te recomendo, que as propagues com docilidade: as-
sim de niinuircmos o n." dos ignorantes, e inuti-
lizaremos os iníquos fias, a que se propõem os nos-
sos inimigos, que espalham entre o Povo doutrinas
falsas, terrorismo, desconfiança, e desunião. He
nosso dever servir a Pátria, e cada um empregar
no seo serviço o cabedal que tem, ou seja grande,
ou seja pequeno. — Teu amigo.

A

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

ite (to nossos honrados Concidadãos.viso interessui!

Tomos visto com o maior assombro e indigna-

ção cartas ile Lisboa até 24 de Fevereiro, as quaes
comei,, noticias , quo causam horror , mas que o

nos,., dever, a nossa segurança, e a da I. atr.a
«cs obria-am a denunciar ao Publico, e ao Gover-

no", „«.„; ..ei-da de tempo. Eis-aqui a extracto re-

siii.iiiio c fiel de uma das ditas cartas , de 24 de

Fevereiro , escripta por ncs.or-. que ao maior inte-

resse pelo Brasil , sua Pátria , u«e a maia «.Urra

veracidade.

Jt}
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-• Lisboa 21 tir Fevereiro.
Tmios seguido os passos dos nossos inimigos,

por quantos modos tios tem sido possível, e tructa-
do de bnldnl-os quanto cabe em nossa posição....
A raiva exaspereuilo-se cadti dia , quantas maldn-
des pórle suscitai- o espirito infer.iai, tem posto em
via a espelunca de Moura t Comp. Tracta-se de
mandarem emissários para ariisas.-inureiii ( que hor-
roí:!!!) de qualquer modo que seja ao Impera-
dor,, a José Bonifácio, e Antônio Carlos: emissa-
rios para revoltar os escravos, e fazer valer o ar-
ligo du Constituição a favor dos libertos , e final-
mente paia fuzei- reviver as idéas Republicanas em
Pernambuco , Bahia , e Minas. Foi Madeira encar-
regado u oiítrrecer cooperação aquella Provincia ,
que cjiii taes vistas se destacasse da união Brasi-
Itcit,: e-p.ogrcdin o piano de modo, qne um varão
respeitável nos aiiiiuiiciou o Club erigido eu. Água
brusca , onde com espaldar , e docel de seda azul
celeste preside Madeira , e infelizmente assistem
pouquíssimos degenerados Brasileiros; iniciando com
todo o afinco na rede fabricada nas forjas do Mau-
ra. Bem que o laço grosseiro seja, e claro se ve-
jn o firii que eiíes occultam, todavia pôde illudir
aos incautos, e enihitsiãstas. "

Tai he o terrível extracto de uma daquellas
cartas ; nós cluvidariainos. do testemunho dos nossos
próprios olhos, duvidaríamos da veracidade de quema escreveo , se acaso não víssemos em outras, e
até nos consta de boa parte que em Ollicio de um
dos Agentes_ Políticos de S. M. 1. na Europa es-
criptej ao Ministério , a noticia (Ins mesmos horro-
res, do mesmo refinamento, e requinte da maldade
e da mais vil perfídia. Os monstros , os hyprocri-
ta. . zeladores da Nação Portugueza , Nação que.geme ppprimida debaixo do despotismo do Verr.no
Ceiitumviraío de Lisboa , ousaram ria sua furiosa
mente, e tem pertendido pôr em pratica o nefando
.projecto de nos recolonisarem, ou antes de nos lan-
çarein ferros. Que nova, e inaudita unanimidade
e coincidência entre os princípios que elles anniin-
«iam , e as aeções por elles praticadas ! ! ! Estes
monstros, a quem um dJH chamámos Irmãos . esses
ingratos, a quem mu.ca fizemos mai, vendo o pou-co fruete, que tiram (Ias suas armas, que já prova-ram o nosso valor em Pirata , Cabrito, e iiapori-
rti ,. ousam agora com a mais nefanda nttrocirl-.i.íe e.
attentar centra a vida a de um Monarca adorado t rios
Varões da sua coníiitça , Monarca nue tendo siô.r o
pr.t.ir.tnio da naS"a Independência, cia 

"nossa 
representa-

go 
Nacir.iial da paz em quo vivemos , zelozo e1 erpetuo Defensor dos nossos direito* . he ao mes-mo tempo o Herdeiro daquelle Throno, que os

facciosos tem aviltado e alluido. Elles procuramdesuni.- as Provincias , e iiccender entre nós a
guerra civil ; querem ( que tigres ! ) saciar-se denosso sangue , e dominarei.) sobre o paiz deserto
que uão 

poderam subjugar quando Povoado, e fio-recente. .Brasileiros! A segu anca da Prateia esláem peitar,: nio vos deixeis illudir das palavras s«---
ductóràs de um inimigo fraco; mas astucioso ; gelacada um de nós vigilante espia das suas occultas
manobras; formemos em torno do nosso Auptisto
Imperador, c du nossa Assembléa Geral , e Cons-tituinto uma. murullia. impenetrável, contra a qualsejam baldados os últimos esforços do convuls,, engniiisanie Congresso Lisboncnse ; fundemos ii^taoccasüio o grande monumento de honra Brasileira

.ganhemos o louvor das Nações , e deixemos osmonstros n execração do Mundo severo, e impar-
ciai , e as pragas da posteridade

(Conlitmtif-se-ha.)

FRAN (; A.

Como Escriptores Publico*< será sem pre ,|o nos-
iiomenngeiisro mais charo dever rendei todas us

devidas ás aotóen virtuosas, para pr;>mio da viitu-
de, sal is facão , .-estimulo dos verdadeiros homens
ile bem. Aprcssiimo-nos pois a noticiai- aos nos-ns
Leitores o que praticou em França tim digno Hitt.
.si/tiro, por oceasião do juramento da Constituição
tle Portugal.

Paris 12 ele Fevereiro.

" Por um artigo publicado no Monitor de )()
de Novembro convocou a Legação Portuguesa to-
dos os seos compatriotas a jurarem a Constituição
das Cortes, tios termos do Decreto de 11 dc ('),,.
twbro. DVtitre os Brasileiros aqui residentes só-
mente Mr. Antônio ele Souza Dias fbi chamado a
jurar a dita Constituição , na qualidade de Cônsul
de Portugal no Porto do Ilavre ; porém esle liou-
rado Basileiro quiz antes dimittir-se do emprego
que oecupava , e do outro para que estava no-
meado no Porto de I.kirne, do que prestar-se ao
juramento que deile se exigia; e officiou ao En-
carregado de Negócios de Portugal, et Con.menda-
dor João Ferreira da Costa , declarando-lhe , que de-
vendo seguir a causa da sua Pátria, se recusava
ao mencionado juramento , e so dava desde logo
por dimittido do serviço de Portugal. „

FRANÇA E HESPANHA.

Falia de M. de VUlcle Ministro das Finanças em Pa-
ris, e Presidente do Concelho tks Ministros , recita-
tia na Câmara tios Pares em ÍI de Fevereiro, quan-
do esta tomava em consideração o Discur-o que S.
M. pronunciara na abertura das Câmaras.

O Ministro das Finanças disse : que achava ai-
guma difficukiade em explanar a resposta, que foi pro-
.posta mi ('amar:, aquella parte da Falia, que far o
o./jfcto do parágrafo 5." Pois,; o que he que comem aqncí-
lu F.iiia, o qual a resposta que se propõe ? El Is ci
declarou que tinha tentado todos os meios de c-aran.
lit- ti na.ruranc.-i dn zco Povo;—que a cegueira com
que unham sido rejeitadas todas us suas representações
bem poucas esperanças de pau Lhe deixara: e nomes-
mo momento, em que deplorava a perdi daquellas es-
perançüs; em que lastimava não ser compatível cora a
trunquillidailc, e honra do seo Heino preservar a con-
tiiiuação dn mesma paz he neste mesmo momento, querenovou-se s proposta de revocar similhante paz :, ad-
mitlindo-se todavia ter ella tido o objecto de muitas
diligencias, e sacrifícios inúteis ! jEm similhante situa-
ção era por ventura acertado requerer a S. M. , pormeio de tuna Faliu publica , que reíleetisse sobre as
conseqüências da guerra 

'f ¦ Era este o tempo de en-
tiitr em observações sobre ns males provenientes da
guerra? <i tra este o tempo ile nn.st.rar receios, de quea guerra com prometesse us interesses do Paiz, e o
principio da independência Na.ional? Os Ministros es-
tavau. longe de suppur, que a Câmara dos Pares qui-«esse tomar sobre si a terrível lespon.sribiliiiade de um
procedimento tão extraordinário; — que quisesse entrar
em resoluções sobre um objecto , cuja importância ei-
Ia iiiio tem meios de positivi.meute decidir ; pois quea base de taes resoluções depende, não só do conheci-
mento «rios negócios d» Fronço , porím ainda do* dc
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A a Europa. Os desejos expressado!! Cm tal Respos-
*' 

Falia do Throno, envolveriam implicilamento a
ta 

ura do presente Governo : ; e onde esti a pessoa"T 
ouse justificar o auetor du, emenda , e os orado-

'.' 
gue a defendem? Os Ministros procuraram em vão

r<har 
«as suas 1-,;v"11* a(lueíla indispensável ju. t.iHca<;:'''o -.

!L'S oradores, he verdade , observaram, que na 1-alia

VElRei de 4 de Junho de 183'â b. M. declarou, que
UaJ achava nos arranjos internos da Hespanha motivo

algum de-rompimento: com tudo, dizem elles,' o Rei

e gueixa, agora, de quo a malevoletteia tem envenena-

do as suas intenções , representando como otfensivos

os simples meios de saudáveis precauções: e com cffci-

to naquella epocha as medidas tomadas pela Franca, não

tinham realmente outro fim ; Poderiam porém essas

medidas ter. mudado de caracter, quando os accontcci-

mcrtlos de .7 de Julho mostraram á Europa a precária
situação» em que se achava a Hespamha , não só em

relação aos outros Estados , porem particularmente á
Franca- Áquelles accontecimentos, cm que com sumiria
cautila se evitava fallar-se, foram dc tanta consequen-
cia que os Embaixadores de algumas Potências jul-
aaram-sc obrigados _, tomarem medidas para segurança
da Pessoa d'lilRei : áquelles mesmos accontecimentos ,
tem aecendido uma guerra civil na Hespanha, a qual
se tornou mais seria sobre tudo nas fronteira» da Fran-

ça. A França vio a sua segurança em perigo, quan-
do vio- tãobem em perigo a conservação de uma Dy-
Bastia , - cuja,ali'lança- se lhe torna necessária para o seo
repouso, i. da Europa, Ella tem trabalhado até agora
movida por aquelle grande , e commum interesse , e
cão por outros principios particulares, i Pode alguém
suppor-se, sem conhecer exnct&mente quanto áquelles
interesses se acham cotnpromettidos, em melhor situa-
ç.-to , do que Eiítci ; para avp.liar as medtdas, que as
circunstancias tornavam necessárias ? Nada , replicavam
elles , nada se pettendia, senão manifestar um amor
da humanidade , e o desejo da conservação da paz.
Porem ; não sam áquelles mesmos os desejos, e senü-
snentos expressados na Falia de S. M.-? A Hespanha,
perguntam os defensores da emenda , fez para seo go-
verno instituições em 1812, que causam perturbação,
e desordem em 1833: j porque motivo pois as reco-
Jilieceram -os Soberanos em 1812? A plena resposta
aquella objecção he, que em 1812 aquellas instituições
subníiuistraviim na ausência do Rei meios cnerg cos de
resistência conlra a oppressâo , e como taes foram re-
conhecidas ; porém quando o Rei apparecco , era fácil
conheeer, que o seo Lugar tinha sido esquecido, e os
desejos, e diligencias da França dirigiram se a reparar
aquella omissão , e a restaurar o Bei de Hespanlia a
liberdade, e auetoridade, de que o tinham privado aqucl-
las instituições impostas pela força. Este objectrs clara-
mente apontado na Falia d'El Rei, parece ter esca-
pado á attenção dós Oradores. Temem , dizem elles ,
ver Estrangeiros em França, ; mas restabelecer a or-
dem na Hespanlia não he o meio de prevenir a vinda
delles ? Julgar-se-kia, que se acaso a revolução de
Hespanha continuasse a ameaçar os Ttironos. não
houvesse movimentas na Europa par» atalhar os seos
progressos ? i Não era somente armanth-sc, que a

. Frmiça podia obstar a scem atravessadas as suas
Províncias por tropas estrangeiras . A questão era de

estado dc cousas, , he próprio dirigirem-se a Elílei, «•lüsistir.se na sua presença sobre os perigos da guerra.,ssoa e sobre as calamidades, que se lhe seguem ? i Expressa-
ria a S. M. uma Falia daquella natuieza a unanimida-
de , que espera entre as duas Câmaras na clcieza dos
mais caros interesses do Reino? A Câmara dos Pares
não pode mostrar aquella unanimidade de oulra sor-
te, se não rejeitando a emenda proposta.

Falia de M. de ChaUaubúand

Uma sob emenda que expresse semente os nos-,
sos unanimes desejos de paz . parece ã primeira vis-
ta nio deve ser rejeitada ; porém olhando para isto
com maior miudeza percebemos , que _ mulcvolencia.
pôde represei!tal-a como uma direcla censura das tne-
didas nniuineiadas na Falia do Throno. Ora, meos
Srs. , se somos obrigados a recorrer ás areias, j não
he mais útil procurar unir opiniões diüercntes -, cio
que arri .carmo-nos a dividir as que se achara unidas?
Sê a guerra lie inevitável , tudo quanto tende a pro-
duzir incerteza uo espirito dos homens, e a diminuir
o enthusiasmo dos nossos soldados , aífastaria ainda
mais de .nós o momento da paz. ElRei tem, feito todas
as diligencias para a segurança do seo Povo, e pa-
ra preservar a própria Hespanlia das maiores desgra-'ços 

: i quem se atreverá a sustentar, que El-Kei mio fés
tudo quanto elle declara ter feito? Se lia urn limite-,
o qual EIRei julgou, que a honra, da França llie não

permittia expassar, ^ quem pode ¦ dizer, que EIRci • se
enganou a respeito dos limites, que a honra prescreve ?
Eu não procuro , Srs.-, metter á cara o grande norne
d' EIRei, para escapar á responsabilidade Ministerial.
Não mudei de doutrina mudando de emprego.- Julgo

que a-Falia do Throno deve ser objecto de discussão
nas Câmaras, e que as Câmaras tem direito de con-
siderarem os Ministros responsáveis-por-ella; c-oni tudo
distingo- em uma Falia da Coroa, o que bc próprio pá-
ra discussão, e o que pertence á Prerogativa líeál. A
Carta diz: —O Rei fa. a paz, e declara a guerra. —

O Monaicha declarem na sua Faliu, que a elle somente
compete deliberar sobre uma questão, que a Carla deixa

para ser decidida pela vontade Real. Aqui a liberdade
Constitucional dc discussão expira ; ou, para melhor
dizer não examinando mais,-do que llie compete, en-
contra a sua própria segurança no livre exercício da

Real Prerogativa.
Srs., eslamos chegados a uma epocha nm honro-

su para a nossa Pátria ; onero dizer, a da emancipa-
cão da França. Estamos 

'finalmente 
livres da severa

tutella <__• desgraça. O coração de todos os Frçmeeses-,
attento sempre á gloria, e _ felicidade da sua Pat™,
deve palpitar ouvindo estas palavras de EIRei : " Cem

mil Francezes, comtnandados por um Principe da vm-

nha Famiiia, a quem Mco coração se deleita em cha-

mar Meo Filho , estam promptps a marchai;, mvocao-

do o Deos de _.. Luh, para conservarem o Tlirwit.

il-i Hespanha a uin descendente dc Henrique II. „

§ 
muito maior pezo, do que parecia na opinião desses
«adores. EIRei ,'c o seo Governo conheceram quantoimportava a conservação da paz , e não pouparam di-
bgencia, nem sacrifício para mantel-a, salvo o di bon-
r:<. c da segurança. O actual estado da Hespanha com-
promette uma e outra; e a França não podia deixar
de tomar todas as medidas, que estavam em seo poder,a hui de pôr um termo áquelles males. Em similhante

J. 14 S . .

ila ti espantai, _ um i,^.,—~ — --- . 3 , -•

Depois do anno de 1814 , depois dos dias de nos?a»

vietorias. ; ouviram-se jamais expresse, es surallic.ntes, i.

quando reflectimos, que as armas de cem »>'l£™f
L não seriam empregadas em estabelecer o despotis-

mo, nem cm ctleituar conquistas .,,« cu> _~. -¦¦

calamidades , cm livrar um Rei do sangue do, Bom-

£?, em d r aos Hespanhoes o poder de estabelecerem
uons, fi» -. _ -..,„,„-,_. srs. . nao sei queuma liberdade razoa

ção se poi

aadoTüWM iogâr" militar m Europa,' e «tamo» «w
obicecão sc possa por a uma Resposta que «severo-,

£ cio a Falia d'Filiei, que temos outra. vez. to-



I
( 4112 )

vésperas dc can fiar á honra de nossas arma?, o cuidado
de se obter as felicidades da paz. Eu voto «outra a
•sob-emend»,

( The Km Times, Feb. 19. )
Continuar-se-ha.

Dia g de Maio de. 1823.
Prestaram fiança na Alfândega as Embarcações se-

guintes com os deftinos , e dia de sahida abaixo
notado.

Para Guerneseij em ¦(> do corrente mc:j , Ber-
gantim lng. Svaifi,'

Para Gibrallar em -o dito dia, Bergantim Amer.
Lcminl.

José Maria Velho du Silva.

¦Continuação ãa Subscripção voluntária , e mensal paraaugmento da Marinha de Guerra tio Império
do Brasil

Acções mensaes.

Transporte... 6128
Bernardo Ribeiro de Mello  1
Francisco José da Cunha Silveira 2
Jnnocençio josé Gomes  I
Francisco José d'Almeida a
Alexandre Gonçalves do Valle 1
¦José Pereira Landim â
José Bento Alves 1
Antônio José d' Oliveira o
Ignacio de Sou/a Leitão 1
.D.\Anna. Margarida de Mello Doreiond. .7 . 1
.João José d' Azevedo \
,Ex.M Barão de Itanhaem 5
Eliziaria Joapina.Rosa j
Anr.i Luiza j
josé Bernardo de Sá 1
João Teixeira Godinho ,.....! 1
José de Souza Corrêa   ... 3Manoel Bento Lopes 777!!.!!! 2
Thomazia Rodrigues de L irna {
.João Mauro Ribeiro !!!.!!! 7 7. 7. IJoaquim Francisco de Fam .777! I
João Martins Fagundes I
Capitão Thomé Joaquim de Almeida Mascàrenhas 1Tiiomás José d' Agnilar Saudenabo 1
D. .Jozefa Joaquina de Santa Anna, ]
Mamede Ferreira Motozo. .'.77 1
..Joanna Máxima Leite Pereira g
Ro?» Alexandrina de Lima  »

Dia 4 do corrente
.Nova Firmeza, M
pagem
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S. Sebastião: 4 iKas; S.

Francisco de Paula Vasconccllos
Nieoláo Viegas de Proença  
.fosé Caetano da Si! \ -t
Fabricio Piaceutini  

•••-...

Maria Cândida d1 Oliveira *
D, Luzia Perpetua Carneiro de Souto iM,!ie'-7
Menezes

Luiz da Costa Franco e Almeida
Antônio Pereira Maciel
Antônio Francisco Pereira
Antônio Mariano d' Azevedo ••••-.
Tereza Francisca de Jesus \'
Catharina da Ressurreição .......!.'
Label Maria 7
Felicia Maria Roza
Felisberto José da Silva ".
Leocadia Roza •••--.
Jozefa Bernardina do Nascimento !!! "
Carlos Custodio d' Azevedo .77'
Rita Tereza .7.7' '
José Mariano dc Proença
Albina Carolina Rangel 77
Rafael José da Costa
Desembargador Manoel José d'Araújo Tavares!!
Lourenço .José Alves .los Reis "
Padre João Rodrigues Lamego .7.77!
Marianna Roza "
Francisco Antônio Fiiippe 77"'
Alexandre ,Iosé Vieira ........

¦C1C9
íi
8
1
1

- 1

1
1
í
1

José Botelho de Sequeira Matos Araújo.
Leocadia Maria
D. Maria José Ferreira
Fernando José da Costa !
Marianno José do Amaral 777
Domingos cV Oliveira Pinto ...7..'
Manoel Clemente de Sampaio Miranda assignou

por 2 acções, maa, por engano, só se meu-
ciouou 1 e agora se menciona

João Rangel d' Azeredo Coutinho
D. Joanna Maria da Fonceca Costa
Antônio .Tose Pereira
Firmina Maria Joaquina
De Ia Foigé 
Ângelo Lauray
Agostinho Ferreira de Mello
Antônio dos Santos Cunha
Claudina Joaquina
.Tose Joaquim Toscano
Maria Roaa de Jesus
Manoel José da Silva
Manoel Francisco Rodrigues Pereira Galvâo

S2P9
Contúiuar-seh»

M A R I T I M A S.

¦irrueza, Al. Manoel Igmirío Pereira equilb, carga assucar, aguardente e caffé' a vanos. —<,«/í««í?«; 7 dias ; E. Brasileira ConstateM. henio José, equipagem 10 , carga arroz a v7nos: passageiros Francisco José de Souza Anto-,111o João Vieira, e Fernando Antônio Pdreira 7Satttos ; 3 dias , L. Aurora, M. Ma.n-ei.lino AlvesAonngii.es , equipagem "

reira Duarte-, passageiros 7 prezos reincítidos á Sc-
eretaria de Estado dos Negócios da Justiça. - Li-
verpool; 5G dias ; B. lng. Travellcr , M. John Boi,-
mun, equipagem 12, carga fazendas, louça e outres
gêneros a Hcyioorth Brothers -. passageiros 2 lng.

>,, carga assucar a. João Fer- fi

S A II I D A S.

Dia 4. do corrente. — Hamburgo,- G. Amer.
Luiza, M. Retclj/Jf Kecks , equipagem 11, carga cal'-

e e cornos.
RIO „ B JANEIRO « , i M P R E N S T N ACIONA L. 1823
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Annuncio.

ÍI g Berjactores julgam do seo dever participar
so Publico, que sô he artigo Official aquillo, que
como tal for annunciado.

DECREt O.

Tendo em consideração que o serviço no Cor-

po da Guarda Real da Policia tem pouco de com-
iTiiim com o dos outros, Corpos da 1." Linha; e

Querendo obviar os inconvenientes que resultariam
á disciplina do Exercito se fosse applicaria aquelle
Corpo o disposto do Decreto de quatro de Dezem-
bro do anno próximo passado: Hei por bem Or-
denar , que as Promoções do referida Corpo da
P.iücia sejam particulares no mesmo Corpo. O Con-
selho Supremo Militar o tenha assim entendido ,
e n . a conformidade expeça os convenientes despa-
chos. Paço em quinze de Abril de mil oitocentos
e vinte trez, se. rido da Independência, e do Im-
perio. - Com .Rubrica de SUA MAGESTADE
IMPERIAL.—João Vieira de Carvalho.

AnTir.oí. bXOf-icio.

Repartição dos Negosios ãd Império.

Sendo presente aí?. VI. o Imperador a Representação
ria Câmara da Cidade do Cngeibâ , acompanhando uma
relação assig.ioda por alguns indivíduos , cm qne expõe
a necessidade de se reconduzir, e restabelecer na Pro-

¦ ¦vincia de Malto Grasso a antiga e exlinota feriria de
Governo , julgando-o mais próprio , e accommotUdo ao
gênio , c constituição daquelle Povo , para oecórrer ás
intestinus agitações , que tão terrivelmente tem abalado a
¦referida Prbvincm , fazendo-a correr precipitadamente a
"uma verdadeira dessolação, e ruína : o Mesmo Augusto Se-
•tinir, ponderando mui seriamente o estada» actual , em
que ase acham aquelles Povos . a apie tem alado logar as
rivalidades, e suecessivaa opposições suscitadas entre a di-
ta Cidade , e a tle __o Grosso , mui circunstanciada-
mente referidas nos Officios das respectivas Câmaras , e
Governos, q«e teu. subido í Sua Augusta Presença ; e
Tendo mui fortes razoes para se persuadir que tem par.
te em taes desordens Felix Merme, João Poupino Caldas.
« os Padres Joaquim José Gomes da Silva, e José Gomes
¦ria Silva , os qUaes _9pera que se justifiquem tle simi-
4baiit.es suspeitas -. Manda pela Secretaria de Estado das
Negócios do Império partioipar á referida Câmara .-qu .
«chando-se installada a Assembléa Geral , Constituinte , e
«-efrwlativ.8 deste Império , compete a ella deliberar sobre
** «querida fôrma da Governo ; E Ordena outro sim tiue

de uma vez se acabem tao vergonhosas rivalidades , quetrazendo com sigo fim. . .as conseqüências , fazem produzir
a idéa mais «tesconsoladora alo caracter das lesso.r-', in-
fluentes em taes partidos , quaesquer que ellas sejam ; li-
cantlo na certeza de que S. M. o lmpe.rarior Iara punir
com toda a severidade das Leis os auetores , ou coope-
rariores de tão indignos procedimentos. , se desde jà se
não abstiverem delles, e não prestarem amais escrúpulo-
sa obediência ás Suas Imperiaes Ordens. Palácio do Rio
de Janeiro em 25 de Abril de l82íi. —José Bonifácio, de
Andrada, c Silva.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
rio doa Negocias do Império reiuCtfer ao Desembargador
do Paço, Intendente Geral da Polícia, o exempla, in-
clusn das Instrucçoes, que se liam cie observar no Aeoin-
panhamento do Mesmo Augusto Senhor uo dia da aber-
tura dos trabalhos da Assembléa Geral , Ct»'is:itu::iie , e
Legislativa deste Império; E Ha por bem que o mesmo
Intendente Geral as faça cumprir pela parte , que lhe to-
ca , especialmente rio que serve de objecto do ultimo pa-
ragrafo das mesmas Insttueçi . . Palácio do Rio de ja-
neiro em 26 de Abril rie 28.3. —José Bonifácio de An-
dradu e Silva.

Repartição dos Negócios ria Fazenda.

Sendo presente a S. 1\I. o Imperador , pelo Conselho
de Estado , a representação que fez o Procurador Geral
da Provincia de Malto Grosso , sobre a necessidade^ de
continuarem-se os socc.rros , tle que carecem as Giiar-
nições da Fronteira do Paraguai/ naquella Província :
Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios ria Fa-
zenria, que a Junta do Governo Provisório da Provincial
de S. Paulo, de acordo com a .furrta da Fazenda re&pe-
ctiva promova com toda a. aclrvidade possível a remessa,

que se deve fazer rielo Capitão .<«_» José d" Mello „ que
ahi se acha , rios artigos precisos para Matlo Grosso, cons-
tan te da Provisão por copia inclusa, expedida nesta data
á dita Junta ria Fazenda, e. dè as providencias que jul-
gar convenientes, para se «tfeituar a conducçao de tudo,
de maneira que não faltem os mantrmentos indispensáveis ,

guia, piloto, proeiro , o remeiroe pura a viagem , paçan-
rio-se "os raandmentos pelos preços correntes , e es salário»

dos trabalhadores na fémia, f. até agora se tem pra«-
cario, até o Registo de . rnapiwn, d'ond.i voltaram; por-

q„e dali por diante toca ao Commandante do Forte de

Pmbrri. a conducçao da remessa a Piivoa^o de A/é-

aw.roue Pala.-io do Rio de Janeiro 16 de Abril de 18..-

— Martim Francisco Ribeiro rie Andrada.

Manda S M. o Imperador , pela Secretaria deEsfad»

dos Neo-ocios da Fazenda, qne o Desembargador J»

loé da 
'Veiga Juiz encarregado dos seqüestro, das I m-

5_ade. lírtuguezas ordene ao Procurador do Senho

So cravo , _* existe .tu Portugal, e «obre o ,,_

-".
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-iuTnrmoii em'da 
liberdade, que

e Março próximo passado , que, a bem
deve ser protegida Uu- passe a compe-

lente carta de Alforria, recebendo o valor por que for
avaliado , que deverá ser iinjuediatainnute recolhido ao

Thesouro Publico. Paço l» de Abril de 1823. —¦ Marüm
Francisco Ribeiro de Andrada.

logo- a manda.- ali fazer os arranjos necessários ; e .;„_
de sfe verificar a mudança quanto antes. Paço em "3 ,le
Abril; de 1,82 o.—João Kiei/a de Carvalho.

Expedio-se nesta mesma data a ordem acima* men-
oionada aos Administradores' do Contracto , e ao Gene-
ral .das-Armas para mandar fazer a mudança logo qn_
esteja pswn.pto o aquartelamento.

O Apontador das Obras Publicas José Francisco dos
Santos, mande construir para uso da Casa da Moeda uni
banco composto de 2 vigas , similhante , ao que existe no
Arcenal do Exercito , e lhe será mostrado pelo Pivector

«do melhoramento cias Omcinas Gaspar Josc Marques, cora
o qual se deverá tambem entender sobre o melhor m ido
tje adaptar esta obra aos fins, a qne se destina. I' ,1 em
18 de Abril de 1S23. — Martim Francisco E':beire ae Ac-

•dradu.

Sendo presente a. S. M. o Imperador o Officio do
Desembargador João José ela Veiga. , Juiz encarregado
dos Seqüestras das Propriedades Vortugtiezas, cm data de
26 de Março próximo passado , concernente á compôs.-
ção feita entre D. Roza Firmina de Lima , e o Padre
Manoel José. da Costa Vasstlcie , como procurador de
Thereza Gomes , residente era Portugal: Irlanda , pela
Secretaria de Estado dos Nogoc-os da Fazenda, Appro-
var o modo, eom qne o dito Ju..: tem procedido a este
respeito; e que proceda no seqüestro das dtvid;- , exi*
.lindo a-conta do Procurador, que existe. ?°. 13 de
Abril de IK23. —Martim Franásco Ribeiro de Andrada.

- Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria dc Es.
tada dos Negócios da Guerra, rcr.i -tter ao Coronel do
Corno de Engenheiros, Salvador José Maciel o requer.-
mérito incluso, e paneis annexos dos S-s. de Engenho,
e I.-.ivrndorcs do termo da Villa do Paty do Alferes des-
ta Provineia , os quaes se queixam de violências pratica-
dos pcla. Capitão Mór da Villa , relativamente a uma
estrada ;' a fim de que passando aquelle Districto , ,.
á vista do exposto, e do terreno dè a sua iiiformaçS»
sobre este negocio Paço em 23 de Abril de l82j. —
João Vv.ira de Carvalho.

¦Resolvendo S. M. o Imperador qne o Capitão da
'Companhia de Artífices do Regimento de Artilharia da
Corte vença somente a gratificação de Coininando de
Companhia, c niio a de oito mil réis mais.-por estarem--
pregado no Arsenal do Exercito ; Manda o Mísmo Au-.
(justo Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Guerra iiím n participai- ao Thesoureiro Geral das Tropas,
para sua intelligencia , ; exee.ic.5r». Paço em 24 dc Abril,
de 1823.—'João Vu..,o. de Carvalho.

S. 5T. o Imperador , Attendendo ao Requerimento,
do Brigadeiro Martiniatio José de Andrada e Silva , e
SírparCeer, que sobre elle deo o'Desembargador do Pa-
«p, Juiz d'Alfandega: Manda, pela Secretaria de Es-,
Estado dos Negócios da Fazenda , que o dito Juiz con-
ceda Despacho livre de Direitos -ás dezoito Cadeiras, e
uma Commoda , qne o referido Brigadeiro ma.idou la-
zer pera seo uso , na Provineia de />. Paulo , e lhe che-
geram proxiinamente de Sa-itos no Bergantim Bum fim.
Paço em 13 de. 1823. — Martim. Fumuisco Ribeiro ds
Andrs-k'.

Manda S, M. o Imperador, pela..Secretaria ds Este-
do dos Negócios da Guerra , que o Fysico Mor Inspector
dos Hospitaes Militares expeça as necessárias ordens a
-fim de que duas horas depois dc se distribuírem a» n-

ções aos doentes do Hospital Militar desta Corte se pas-
se uma revista,. e se reccbham todas as sobr;;s das [mes-
mas rações, que se acharem ; evitando-se assim que os
doentes vendendo-as tirem meios para haverem eousas r.o-
civas. Paço c-n 2b' de Abril de \''2'ò. — João Vieira ile
Carvalho.

Repartição dos Seaocios da Justiça,

i Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria deíEs».
lado dos Negócios da Justiça, remetter ao Ouvidor da
Commarca do itto das Mortes , o requerimento de Miguel
Jasè cie Oliveira, para que o Ministro avoque todas as
causas, em qne elle contende com João de Godou Ca-
m.-trgo , e outros ..o Juizo da Villa de $. Carlos dc: Ja-
ciiáí , visto carecer o Supplicante , segundo as informa-
¦gõe.s, a que se mandou proceder, de protecçao concedi-
tia pela Ordenação do Livro primeiro , titulo cineoenta e
o:to, parágrafo vinte e dons. Palácio do Rio ele. J.anei-
f.-i em ü'J iíj r_t,i'.[ .,]_ lSa3. — Caetano Pinto de Mi-
naiida Moiitenriiru.

¦Rffartkúo dos Negócios ela Guerra.

ílavenib, K. M. o imperador De^rminado , rp.e o
Batalhão dos l.ibe.a.-.s , que se ...v.a ,i,.i Ilha deu ''obro?
Sr», v.i »qiiarl.f.hi ,,-, Arm,":iio', e lenio-ae hoje ¦'¦. r.iua , ,
aos 'Àdisiiinsti ídures d» Contracto da Pesca das Balcas
«pre .-erjairr mu dos Armazéns, ruir; for necessário' .,ara
g.ntetei.- Ma.-.Ja '-'. M. I., peli Sccietaria de. lotado
do* Negócios da Guerra , que o Quartel Mestre Gene-.¦ra! ent''iiíJ--i.!lo-se co.n os ditoe Administradoris so;].'.;
qii.il lii-È..*. S-iJ' r.r lKn\ para arpielli fi.Vl ¦IvítUl.ldl), >,::._,,->

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Este-
do dos Negócios da Guerra , que o Tenente General Go-
vernador das Armas da Corte, e Província, remetia a. esta
Secretaria de Estado unia lista de todos os Officiaes Em-
pregados no Quartel General, declarando-se- o titulo com
que cada um ali se aci.a , e os seos vencimentos. Paço
em -26 de Abril de 1823. -— Jofto Vieira de CurvaiIw. _

R-ipártiçíio dos Negócios da Marinha.

Oftcrecendo-se o Commereiante José Antônio Mon-
tci.ro a fornecer o Arsenal da Marinha dos vignagres ,
que percisos fove.r para sappritnento das Giiarnijões dos
Navios da ' Armada Nacional, e Imperial, mediante as
condições propostas na saa representação junta; e De-
Sejando S. M. I. que a bo-i qualidade dos gêneros »eja
sempre quem decida da si.a compra ; Manda pele. Secre-
¦laria de Estado dos Negócios da Marinha., (inu o In-
•tee-lente da Marinha tendo cm vista o presente otlcre-
cimento do referido Cominerciante , e o ipie ¦ o Alteres
'Manoel. Rodeiy.e.s ele Amorim I',? s '.•" í •>,..• 'rio objpct»
em a reprefentir-ão , que 'l.e fu ...... <¦ ¦¦ i a P»1'-
lana dc \:> uo corrente ineí ,; pref. i .iq.i..il'!, <ía q"f
resus va-itar/cns ¦ resaitern á Fuacnda Publica , tamo •¦¦i.i
f'.i. .'tiaio em bondade de .gtnero 'J-''J]1-.'|-C( do •'Liiacw»
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, jj;0 jé Janeiro em 28 do Abril de \ 8-23. — Luiz da

punha Moram. ^

Tenilo-se comprado a Manoel Ferreira Flores para o
" . Vo do Berguniim Bom fim , um Cn ti nio novo de qua-" 
? .- .v,ns leme . e cana , o com a competente- terra-
iru ifi"ua ¦

nela quantia ne cento, e vinte oito mil reis; .vjiin-
\ S M. 1. > Pe'd Secretaria de Kstarlo dos Negócios

Ia Marinha , que'assim se comiiiunii|ue ac Chefe de IA-
iadra Inspector du Arsenal da Marinha , niio só para

receber o mt-siuo Catraio , e mais pertences, como p.na
•antlar abrir os necessários assentos onde convier. lJaln-

cio do Ri» de Janeiro em ?l9 de Abril de I8ii3. -- Aníz
4a Cunha Moreira.

Manda S. M. 1. , pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha , participar ao Ministro , e Secre-
tario de Lutado dos Negócios do Império , que na con-
formklade da Portaria de 14 do corrente, expedida pela
Secretaria de Estado dos Negócios dolinpcrio, ficam dadas as
ordens necessarins para irem servir temporariamente na
Secretaria da. Assembléa Geral, Constituinte, e Legis-

jativa , o Official da mesma Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha Antônio Alves tle Drito, e o Aju-
«fonte do Porteiro Torcate José Pinto. Palácio do Rio
de Janeiro em 30 de Abril de 1823. — Luiz da Cunha
Moreira,

RIO DE JANEIRO.

Relação das pessoas que tem eoncorrido com as quan-
tias, que qffertceram gratuitamente pana as ttrgen-
cias do Estado, de que tracta a. Portaria expedida
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império,
em data de 15 do corrente Abril, e publicada no
Diário do Govenu).

José Pedro Fernandes
João Lopes Baptista
Manoel Bernardes Pereira da Veiga
O Brigadeiro Manoel Alves da Fon-

ceca Cosia
João Gomes Barrozo
Antônio Gomes Barrozo
])i"go Gomes Barrozo
.Tono Martins Barrozo
João. da Silva Nepomoceno
Manoel dos Santos Freire
Henrique José de Araújo
Gregorio Francisco Ranios
Joaquim Antônio Alves
Manoel chi Silva Santos

I Domingos Gonçalves de Azevedo
lidefonso d' Oliveira Caldeira
José Antônio de Mattos e C.a

j Eleuterio José Velho Bezerra por sua
| 

avó D. Boza Angélica da Silva
Luiz Antônio Airoza
Francisco José da Rocha

j Antônio Francisco Leite
tJono Martins Lourenço Vianna
Desembargador Luiz Pedreira do Cou-

to Ferraz
Desembargador Luiz José de Carva-

lbo e Mello
{José Caetano Travassos
jjoão 

Jos,'. Ferinindes

|J*>sé 
da Costa Araújo Barros
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TransporteJoaquim José Pereira Faro S8
Desembargador José de Oliveira Pin-

to Hotel ho k Mosqucira
Francisco Luiz Saturnino
Domingos Antunes. Guimarães
José Joaquim Guimarães
Pedro Antônio Viena da Mota
Doutor Vicente Navarro de Andrade
O Conego Pedro Antônio de Aze-

vedo
José Luiz da Moita
Padre Jicio Bernardo Nogueira
Thomaz Pereira de Castro Vianna
Dezembargador Clemente Ferreira

França
Tenente General Camillo Maria To-

nellet
Joaquim Pires Farinha
Gaspar Coelho Leal
Francisco Kodrigi.es Bastos
José Pinto de Miranda Coutinho
Jaime Mendes de Vasconcellos
Henriques de Saules
Antônio Dias Coelho Netto
Sebastião Luiz Vianna
Manoel Antônio Cardozo
Antônio José de Araújo
Doutor Marianno José Pereira da

Fonceca
Joaquim José da Bocha e Comp.
Francisco Ferreira S. Paio
Tenente General Alexandre Eloy

Porteli
Manoel José Gomes Moreira
Padre Narcizo da Silva Nepomoceno
O Conselheiro Luiz Barba Alado

de Menezes
José Tavares França
D. Anua Joaquina Barboza Ferreira
Manoel Travassos da Costa
Francisco José Rodrigues Filho
Manoel José de Souza e Silva
Francisco José Guimarães, e João

Alves de Souza Guimarães
P.-.seoal Cosme dos Reis
Nicoláo Antônio Cosme dos Reis
André Gaspar dé Amorim
José tios Santos Vieira de Moraes

Manuel Francisco de Oliveira
Simpliciu da Silva Nepomoceno
Padre Joaquim da Cruz
Padre Bernardo José dn Silva Veiga

José Joaquim Borges Monteiro
José Luiz Mendes e Comp.
Marianno Antônio de Amorim Carrao

Conselheiro Diogo de Toledo Lara

Ordonhcs
Manoel Moreira da Silva
Carlos José Moreira
Jeronimo Francisco de Freitas Caldas

Joaquim Ferreira dos Santos
.Tono Ferreira Leite
João Xavier de Abreu Gama

Antônio Ferreira da Rocha

Bernardo dose Borges
José Pereira Vi dal
Antônio Ji««i d» M™ Brllãa

João Ferreira Leito
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Transporte
3fiSs Pereira de Souza 87
João Rodrigues Pereira de Almeida SH
José de Carvalho Ribeiro 89
Francisco José Alves Quinta» 90
Autuai.) Jos.: Auws 91
Domingos lianfisco de Aranjo Ilozo 92
Lourenço Anlonio <h. Rego 93
Eranciséo. Xavier Pires 94' Manoel José Alves Meirelles OS
Francisco Fe:êira Novaes 96
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Continuar-se-ha.

Correspondência.

Cartas políticas.
¦; a\u 
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Rio dt Janeiro 19 de Fevereiro de 1893.

Cpm bastante incommpdo vou escrever-te, meo
caro Joaquim o calor aqui he insuportável-, e es^
te clima ardente, ehuinido, provoca o suor, e abà-
ie as forças. Irei até onde poder, dizendo-te o qué
posso sobre à liberdade da Imprensa, que pela mi-
nha opinião deve ser garantida pela nossa Consti-
ujçáo em toda a sua plenitude.

( Q vulgo grita pela liberdade da I.nprensn, sup-
pondo, que los arianos mais oceultos chegaram ao
seo conhecimento; ós tímidos, e sobre tudo os eni-

{'

de quem be o culpado, porque o Impressor o de-
tilaiM. Vai a questão ao Juizo dos Jurados , e este

pregados de menos boa condueta querem qne essa
liberdade seja a abertura de uma porta para irtjq-
rias pessoaesi e descrédito dos que servem ao És-
tudo; e os que alfectam Religiosidade , ou a terii
superficial, gritam altamente, que eRa será o meio
de perder-se a Religião Catholica Romana.

Mas quehí nSo ve, que não he a Imprensa a
que pôde Caíjsar injurias ou atacar a Religião? Sei
ó soa abuso poderá produzir esses, e outros males;
e esse he o que a Lei castiga , e castigará «empre
pelo meio msuV siúninario , qu?.! he o (íos jrr.ílos.
Pelas nossas'Leis velhas un, Iw.-.Taesr. iri:::.77 n:,r
Úm }ibe!o rarnoso pregedo de noite a su". ¦: .¦'-, .''.¦}.
nha de requerer uma" 

"devassa, 
em que de 

'«>:;:'..¦:"rir,

ninguém sabia culpado: e se o accaso fazia :,::¦«-
tecer o .delinqüente, em qua trabalhos não es"\-!va
q aceusador, oferecendo un, libelo aceusatorió,
que devm correr via ordinária? O resultado ultimo
era |10 fim de muitos annos achar-se o aceusador
cansado , cercado de inimigos, e arruidndo em sua
fazenda; e o réo absolvido' a custa da trapaça, e
ilo soborno. LcBií.rrs-uie ter prosenceado o Conse-
Iho, que um ieífado velho, de conhecida bonomia
deo a uma parte ," que o consultava. Era a quês-tão de Quere*!!?: o Letrado o persuadia, que não
q,iereP.::,s", concluindo o seo discurso em dizer-lhe,
é..e__eta melhor dar pancadas, do que querellar.
pi 

tão tne- pareceo um absurdo ; mas tendo ao de-")ois conhecimento das chicahas do nosso foro, e
«Ia corrupção, que nelle ha, achei muita razão no
Doutor.

. Pelo contrario suppõe, que um de má lingoa
(juer injuriar a qualquer pessoa por meio da Im-
prensa : leva o papel ao Prelo , onde o Impressor
Iho não recebe sem elle o assiírnàr (porque aliás
responderá pela injuria.) Queixa-se o injuriado, o
qual no impr««o tem não só o Corpo 

"de 
Delicto,

que most*» a existência delle, mas também aprova

suinarissiuiamente o decidem sem custas cm poucos
dias. Respondam agora esses ralhadores contra tu.
do o qüe he novo, que estado he mais feliz, se cs.
fe-, ou se o aistigt) ?

Por outra parte, jiertender-sc a prohibiçSo.
de qualquer cousa útil , só porque delia se pôde
fas-cr abuso, be para mim não só asneira, mas ns-
neii-fl pruoril. Por essa regra deviam-se arrancar
9.8 vinhas , e as canas de assucar para ninguém sç
embriapr, e nesse estado fazer alguma morte: não
se dev.a fazer fogo para se nao queimarem as ca.
sas ; e ultimamente deviam-se proscrever .todas as
nossas armas offensivas, e defensivas para que om .
ellas se não matasse ou ferisse alguém. Mas qi,c?
Inda ficaria algum queixo de.burro, com que se
podesse cominetter ura fratricidio igual «o de Caim.

Quanto á Religião , ella se não propaga com
armas, e com força. Já lá vai o século dos Cavai-
leiros andar.tes , e das cruzadas. Qui potest captre
ccipiat. A liberdade de pensar he a principal liber-
dade do homem. Cada um siga a Religião que qui-
zer , com tanto que niío queira ser pregador, nem
atacar a Religião Dominante, porque contra isso
existem, e existiram a jurisdição, que Jesus Chris-
io deixou aos seos Appòstulòs, é as penas que
as Leis do Império impõe, e ham de impor contra
os que perturbam a Ordem Publica.

Temos visto os inconvenientes da Liberdade
da Imprensa. Vejamos as Conveniências ; e entre
tantas eu te enumero aquellas, que couberem no
no curto espaço desta Carta.

l.a Conveniência.

Quem for Athco, Materialista, eu de outra
qualquer Seita contraria a crença Catholica Ro-
mana. que escreva, e falle sem reboco : Então eu. f
com mais segurança desvariaréi ineos filhos de ou-
virem a sua doutrina; captei Ia, que eu não po-
derei tomar, se elle for encoberto, e rezervado.
Tu sabes quanto as conversas particulares sam mai*
perigosas aos rapazes do que a Leitura de mãos 1-
Livros.

2.* Conveniência.

Por meio da Imprensa livre se augmenta a
massa dos nossos conhecimentos, não só na parte
propriamente chamada Seienlifica, mas também na
historia do tempo, e dos factos oceorrentes, os
quaes nunca podem deixar de illuminar-nos para
o acerto da nosBa vida publica, e mesmo particular.
Lembra-te, que o tioSro captiveiro neste Artigo
foi tam bárbaro no ministario passado, que nós
estávamos no Rio de Janeiro, e absolutamente igno-
ravamos o que se passava na campanha de Monte
Video na guerra contra o regulo Artigos. As folhas
lnglezas, c o correio Breisiliense eram os que ne,»
Vinham contar o que a conteria á nossa porta. A
Gazeta desse tempo era abaixo de servil, era o
dedo do Gigante , aprova mais autentica da nossa
escravidão, e da estupidez , em que nos queriam
conservar. Louvemos a Deos, meo caro 

'amijfo.

que principia a castigar tanto insulto feito contra
os direitos do homem, e contra a humanidade, .'• o
mais he que para confundir mais os Tyrannos dó
Mundo, poz á testa desta honrosa luta o Herdei-
ro do Throno do Reino Unido, de Portugal, Bra'-
sil, e Algttrvcs! Ah! Como o Ceo sabe zombar
dofí homens injustos!



1

Os
fraquezas :

¦ : '3.» ('oiivenicti, iu.

homens toin pai vôos , w-tn ambição,' tom
obram bem pebi maior parte com n.<-

^o'da Lei, que lhes impõe penas. iVuiitus vezes

a esperança de que se nao saibam os seos delictos,

<)S incita a coinniettel-os ,- mas com a liberdade da

Imprensa terám mais esse freio , pontue por ella
(.e podem publicar factos , que sem ella ficariam
¦>m eterno esquecimento , ou ao menos em duvida.
Observa bem os nossos Empregados , aquelles que
desejam ser honrados; e verás , que a liberdade
«ia imprensa os tctn posto na urgente necessidade
de trazerem sehipre a balança nu mao, e dè se
conservarem em continua posição segura contra o
altaques da maledicencia ; vindo assim a fazei hu-
biti) na firmeza de seus ^ passos , conseguindo ]
fjtn a opinião publica a favor da sua integridade.

Concluo. A prensa he uma machina inventa-
da e hoje aperfeiçoada, para escrever em boa le-
tht ornais rápido possivel, • como o sam tantas ou-
iras machiiias, que abreviam a mão iPobia a fa-
vor dos consumidores. Ao Senhor da prensa nin-
o-ucni deve impedir a liberdade de imprimir todo
o papel que ali for., porque o contrario seria ata-
cai es, direitos da prosperidade , que a Constitui-
fãò deve igualmente garantir. Queih chama ladrão
ao tiue fez um roubo não commette injuria: c não
estando da parte do Impresso r saber se ri) farto
fio roubo he verdadeiro . ou falso , nenhum crime
í-r,;ninettG em imprimir. Esta culpa só pôde recair
nu que fez o papel , se elle he ealmmiioso , quero
dizer-, ve a imputarão he falsa. Perante os Jurados
!-,e decide a questão verbalmente. Pelo papel se

poiva a injuria , e o i.ijuiiahte : ao aceuzado perten*
ce provai que seo contrario commetteo o furto
ou limos-, e que por fsso lhe • não faz injuria em
ehiunal-o Latirão por .que. esse. he o nome Poria-
gttez que st; dá-'.aquém furta, ou fíiz 'Cimireiclação

frmidulosa Incri fiiricnài causa , • nul ipsius ' rei. , uut
fjus itsns.E ao suposto "injuriado incumbe a defesa
.!•:- mostrai- boa , e nunca interrompida sua condueta ,
para provar que está injuriado , e que o seo con-
ttiirio lie aihiimiiador. Se assim o fizer seo r.éciito
se.á brevemente restituido , e o seo contrario fica-
rá com o iabéo de calumuíador, além das penas,
que a Lei estabelecer.

Basta , amigo . não quero que te enfasties com
Cartas extensas. Vive em paz , como deseja— Tco
amigo di> Coração.

(Íir:í1t/,.uu-de ,<*', rgipe tVEl-Pü ( que ora se deve-
iu. denominar — do Imperador -- o isto até para.
poupar culcmbours , contra-, o lírio fios Sergipanos,
feitos por a infame folha do semanário Civico) de-
pois í..<! lida uma proehiníaçuo, em que. comemorava
o diu, como época notável, cm que semelhantemente
nos / ortugitt z<s livrando-se tio jugo Ilésptinlwl, nos
libertava-mos nós então do jugo Portutiitez : ale-
vantéí altamente a voz e acclaniei Imperador Cons**
titucional do Brasil uo Senhor D Pedro de Aleim-
tara, e seo Perpetuo Deflensor. Houve ã tarde Tè
Deum v á noite luminárias <S:e.; e. depois lavrou-
se B competente Acta em o respectivo livro da Ca-
mera, sendo tudo isto assim, e iendo eu docunien-
tos authcnticos para demonslral-o, se preciso for , e
estando insta Corte os Enviados da Camera. e Go-
Verno dnqueila provinciu pata contestarem o con-
trario, se falso ' for ; não pude deixar de estra-
nbar, e pasmar por o descuido tia Camera ile Ser-
gipe. em seo «sllicio dirigido a esta Corte e trans-
cripto <-.!. o N-° 84 do Diário do Governo Omitir.-
do meo nome : cousa esta que, por a Auctexidade
d«. Governador que então exercia em aquella pro-
vincia em Nome de 8. M. i., offendc minha-répu-
(ação; e tanto mais porque me tenho dado por
auetor da Acclamação de 8. M.. í. cm Sergipe, pa*
ra- com pessoas d'alto emprego nesta Corte. Co-
nio pois por intermédio de seo Diário fui agravado ^
parece de justiça , que por elle mesmo seja desa-
gravado quanto antes: o que espero fie sua im-
parcialidade , e rectidãu. Sou com a devida conside-
ração e cordialidade , de VV. mces. attento, ve-
nerador , e criado Jost: E/o// Pessoa da Sikii,

Rio de Janeiro em 23 de Abril 182.3. .

Srs. Redactores,

Commnrca de Sergipe _ .
acontecera em o diu 12 d'Outubro a Acclamação
de S. M. !. , e mvo» me di.
ticipação o Conselho Inferi.-- ... . .
r.liocira por intrica'; sendo relévattté consa a Acclu-
inação tle-S. 51.' 1. , que quanto mais isóclirona
fosse, maior unanimidade mostrava da parte dos

Sabendo, por participação dirigida ao Ouvidor
liitm-int) da Commnrca de Sergipe <f El-Rei, que

Outubro a Acclamação,
iirigindo semelhante par-
ino do Governo da 0-7-
relévattté couí

que quanto mais
..•¦-•-*. ,inm.i uniu.unidade mostrava da j...,.,v ».¦
Povos, o. niciios log-.ir daria á turbulências, causadas
por os nossos inimigos Jiheraes, plumbi-pedes ; imine^
dii.tan.ri.te oÜieioi ás Cameras, e mais Aucforidade9
da provinciu de Sergipe,"pura' qne ncclamasspra 8.
M 1.: c em ío-;.dia'-J.« de Dezembro de 1822. reu*
ilido com a Camern, Povo, Clero tendo em fren-
4p o Vigário Geral, A ucte, cidades eiveis, e militn-
rw v postado' em grande parada, um regimento de
inlatitaria, <> 'müfi-ii' âe cavalaria, reunido todo es-
'»' concurso mi n grnndi' praça 

'" da Cidade 
' dí "?.

Srs. Redactores,

Nullrus adictiis jurare in veria magistri. — Horat.

Venho de ouvir a Sessão áe boje 30 de Abril
da nossa Assembléa Legislativa, na qual ae discutia
o Cerenipriiaí, com que deve ser recebido o nosso
Soberano , Cercmoi.ial que fez parte do Regulamento,

por onde se lia de reger a mesma Assembléa.
Ouvindo ru. ler o'Regulamento, que se leo todo,

reparei nos artigos seguintes.
Haverá üsií Presidente mensal -
Virá dinheiro do Thezouro para serem pagos os,

Deputadas, e os Empregados ns Assembléa.
Aos Ministros d Estado não se lhes du logar,

ua Assembléa cx officio. .
Antes de dizer o que entendo sobre estes tres

artigos . devo notar, que reparei, que no preâmbulo
do mesmo Regulamento se chamavam sábios os Legis.

ladeie»-de Inglaterra, França Hollanda , Hespanha,

Portegel, &cf-«/>«»« «*" De>>« - " Srs' UahcAU>

res He notável a mania, que reina nos nossos diaa

entre os meirti.ee, todos se querem dar epitctos, e

IrSJeZ disiinctos, sem «c lembrarem que os

\SZZ fie Edimhnnjo chamam a. isto Napotan.saie.

N™' Câmara ¦ doi Coeimuns cn Inglaterra, que

fa/ l*me do Pariamento, o Presidente be um em to-

h um. fesüo; a. Hollanda parece-me, qne sucer,,

2 o me-aio ; em França se bém me lembro , tãobem

tiú he™nòs Estados Unido, da Animei, noas os co-
assim ne., practica; ora nao ne uma
terranees tãobem_ ,«am ^^ ^ ^ ^
Kmrasao .n.o .nula. "'t descaraÍ8!íte 

de Mc.':

*^r?lfl^cu^-;Ei^P^*scaFen-
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dc eom o tempo . em quinze dias «Õo se saberá, o qne do IVroco vem dos fregueses , logo quando es irmão.

se ha de fazer nos outros quin.c. do Sanlissi...» se ajuntam , e que o Jiu, os preside
No Thezouro lia uma escriptviraçáo de compta. fica este igual ao arroco , pergunte eu lera tãobem

íiilklade, e porque ha de pagar mais alguns coutos o lr,i (.'lamento ile R. ? Vj.ut.os conseqüentes. A for.,

por mez, não percisa de novos empregados ; so na As- ça he nma cousa a acV..o de a mover he outra , a

Lnbléa se fizer este pagamento ha de por força ha- primeira esta no Povo, . segunda no Soberano, .

ver quem escreva, e faça estes assentos, <> então te- deixemos de imitar aos descambados de Madnd , e

remos ..ma despe/.:, desnecessária ; eom.» em Inglatcr- aos Sansculot.es de Lisboa. 
, , ,

ra, Franca, o Holianda sam os Deputados, que pa- Não reparem , cm que lhe mando o borrao sam

gani para o ser , já se vê não ha Ia nso a este res- horas de jantar, e et, nao quiz perder a ap^dura.

peito- n. America do Norte, aonde se lhes pa-. pela Ftloorain».
mesma razão , porque se lhes deve pagar entre nos ,
mandam elles os seos r-eibos ao Tliezouro , e sam Ia _,„,-¦- j . ¦ , ,,
paços bem como os outros empresados; ora os nossos Continuação da Subscripçao voluntária, e m.nsa( p».

podem fazer o mesmo , e ik4..o-no- dc imitar aos ra augmento da Marinha de Guerra do Império

bescamisados de Madrid , o aos Sansculotcs de Lisboa. do Brasil.

. Tracta-se na Assembléa de f.ser leis , e regula- A.qoes mennn.

mentos tanto universaes , e commims paia todo o Bra- "

sil . como particulares para as drfforetites Províncias . n
tanto para p.opór como para foliar sobre uns e outros, Desembargador .Amomo feliciano da Silva Car-

não ha pessoas mais p. opria. . do que os Ministros de neiro  *

Estado ; elles estam como Ministros do Poder Execu- Manoel Jose da tnlva....

tivo cm correspondência diária com os differen.es ra- Francisco l edro tio Amaral  i

mos 
'dos 

Poderes Administrativos das Províncias: eíícs Joaquim Rodrigues Gomes  i

sabem por comm.mi.ação diária, o que he perciso ai- Francisco Antônio da lnnuade  I

terar no systema universal, e até no particular de cada Csno.ifc Mana de Na.aret  i

Provincia tem meios dc saber mais, do que qualquer D. Mana de Mello franco  
J

indivíduo ; o melhor dus Deputados mesmos com os Joanna Mana  •-

melhores desejos náo sabe , o que se passa na sua Fre- Roque Luiz de Macedo  £
gne.ia não se vê beta como possa saber, o que.se Antônio Alves d Araújo  -

«assa nas outras, porque, o que se aprende nos ii- Antônio Jo.e de Campos  i

Iros quase sempre sam theori-.; não suecede assim Ex."» Luiz cia Cnnba Moreira  5

ao Governo, porque elle he como uma arvore, qne Antônio Rodrigues Lameira... -- a

ha na África, a qual estende os seos ramos mintas Gaspar José Marques  -

braças, e das pontas deita taizes para a terra; o Go- José Joaquim dos Santos  ¦-

verno está em toda a parte, pois que está dividido Manoel Ferreira.  -

até aos vinteneiros; o centro dos differentes Governos D. Barbara joaquina de Jesus Ramallio  
|

lie" o' Ministério , logo oa Ministros devem saber me- José Ignacio Simões  t

lhor do que ninguém, o que se percisa alterar, in- Aureliano José da Costa Homem.....  i

j.ovar, &c Ora como poderám elles propor as suas Anna Francisca Velho......  i

«Vas na Assembléa não estando lá? Em Inglaterra os Anna Carolma d Araújo Lecio .. ,'"7.;'" -,"
Ministros sam Deputados sempre por certas Povoações Desembargador Sebastião Luiz iiiioeo tia bilva. l

e como ali quem mais dá lie Deputado, sempre lhes Manoel Gonçalves Ramos -•¦  
|'

be fácil serem eleitos ; cm Holianda parece-me, que tão- Anacleto José  .
bem elles tem assento no Congresso; cm Fiança vam Manoel da Fonceea  l

quando querem ; porque não seguiremos nós pois estes Luiz Antônio de Souza...

homens , que tem camizas íinas . e boas ptmtalonas Mariano José ile Bvito Lima......... ...  *

E havemos de imitar aos descamisados de Madrid, Fernando Martins do Amaral (.ruge! e Silva.... 3

aos Sansculotes de Lisboa? Padre José Joaquim da Costa M^nn.  ¦

No debate sobre o logar aonde devia e_ar a ca- Concgo Feliciano Joaquim da silva...  <-

deira do Presidente, di.se um Sr. Reverendo Padre Conego Manoel Antônio Nettc-

Deputado mi Assembléa, que ella devia ficar paralclla Hennino Corrêa da Silva  *

com a do Imperador, porque aquelle representava Manoel Ignacio de Loyola  -*¦

Soberania Nacional ; pondo de parte a questão só pro- Lu,'as José d" Alvarenga

priá para entreter meninos de escolla, o que he So- Monsenhor Roque da Silva Morena  
j-

berania? Quero eu suppor, que o dito Sr. Reveien- 7"Q-g
do lie um Par toco; segundo o modo , eom que se '"
enunciou , e pondo de parte a Thcologia , o poder Continuar-se-lia.

N O T I C I A S M A R I T I M A S.

E .V T R A D A S. .Hercules, NI. James King, equipagem 14, carga as-

Dia 5 (io corrente. — Capitania ,- 7> dias-, L. sucar e caffé. —- Porto Alegre; S. S. Miguel tons-

Soecorro, M. Manoel da Silva , equipagem 8, car- tanle , M. José Pedro Rodrigues , equipagem 10..

k .' niilho arroz e fio a vários : passageiro Joaquim canja vinho , farinha de trigo e fazendas : passegei-
Jos- Pedro' 

roso 
Alferes dc Cavaliaria Francisco Pereira de: ...w-

S A II I D A S. za, Luiz Antônio de Medeiros com um escravo.

Dia 5 do corrente, • Copenhague ; G. Amer.

R I . t» e J A N E 1 il O n, a. IMPRENSA NACIONAL 1823.
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DECRETO. M.aas Geraes expõe a resolução , que tomara , de ac-
cordo com a Gamar» da Cidade do Onru Preto , t com
o Governador das Anuas ria Provincia, para solenrmisar
na dia 9 do mesmo iih-í a memória da feliz entrada d«>
Mesmo Senhor naquella Capital : e Deferindo á Suppli-.
ca, que no mesmo Olficio ui. o Governo ; Manda , pe-
Ia Secretaria dc Estado dos Negócios do Império, partici-
Dar-lhe liara -aia intelligencia , que Ha por bem que nos

' i .: i-  „.,. n-...„.;..«;..

X Ttendendo á que a força de cincoenta praças,
r^Tune foi creada a Companhia de Artilharia a

r, alio da Villa de Campos de Goitacazes nao lie

suficiente oara o serviço para que foi destinada; ^ ..._ .._ iim.i„._  .,,. i„.
tlev por bem elevar esta Companhia a mesma tor- f<jturos .mxxm!i,mm hllja 

¦¦(.-„,, nas Repartições da Publica
* Sr. tem a-: Companhias das Brigadas dc Arti- Administracio da sobredita Cidade, e auclorisa á respectiva

Seria á Slallo da Corte, a que ella he addida:  - -

o Conselho Supremo Militar o tenha assim enten-

dido c expeça os despachos necessários. Paço em

vinte' trez de Abril de mil oitocentos e vinte, trez,

secundo da Independência , e do Impe.io. — (on a

Ruhrta de SUA MAGESTADE O IMPERA-

DOVt.. — João Vieira de Carvalho.

Câmara para fazer cantar em taes dias o Hymno Te De-
nm Laudamus. Palácio (lo Rio de Janeiro em 28 de Abril
de 1823.— Josc Bonifácio ele Andrada e Silva.

Artigos r,'Officio.

Repartição doi Negocios do Império.

Tendo José Antônio de Araújo, Negociante da Praça

da Bahia, conduzido a este Porto a bordo da Oalera

Dinamorqwzu — Carolina-uma. porção de madeira , e es-

topa . que offereceo gratuitamente para o serviço Uo Ar-

«enal Imperial da Marinha .-¦ S. M. o Imperador , sensível
a esta acção de generosidade , Manda pela .-secretaria de

Estado dos Nesoeios do Império Agradecer ao retendo

José Antônio de Araújo aquelle oflereamento , que com

toda a mão ci-tracteYisa por «ma verdadeira prova do

seo patriotismo , e do seo zelo pela prosperidade Macio-
ml. Palácio do Rh de Janeiro cm 26 de Abril de 18 2..
— José Bonifácio de Andrada e Silva.

$. M. o Imperador, A ttendendo ao que Lhe repre*
sentou Fabiano do Espirito Santo , Feitor das obras rto
«queilucto da Carioca , e á informarão, que sobre o
-nen requerimento deo o Sargento Mór Inspeetor das mes-
mas obras, Manoel José de Oliveira; Ha por bem que
sc coute nos dias de Guarda o salário , que o *>aW"-
canta; até agora vencia somente nos dias de trabalho;
ficando nao só encarregado das ditas obras , mas tam-
bem de inspeccioirir o aqneducto , e a matta, que °
«bre , desde Àpna Thereza ate á nascente ; com a
comininação dc perder o direito a este vencimento, lo-
go que laça a primeira Culta sem causa, que o justiti*
«que. E assim o Manda, pela Secretaria de listado «Ins
Negócios do Império , pa.tieipar ao mencionado Sargen-
to Mór, para sua "intelligencia. Palácio do Rio de Ja-
meiro em 26 de Abril de 2823. — José. Bonifácio .ds An-
éradn e Silva..

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Tendo de partir para Portugal amanhã impreterivel-
mente a Galera lngleza Lindsays, Capitão L-xúerty e a
Americana Em) . Capitão Roberto Jomet com a Iropa
Portuqueza , qae veio do Rio da Prata-, Manca S. M.
o Imperador, pela Secretaria de Eshdo dos Negócios d«

Fazenda , que o Desembargador do Paço Juiz da Al-
fandega expeça com -.nticipaqao <* despachos necessários.

Paço"em 18 de Abril de 1823. - Martim Francisco Ri-

beiro ele Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação

do Desembargador do Paço .fui* da Alfândega «obre o

requerimento de Tompson e Companhia Unf.gnan.no*

do Navio Uqkz Hio Paeket , em que pedem se de co-

irada ao mesmo Navio , mio obstante a f«Ua do roam-

esf -Manda pela Secretaria de Estado dos Negocio,

d Fazenda, qae o mesmo Ju* faça d« «tmda ore

ferido Navio na fôrma do estilo, prestando o Mestie.«.

«ame to de qua tracta a sua informação ; e outro .uu

CmiLa q.e^ _e.«.o-« «bserve de futuro em caso.

Sc^os, para maior facilidade, prompudão do evped,e -

te e evitar-se demoras dos Navios. Pavo 18 de Abril

de 1823. - Martim Francico RiHeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Est.,-.

A AlWios da FaUnda,* remetter »ü«*"Pl
do d- 

^"/Cm|1 Fazenda , a conta .ncliF

n0 termo de hança , V «£*«;,ou,'] 
..¦,. p je de

proceder-se a cobrar,,;:, na «.»> -'->¦

Abril del823,-M«W«m fruwi.
a .in.im «««.¦ -i - -

Francisco Ribeiro dn Andrada.

Foi pvci-ente a S. M. o Imperador o Officio .da IO 
Cfim 

do Baine da Canielam pauto
*> corrente mez, em que o Governo da Província d» ¦» •*«

fl5|
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ín.Tfi2..h.tam'?ní.e a sequeslro no» boi). Jo Cedam Jose. de.
Almeida . iilea. pela quanlia ile lsOUOfJs réis . importar!,
tia do Bilhete junto, pfe>'vaniS,ii't.- ta,ir,be«i de direitos' da
A-fande;,-».,'que deixai* > de pagar 

'nq,'dia 'de seq. verãS»
mento , e que sendo ayme.eutaiio no Thesouro Publico,
fui immediatamenta pago ; e outro sim dè couta «Jt> eis-
tado, em que ss a:.ria a execução, a qua se uioncíori pro-
ceder em Fartaria? de 25 da Janeiro , 22 ; e 27 da Fe-
vereiro do corrente anno , .contra o.sob.redito Caetano _/<}-
st de Almeida pela quantia de 3:li90Ui28õ réis , a Sm de 30
pvqvidençiár sobre 3 elita -.xccuçío , visio o desembolço do
Thesouro pelas men.-v.omida» quantias , que pagou , e que
sam prseizas para as suas urgentes ,,e indispensáveis eles-
pezas. Rio de. Janeiro em 18 dc Abril de 18:23.'—• Martim
Francisco Ribeiro de Andrada.

Saneio presente a S. M. o Imperador a informsçãs
inclusa' da junta da Fazenda do Rio Grande de $. Fe.-
dra do SuJ sobre o requerimento de Pedro Anlonio da QU-
veira, Proprietertio do Officio de Escrivão cUi Commarca
da -Província lie Sanla Catkarina , em que pede. os rendi-
mento» do mesmo Officio desde a data da Mercê; e ou-
tjft sim a Carla Regia dc 30 de Outubro de 1799 , pe-
Ia qual su Ordena que as Mercês de propriedade» , ou
sfcnféçtin» vitalieias de' Officios se entendam sempre de-
baixo da Çv_tdi,çao de pa<f.;.mf.-í to ; dos Donativos, e mais
e.icãrgo» : Maneia o Mesmo Augusto Senhor, pela Secre-
taria da listado 003 íSesçoclos da Fazenda, que o Con-
seího da mesma consulte com urgência; Primeiro ; se o
pagaaiimto dos rendimentos tlp Officio era questão deve
contar-ac desde a data da Mercê , como parece ao Con-
tarjar ria -2.» Repartição elo Thesouro Publico , e Junta
e|a Fazenda respectiva , ou do exercicio , como parece aqs,
Procuradores Regios ; Ssgur.do : se o Supplicante fica ,
ou« não ¦detonerada. dc, pagar os referidos Donativos, e
encargos , a fim de "esolver o qne for justo , e com a,
Sua tíesojiição estabelecer-se uma regra ..;cral para .todos
os casos idêntico». 1'aco em 19 cio Abril eis i3^3. —
Martins FrarscUco Ribeiro de Andrada.

Manda ?. -M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocies da Fazenda, que o Desembargador do
Paço, .lu» da Alfândega dê os despachos necessários
pura ,0 Morro , ou Torre d'Avilla, Portos da Bahia ,,
ao Bergantim Inglez Èrin , de. qne he Mestre Guilherme
Siriilh , na forma determinada pela Portaria de 20 dc
Faveri-iro ultimo. Paço au 'ÍI da Abril de 2823,.— Mar-
íe •» Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

g.-.çjos 4» Ji-iáiie;» . remelter ao D<'.>í...ibaiü,-.'u!oi- Ci,,-rc->-etK.i
ãoCtiaie da Curte c Casa, a copia inclusa da Portou,,,
«je 20 do ,}ie- oiitfíiedente expedida pela Repartição dos
ífegõfcióif. $_:f.rangeiro!j, com a Np.la , á que se. refiro ijo
Paras de M>ire:i< !:ttl . para qlie o mesmo Ministra, ''prol

çéàendft 
"fta coiifruniidade das Leis sobro o assassinato,

fyieri-W paniridiUíii 110 dia 25 daquelle mez contra o »i>
bdito./ítisíríocf) de nome Micliieh; D-rniiuico , de que tra-

t.ào
Maneia S. M. o Imperador, pela Secretaiia ele Es-

dos Negocio» da -.inativa,.. renifitter ao Chanceller,.. ç, __- . ____..*U^._.... ,
'. servi, de Keo-cdor <'.-< Cisa- da Supri! ie:ie,So , o Re-

... iT.mf.e-.iiO- tie: JttSo da Sil'ia Lisboa. , e' o traslado do
?.o,:i.'iii•_¦ , em qae o Siipplicaníei ficou pronunciado',

.icrrj.eii.r'- pe.!a J.uita Fro.via.oriii do Governo da Provin.
.cia .-.'..•.:,':-', P..dro do Rio. Grande do. Sul, e Ha por.beia.,
que -: ¦¦).'¦) i.iroi)ç.s',(i o dito Siiiitiiiario na Mesa do Ci>
r.i-í ,, s-e '._•_,da., se deve, 0<i nio subsistir :s pronuncia';

;i"'' ¦-..• {—ri. a oííijuitent:', pai-.Yipa.ç-o _.,eia mesma Seerç-
,::-'.'„. >b_ Jist^do , para se 1 fipoiider sem demora, e se-
......'.-',.:)o o.qiif: for ;:ii'_rr"Jo, ?.o Governo da'referida Pro-
,v.a..ia.- Palácio dn ifui dt jtii.-i-Vj .;_, 3Q dc Abril do
_,'ü íi. — Cetlaiio F.aii') <H. i'\i>;c{"úy, fdotltídeiiro,- . -¦'

inimediat; mentecia a indicada Nota , conimuniqne
esta Secretaria ele Estado o resultm.
p/.ru se responder á referida He p,o tição dos Negocio? Es-

«lesta deligencia ,

tand» Si ,V!. l,j cretari K-ítadsi.lGS Ni-

trangeiro». Palácio do Rio de Janeiro em 2 ele Maio dc
l8ij.— Ca_?tano Pinío de Miranda Monienegro.

Repartição dos Negócios du Guerra.

Sendo presente a S. M. o Imperador o OÍTicio da '.'A

de Março ultimo do Governador Interino das Armas ein
Piovincia de .V. Paulo , cm que pede Instrucções , qu.
designem tanto as s.1.13 attribuiçõcs, como as do Governo
Provisório <''i Provincia em negocio» Militares , a fim «te'
evitar que o mesmo Governo se intrometa com a sua au-
ctoridade, couio tem accontecklo ; Manda S. iVl. I, , pela
Secretaria de Fstailo dos Ncjocios da Guerra, reinetter 1,0
ilito Governo das Armas Interino as Instrucções seguiu-
tes, que llie serviram de regulamento e que para o-mee-
mo fim se enviam por copia ao referido Governo Provi-
sorio. Palácio do Rio de Janeiro em 24 de Abril de 1823.
-»* foão Vieira de Carvalho.

A', fí. As instrucções foram as mesmas, que se mar.-
efaram ao Goverr.ador tias Armas ela Provincia de S. Pe-
tiro, e qne se publicaram no Diário do Governo N.° 'Jl
de 24 de Abril.

Manda S. RI, o Impcredor , pela Secretaria ele V.-i-
tado rios Negócios da Gtiena , que o Brigadeiro Gra-
ditado Quartel Mestre General , fuça despejar , e aríiiu-
jfir pari. Quartel do Co-íimandante do Calabouço , nti
Casteüo, 11 casa ele que tem a chave , e está de pos-
se o Kepostei.o cia Casa Imperial João da Malta. Paço
ênj 2í? ele ítbrii de i„_íil. -—Jüéio Vieira de Carvalho.

Constando 1 S. M. o Imperador, que alguns Offi-
ciaes de Infantaria se julgam com direito a equipararem-si.
com os Officiaes de Artilharia ultimamente proiàejvideis,
e nio st: podendo julgar outro o motivo , além ele iiraa
verdadeira , ou a.Teclada ignorância de Lei , e Instriieçõts
anncxas de 4 ..a Dezembro de 1822 ; Manda o Mes-
nio Augusto Senhor, pela Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Guerra , ordenar ao Tenente General Gover-
nador das Armas da f^orte e Provincia , fuça ier cn)
trez dias sur-cessivos na Ordem elo Dia a referida Lei,
e Instrucções, e igualmente a de 15 de Abril do pre?
sente anuo , que regula o. accessos 110 Corpo da Poli-
cia. Paço eai 25 Je Abril. de 182a. — Joito Vieira Us
Çctrval/io . .

S.'M. o Imperador , a quem foi presente o Officií»
do Governo Provisório' ela Província de .Vonfo Catharhvi ,
datado de 9 do corrente nn , e 110 qual so patcntcn.ni'os 

patrióticos, c leacs senii".entos do'lovernnclor tlíi!i!'ir_'
mas dh. Província , e r.ios riSiúács ¦}•¦- 1 '• e 2.!> Linha,
que volilritariamentc abru-a-n , 

'... 
cileiliiavam' entre- si uma

ISòbscVijição pan. se c.;ns,.riiir m.-.i.s ¦ iivr.ii Bar". Caniiciiei'-
ra , l.eccbeo 1:0111 agrurlo este cxciiipiur '._.':-. ".'ir.iio 'dr.-ie)

por unia brava porção elo Exercito ¦Yst. ;;;a:.\';y;o la-
peno , e Acceiiaiielo o Mesmo Aug.u,:o Scní-.or tf o pu-'í.iotica 'oflícrift ; qne merecerá: «cnipre a Sn"-l Inipeind
¦C :i»iíkravuo , Manda piria-Sícretariá ti" ISet.i-cW- d''-'* ^aL
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•ocios ris» Guerra í",il" sign.ficr no solirr-dito Governo
Previ?orio psusi «'•'» conhecimento, e u (im ile que o t',e;;i
constar a tão honrados Militares. Palácio rio /.'¦•. de ,/¦<-
neÍro eu, 28 rie Absil de 1823. —João Vieira de Carcallio.

S.-nrio presente a S. M. o Imperador o Ollicio data-
do da Viu'1 «*0 l-10 trrande em 'l-i rie Mhtço próximo
passado-. tm cl"e ° Marechal de Campo limito Corrrii
da 

'Caiwu retire os acontecimentos , que tiveram logar
nos Dist.ict.os rio seo Con,mundo , sendo nellus implicado
o Coroucl Graduado Jos? Muna de Almeida , assim co-
mo as providencias iludas ; e estranhando muito o Mesmo
Aiijriisto Senhor, que u relatório de taes acontecimentos
não tivesse subido á Sua Imperial Presença , como eum-
pria, pela Heparti ão competente , assim o Manda parti-
cioar pela Secretaria de Estado dos Negocio* da (íuerra
ao ri-leriilo Marechal de Campo , Esperando <j;se ai;ora
o fuça com a exposição do que tiver oceorririo a simi-
Ihante respeito. Palácio do Rio de. iaueiro cm i8 rie Abril
An |823. —João Viena de Carcallio.

adorado- que para Gloria do

Repartição dos Negócios dn Marinha.

Achando.se- prompta uma grande porção de mudei-
ras na Barra de .S. João , para o consunimo do Ar-
jenal da Marinha desta Corte , para cujo tim se passa-
ram as ordens necessárias ao Inspector do mesmo Arse-
nal para que fuça immediatamente aproniptar , e sa li i r á
Barra o Berçautirn Falcão , para as conduzir a este Por-
(o : Manda S. M. I. , pela Secretaria de Estado rios
Negócios da Marinha; que o-Intendente da Marinha
preste cou, a maior brevidade possível todos os auxilios ,
que necessários 'forem , a fim (de que o sobredito Brigue
não soffra demora alguma ua sua sabida. Palácio do Rio
de Janeiro em 30 de Abril de i823. — Luiz da Cunha
Morpiiai

SANTA ÇATHARINA.

Cidade do Desterro.

Copia de huiil Officio do Governo Provisório da. Pro-
vincia de Santa Calhcrinti.

Illust. Excel. Sr.— O Coronel Governador das
Armas da Provincia de Santa Calharina , conheceu-
tio os patrióticos, e lens sentimentos dos Officiaes
de 1.» é a.a Linha da mesma Provincia, abriu en-
tre elles uma subscripção , para com o produeto dei-
Ia se construir mais huma Barca Canhoneira, des-
tinida a obrar com outras na defesa da Barra do"Norte 

desta ilha.
i**t»s Relações originaea inclusas verá V. Ex.

o resultado desta subscripção , as quaes assim co-
¦¦'o <> Ollicio da quelle Governador , que »s accom-
píinhot. roga esta Junta do Governo a V. Ex. se
*'rva levai á Augusta Presença de S. M. 1. com
•' humilde' Supplica , qne os Subscriptores dirigem
«« mesmo Augusto Senhor rie que se Digne accei-
'ar ee,,, a ¦sua 'costumai!» 

Benevolência a offert-i•nue^otisam fezev-íhe confiados em que desculpará
"'"''•" a pequenez, e in"*ignillcancia d*"*l!a em fa-

vor dos sentiinpntos de fidelidade, e amor com que"' '«'ita. E a Junta tio Governo esocra que S. M.
»|'('<-be„ri„ ,esta offerta se Dignará dar a estes hon-

fios Militares mais huma prova da Sua Imperial
onsidrração • na certeza de que a merecem ; por-¦"•ne os que fhzon, de tao bom grado este pequeno«Tiilicio á custa de suas bolsas , do mcsr.o laoüo

mestrarum o seo patriotismo , e fidelidade quandotor preciso deiender á custa de seo .sangue a Pa-Iria . e o Imperador sírio
Estado os ti .v,-.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos Villa doDesterro !) de Aliril de IS-J3. — illust. Excel. Sr.João Vieira de Carvalho Ministro e Secretario d'
Estado lios Negocies ria guerra— O Presidente
Jacintho Jorge elos Anjos Con ca — t) Secretario
Jrpé dn Silva M ufa —João dc Bdanctrit Pcrtint
Machado c Sousa _ Fram.ico Luts do Livramento—¦'
Joaquim dc bania Anna Campos.

Illusts. «rs. — Tendo desejos de concorrer parase providenciarem os aprestos necessários á defeza
desta Província, que tanta falia tem de meios o
Thesouro Publico para prestar os soecorros perei-sos á factiira das Barcas Conhoeiras de sunima ne-
cessidade a defeza deste Porto ; resolvi-me a fazer
uma subscripção voluntária com os meos Câmara-
das , e Irmãos de Armas , que muito voluntária-
mente se prestaram na Subscripção, que vai junta
por copia pura a factura de mais uma Barca , quese chamará Militar, requerendo a VV. SS. , que
hajam de approvar esta minha resolução , e de di-
rigirein a arrecadação de tal Subscripção ao Illust;
Sr. Francisco Luiz do Livramento Membro d' essa
IIlustríssima Junta Provisória do Governo desta
Provincia: ao qual Illustre Membro se remetterári»
estas quantias logo que VV. SS. o determinem, e
convenham ; promettendp-me juntamente de levar ;t
Augusta Presença de S. M. 1. esta nossa pequena
offerta filha do grande desejo, que nos accompanhá
de defender-mos a nossa justa Causa,

Deos guarde a VV. SS. Quartel do Governo
das Armas 25 de Fevereiro de 1823.

Illusts. e Excels. Srs. da Junta do Governo
Provisório desta Provincia. — Aureliano de Souza 0
Oliveira; Coronel Governador das Armas.

Desejando muito promover a vigorosa prompti-
lic-tção das Barcas canhoeiras , e mais aprestos ne-
cessarios á defeza desta Ilha e Provincia convido
a todos os meos Irmãos de Armas, e mais honra-
dos Cidadãos, e Patriotas amigos da nossa Causa a,
uma Subscripção voluntária, para que dando cada
um o que poder, e quizer , se taça uma arrecada-

ção em mão dó Illust. Sr. Deputado Francisco
Luiz do Livramento , a fim de que daquella somma
ali junta se dispenda o que for necessário para taeá
objectos.

Quartel do Governo das Armas vinte de Ja-
neiro de 1S23. — Aureliano de Souza e Oliveira, Co-
ronel Governador das Armas.

Aureliano de Souza e Oliveira
Antônio Carlos Pereira de Macedo
O Major Joaquim (ie Almeida Coelho
José Antônio Ferreira Carros
José Chr.spiuno Contreiras ria Silva
O Brigadeiro Antônio José Fei.jo e Silva
O Saro-eiltn Mór João Cardozo
O Major Commaiidnntedo Batalhão de Ar-

tilharia Francisco Samuel da 1 az

Joaquim Soares Coimbra
O Coronel Francisco de Paula Leite Bres-

O"(Joronel João Florencio Jordão

200U0OO
6211500
52ÍJ200
lüUOOÒ
ÍÍ2U200
I5UO0O
SOUOOO

77V<m
SüUOOO

0°FPOO
/lõUOOÓ

tiíTCiWO
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Transporte
O Capitão Francisco da Gama
O Ajudante Joio Martins de Ávila
Antouio José de Faria
Cvpiiano Coelho Rodrigues
O Pad.e Capelão Caetano d'Araujo Figuei-

redo
O Brigadeiro Manoel Coelho Rodjgigues
O Capitão José Dias Serrão
() 2.° Tenente Joaquim Ignacio de Ma-

cedo Campos
O 2. Tenente José Maria Franco
O 2.° Tenente Antônio Manoel de Garcias

RozniAo
O Sargento Mor Manoel da Goma Lobo

Coimbra
O Major Policarpo José de Campos ^
O Alicies do 2." Regimento Vicente Coe-

. lho Ramos
O Tenente Cláudio Pereira Xavier
O Tenente João d' Amorim Pereira
O Capitão Joaquim Luís do Livramento
O Alferes Salvador Estacio da Costa
O Tenente Domimgos Pereira de Sousa
O Alferes Antônio José de Sousa
O Tenente Joaquim Xavier Neves
O Capitão Domingos Rodrigues Pereira
O Capiteio Jcão Luiz do Livramento
Manoel Joaquim de Souza Medeiros
Francisco Antônio Cardozo
Anacleto José Pereira da Silva, os virado-

res de Piaçava para trez Barcas em seos
justos preços , e mais aprestos tudo fa-
rá som ma de

Vicente José Duarte
O Tenente Vicente José Ferreira Braga
O Tenente Miguel Joaquim
O Tenente Coronel Francisco d1 Oliveira

Camacho'
O Ajudante Francisco d' Assis Feijo e

Silva .
O Capitão João Antônio da Costa
t) Tenente Ludovino José Prat.es
O Alferes Francisco Vieira de Castro

, hum barril d' alcatrão para o aparelho da
. Barca no valor de
Antônio Claudino de Sousa Medeiros
Manoel Antônio da Silveira
Francisco de Sousa Fagundes
O Tenente Manoel Dultra Garcia
O Tenente Raulino Alves de Brito
O Alferes Pedro José Golarte

C47U00O
8U00O
4IJ000
tilUüO
suooo

Transporte 74US0Q
O Alferes Antônio José Tavares HilJOOf»
-O Alferes Manoel Gonçalves Barreiios 12(1800
O Alferes Marianno de Sousa d' Avita 6U-10O

Soinina 11OU000
71)000

50LOOO
1OÜ0O0

O Capitão José Antônio Tavares offerece dois
escravos para calafetar as Barcas , os quaes maneia-
rá quando lhe forem pedidos. Quartel da Laguna
14 de Fevereiro (le 1823. — José Joaquim de. Mei-
trulhàes Fontoura, Major Commandate interino. —
Oliveira. — Está conforme. — José Anlonio [Ferreira

7U0OO Carros.

gouooo
4U00O

18U0C0
12U8Ü0

3U200
211000

25Uü'00
SUOOO
2U000
2U0OO
2U00O
2U00O
8U00O
SUOOO
8U000
6U0OO

100UOOO
6U000
6U400
4U00O

32U000

27U200
3U20Ó
3U200

91)000
SU200
2U0O0
SU200
SU200
1U0OO
1U0OO

1-.078UGOO

Oliveira. —
Ferreira Carros.

Está conforme. — José Antônio

1." Batalhão de Caçadores.

Relação dos Officiaes , que voluntariamente contribuíram
com dinheiro para a fartura das Barcas Canhoneiras.

O Capitão José Francisco Pereira filItOO
() Tenente José Pacheco dos Reis 1 SUOOO
O Tenente Francisco Gonçalves. 18U800
O Tenente Francisco Pacheco 12U000
O Tenente Manoel José Machado, está ausente U
O Tenente Manoel de Sousa Passos 12U800
O Alferes José Franeisco da Silva 12US0O

74U800

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Lisboa IS de Fevereiro.

Na Sessão de Cortes de 10 do corrente, fe. o Sr.
Deputado Moura uma indicação , prevenindo o Coe-
gresso, de que a França vai mandar cem mil homens
á Hespanha, c que be por tanto necessário tomarmos
já as medidas necessárias para lhes resistirmos , fazen-
do causa commum com a Hespanha , e fallando de
meios, que temos para isso, observou, que temos um
déficit, que ó Erário está pobre, que o Povo geme,
que o commercio está afflicto, e por tanto " Vamos,
disse elle , ás Classes ricas, estéreis, e privilegiadas:
os que até aqui tem vivido do privilegio he, que de-
vem fornecer para as despezas, que nos sam necessárias.

Eis-aqui os princípios de justiça, de que esle De-
putado está animado, e taes sam os meios, de que ei-
le se lembra em um momento de crise ! ! Eis-aqui
em fim como pertende interessar a Nação na defeza
de sua liberdade 1 Ninguém pode ignorar, que siunlhan-
tes recursos sam mais um acto de desesperação para
chamar sobre os Povos todo o gênero de cãlamida-
des. que uma medida análoga a defendel-os. Foi um
igual procedimento, que abysmou a França n" um pela-
go de desgraças , «le que ainda hoje infelizmente se,
acha ressentida, Quando o Sr. Moura falia de privüe-
gios , e privilegiados , para sobre elles descarregar as
suas iras, parece que já senão lembra, de que simi-
Ihantes privilégios já não existem , porque as Cortes
Constituintes os derribaram: entã» como quer despo-
jar os particulares, ou classes ricas, a titulo de pri-
vilegiadas , se já o não sam ? Será porque o foram ?
Então temos o peccado de Adão! Para que usa o Sr.
Moura de um tão futil , e desarrasoado pretexto ? Era
melhor franquear o seo coração , e diíer : onde quer
que existir dinheiro , lá o devemos ir buscar por for-
ça, ou por vontade. Este he, que he o modo de pen-
sar do Sr. Moura, e por taato devia explicar-se-, por-
que essa rectideo, e justice Constitucionaes. que o am-
inain, já nós lhe conhecemos ha muito tempo. Mâs o
Sr. Moura ainda lhe escapou o melhor , que foi re-
querer logo ao Congresso, que suppi unisse .. Constitui-
ção, e condemnasse a gariote a Liberdade da Impren-
sa: porém confiamos, em que nssàiii acconicça eom »

possivel brevidade , para tudo se fazer melhor.
O Sr. Borges Carneiro tãobem se dislinguio nes-

ta discussão, segundo o seo louvável costume, e dei-
tou a barra adiante do Sr. Moura, pedindo, que se
suspendesse o — Habeus cor pus -— , e qui; se creasse
um Directorio Executivo , ou cousa, que «e lhe asse-
melhasse. Isto he, que he ser libera! nos ossos , e tatus-
titucional até aqui! Pois, o que tem faltado para eom-
plelar a sua felicidade he um Directorio copiado-daquel-
le, que fe. a fortuna da França ao tenipu dw bairetes
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•lllOii Oh I Sr. Bdrffer. Carreiro . aquillo he, que
Só entac he. Q">" sc v,ir, i bem rkf-cnvol-

ro

"dis 
as virtudes liberaes. Vemia, v-nna esse ««cta.

rL" completar nossa verti a. Para c próximo nume-
' 

fallaremo» com ms!? vagar neste assumpto.

(Trombeta Lusitana , 13 de Fevereiro.)

Idem 1." (f« Março.

O Correio de hontem nes trouxe a noticia, de que
?.ferro 83 do passado se manifestara cm Traz-os-Mon-'"uma 

revolução ,ivil-!'er , a cuja testa se acha o
¦vlc/de Atnaíante. Diz-se, que os Corpos de Linha

Província acecitaram as proposições do Con-
iumpira obediência. Não sabemos ainda'ésj 

principio» oue ¦ proclama.
csía noticia chegou a Braga, grandes gru-

....« .ir p„vo se dirigiram pelas fuas em a'los alaridos

jt - - abaixo a Constituirão —, e entrando ao depois
in» Lie» de Seri.iue.roi lhes rasgaram os laços Cons-
!itiK':i(á.if! , e o 

"mesmo 
fizeram aor das chapéos, que

ei!,'..;.'inívani com elle, arwiAcatfdc-oB , esleando-os aos

pèí .' ? »abstituindo-lh-';s logo o ant;go.
!0k sé,' que o General Pego com traz BatalhSes

marchara immédiaUnv nte sobre Braga.
No Porto seiitio-se a maior agitação nos es pi ri-

tos, â chegada daquella noticia, porém a ordem não

iqueüa P
. e lhe
:,.-,;: sejam

Ape!,-fa

havia sido perturbada até o dia 25.
('Fmnbeia Lusitana , 1." de Março.)

Idem 20 de Março.

O General Luiz do Rego, depois do accontcci-
mento do dia 13 em sua avançada encontrou os fkc-
cissos, e se travou um fcoinbate com perda de parte
a parte;'julgou conveniente reconcentrsr s,i forças do
>eo 

'ceiamando 
, e transferio o seo Quartel General

-para Amarinte , donde eile dirige o oiricio abaixo
traoscripto. .'

" ÍI.'11" e Ex."10 Sr. — Tenho mandado fortificar
os pontos interessantes doTamega, l»ra nsâva os
iii!í*r seguros, para em-poelendo, o que estau já an-
cioso por executar , movet-me sobre Traz.-os-Moiite».

" Por noticias, que tenho dn Governador da Bei-
ra Alta sei, que as passagens do Douro estam gusr-
dadas. Os facciosos ate ontem não tinham vindo sobre
os nossos desí&caniensos : a Ponte d.; Cavcz está se-
gur-a, e eu mou dirigindo para ali alguma das forças
que vam chegando.

" O espirito das mossas.tropas be excellente, e
estam ardendo por vingar o-ultraje feito acs bravos
Caçadores, a quem perç)?o a summa confiança:, que
o seo Commandfantaj nclle» tinha," Os Povo/s desta parte de Traz-os-Montes estam
«ulilevados «piase todos, e illudidos pelas Proclamações
de Aiitòiúo da Silveira, e armados ; porém eu não
receio- nu;5,» doste armamento do povo , porque em
errando de noyo a presença da 

' força os conterá.
:t Espero qué sç nite' tina o Brigadeiro Claudino

quanto rjttítfls; assim què(jhegile, e'msís algum Cor-
^o effeituareTo movhséntD dai* nossas forças: eu d-ese-

jo ptiucoincQpimqãar as Mikcias\ que só se devem
eis .itêgar em guârnieões é coir.Kois , porém cm quanto

objecto ãe ganharmos lempo par»' ãe novo accoTiimrttcft
mos os faccioso», oe quaes soffreraia bastante perdana refrega do dia 13. Grar.de pane dos Caçai!ore*
prisioneiros fugio , mas os Povos prenderam alguns,
e os levaram a Chaves; assim mesmo tem aceudide»
alguns aos nossos postos de Lamego, Cavez, c aqui
mesmo. — Nada lia que possa igualar o espirito Cons-
titncional destes soldados , espirito que os Corpos de
Linha, que aqui tenho, o que formam a defeia da
Tamega , tem igualmente tni iumirm gráo." Dos Commandantes dos Batalhões, que se bate-
ram , nenhum ainda me consta que se salvasse, á e&
cepção do Majar Lima, Commandante uo 7.", o pri-
incho attacado , e o que mais resistio á violência da
Cavallaria. O infeliz Brigadeiro Pamplona , depois de
dispersar as tropas ligeiras , unio-se ao vinte , e ura
de Linha, e com elle se oppôz ao inimiga durante
algum tempo, fazendo nelle grande estrago, porérfi
cedeo á força da cavallaria, que o involveo, e foi
prezo em uma casa, para onde se retirou , denunciado
pelo dono delia. Eis o que me consta por informai,
ções de pessoss, que daqueilas partes tem vitlo.

" Tem-se tomado medielas para segurança publica
neste Paiz, que está em socego.

" Deos Guarde a V. Exc. Quartel General em
¦Âmarantc 17 dc Março de 1823. — III. e Es. Se.
Manoel. Gonçalves de Miranda. — Luiz do Rego

- Bareto.
( Diário do Governo de §0 de Março. )

..-wy «ro mm$ alguma (topa, ne ínaigpensavei «,'-<?>
delia» outros usos. Mandei pedir ao Governaclor do
Partido do Porto, trez mil «wesi ele ranatos liara OS
S8.dr.elos, 

que fia-ram quase descalços, por eatisà 
'«%

longas marchas em' terviVeis 'caminhos'' das montanhas." Afim de cortar a redrada pela Galka Dos re-
"-des,' me dirigi ao General da Provincia de Orense,

* ao Ghfife das forcas sobre Mente Rei, tudo eom

Apezar do artificio, com que foi delitiesdo o offii
cio , que acabamos de transcrever, no qual o Genei
ri.' Luiz do Rego toes levemente pontos essenciae»',
fugindo, de entrar em detalhes , que mostrem o yerda-
deiro estado das tropas do seo partido, e do iniiai-

gi , i que differetatftt 'entre aquelle officio, e o relatório
•do Ministro da Justiça feito as Cortes na Sessão de
27 dc Fevereiro ! Naquelle relato, io tractava-se_ do
Conde de Amarante á testa de alguma tropa Milícia-
na, e aígmw paizanos: mas já se vê , que ^o 

ne»o-
cio toma um caracter grave , que Luís do Rego nao
sc sente com forças de os accummetter, que espera
mais tropa , que deseja ganhar tempo, que lhe nã*
consta se salvasse nenhum dos Comraandantes dos Bai

talhoe», que se bateram, que as tropas ligeiras fo-

ram dispersas, e o mesmo acccntecco ao Regimento SI

de Linha, pois que Pamplona , que se tinha posto
á testa deste Regimento-, vio-se obrigado a reíugiar-se
¦em uma casa, 

"aonde 
foi aprisionado — ve-se que

Luiz do Rego não confia nas Milícias; e que aí»

mesmo temoo Antônio da Silveira , tem a sua d.sposi-

ção os melhores Regimentos de Cavahana, e de In-

fadaria de Milícias dc todo o Remo.

Quando lemos o Suppiemento ao Diário do ho-

Temo."de Lisboa de 28 de Fevereiro,_ e achamos no

precitado relatório do Ministro da Justiça, que o Con-

1 de Ainarame tinha corrido grar.de parte das terra»

do Minho, ti,iha-,e demorado nm Braga, e em outras

part« mai consideráveis daquella Província e que

Lpoí ,e levant-a contra a, Cortes de Lisboa, «ao
,-„ leve o negoço, como ao dito Mima-

nos parecco tao leu. o neguei», <. .

tro. Em verdade fora necessário que ^ 
^

rante fosse o hom-m mai» estúpido do Mundo F

deciarar, e desenvolver os aco» projecto , p^e^
indlaposta contra elles a opinião dos 1 ovos que ,ntc

CÍpadE: 
íf«SSê£ nll^cs, r,ão podemos ?jnJ-

„ pírCotl sela o resultado 
^»^V^ ^

, mJf *e represent» nesse enoanee.do a mali«Uo 1«-

.-! S _
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tugal: a solução delia depende esseneirtlinentí do par-
tido, que abraçar o Porto. Esta Cidade he importai.-
tissima pela sua riqueza , pela sua força, e por ser o
deposito de todos os petrechos de guerra : se ella se
deolarar pela parte de Lu» do Kego, terá o Conde
de Amarante dc ceder, ainda que custe cara a. victo-
ria aos seos inimigos ; salvo se elle tiver relações
cem a Galisa , o que completamente ignoramos: se o
Porto porém se declarar a favor do Conde , esperem
brevemente a».furiosos de Lisboa por uma segunda vi-
sita Militar, que talvez lhes seja menos agradave', que
a primeira em 14 de Setembro de 1820.

Depois de termos escripto estas poucas observações'
veio nos á mão um Suppleoiento á llorboleta, datado
de líi dc Março, no qual se lê a seguinte Proclama-
ção de Anlunio Lobo Teixeira de Barros , Governa-
dor das Armas du Partido do Porto.

" Illustres, c Honrados Concidadãos: as operações
militares do Exercito Constitucional vam ter logar so-
bre as margens do Tamega, porque os facciosos supe-
riores na arma de Cavalleria, conseguiram com gravis-
sima perda sua , alguma vantagem em razão do terre-
no. O Bravo General Hcgo náu toma a nova posição
militar por ser perseguido pelas forças dos facciosos ,
mas sim para mais facilmente reunir cs refere,os , que
se lhe tem enviado , e operar a Cavalleria que em pou-
cos dias deve reunir-se-lhe. Cumpre que continueis com
a mesma tranquillidade, e firmeza, que vos tem até
agora caracterizado. Os facciosos sem recursos fazem os
esforços, que em sua situação qualquer fazia , mas no-
vas tropa., que vem reforçar o exercito Constitucional
com elle destruíram uma facção nefanda , que será bem
escarmentada do crime , que perpetrou." IllusUes c Honrados Concidadãos Portuenses ,
pcrieverni aos mesmos sentimentos com que vos haveis
distinpiido: confiai na resolução que firmemente hei to-
mado de manter a ordem , e a tranquillidade Publica.
Illustres e Honrados Concidadão seja o nosso grito —

N O TI CIAS
ENTRADA S.

Dia 6 do corrente. — Santos ,- 10 dias ; B. Fa-
ma-, Ni. Manoel José Vaz d'Oliveira, equipagem 10,
carga assucar , couros e calTó ao M. : passageiros
o Capitão Antônio Marianna de BUancourt com 6
pessoas de sua familia , José da Silva Novaes, Jo-
sé Ignacio Alves , Iltrmenegildo da Costa Ramos ,
Pedro Lourenço Lima, 8 marinheiros lemettidos á
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha,
e 2 desertores de Caçadares de S. Paulo remettidos
ao seo Çommandente. — Dito , 9 dias ; L. S. Joa-
quim Prolector , M. José Dias Barbosa , equipagem
7 , carga assucar a Manoel José Fernandes : passa-
geiros Carlos José Cardoso, Dionisio José, e 8 pre-
zos remettidos ao Excel. Sr. Ministro da Justiça.
-— Mucáo ; í)4 dias ; N. Primeiro Rei dn Reino Uni-
do, Com. o Cap. de Mar e Guerra Francisco Jo-
sé. dt Vasconcellos Barreto, equipagem 100, carga
ganga , sedas , e cha ao Sobrecarga Antônio Gti-
larle da Silveira; passageiros o Capitão Feliciano
Firme Monteiro, e um Francez. — Ilaprmcrim ,- 18
dias : S. S. José Brilhante Flor do Mar, M. Ma-
noeí Pacheco, equipagem 10, carga assucar e agoar-
dente a,Antônio José Ferreira Pacheco : passageiros
_Fr. José de S. João Chrisostomo, Franciscano. —
Pernambuco; SI dias; E. General Lccor, M. .7o.se
aos Santos Magano, equipagem 13, carga sal a Jo-

Viva a Religião Catholica "Romatia 
, —- Viva F1RP; j

Constitucional, — Vivam as Cortes , — Viva a Cidadã |
Regencradora , — Viva o Exercito Fiel.

" Quartel General do Porto cm li» de Março de
1823.—Antônio Lobo Teixeira de Barros , Brigadei.
ro Governador das Armas do Partido. ,, .

O mesmo Supplemento refere que a força dt, Con, S
de consta do Batalhão de Infantaria 12, do Regimes- í
to S4 , dos Regimentos de Cavalleria 6 o 12 , e Ei- '<

quadrões do 9. Nós nâo sabemos cóin precisão o actiml
estado militar de Portugal ; mas parece-nos que 0
Conde de Amarante deve ter muito maior numero de
tropas debaixo do seo «tramando.

A Gazeta de Portugal de 20 de Março, contém
uma relação das pessoas rcmettidas para fóra do Rei.
no *em culpa formada , por serem perigosas. Aquellas
pessoas sam — D. Luiz Antônio Furtado Carlos de
Mendonça , Prior Mór da Ordem de Christo, — u
Tenente General Antônio Marcellino da Victoria , —
os Redactor»s dos Periódicos, Gazeta Universal, Trom-
beta. Segarrega, Serpentão, — o Abbadc de Viílnr,
mandado recolher a Lisboa, — o Geneeal Sarrazin , —
Mr. Souligné, este fugio, — Antônio de Paiva Rapo-
zo, — o Tenente Paiva Raposo, do Batalhão N.*2-
o Capitão Silveira, de Cavallaria N.° 7 , o Areebisio
deBrfcga, vem em marcha para o Bustaco, accompa,
nhado pelo Desembargador ÍVI acedo, — duus Coiiegus
de Braga prezais na Reiução do Poito, e varias pes-
soas, que o Governador das Justiças mandou sahir,
assim eomo o Corregedor di Aveiro.

O mesmo Periódico do dia seguinte contém mais
os seguintes norr.es de pessoas removidas para fora ila
Capital , por serem perigosas ao Syste.ua Constrtutio.
nal. O Conde d* Alva para S. Thiago de Cassem , —
o Conde de S. Lourenço, para a Villa de Ourique,
o Conde de Subugal, paia Palma, — o Major do
Regimento de Cavallaria N.VL, para Palma. Foram
pelo merno motivo removidos de Coimbra, Sebastião
Corvo , para Sag.es , — Fr. Fortunaío, para Cintra ,
Luiz da Costa. para Coimbra.
MAR 1 TI M A S. .

sé Vieira de Castro: passageiros João José Pinto
José Isidoro de Noronha, Damazio Simão de Souza?
D. Luisa Maria ae Jesus e Atlaide , prezo de Es-
tado reniettido ao Excel. Sr. Minisiro da Justiça o
Coronel Commendador Manoel José Gregorio de Bri-
to; diz o Mestre que no dia 24 de Abril ás ã
hoias da tarde avistou trez Embarcações de Guer-
ra na altura de Pai to Seguro.

S A II I D A S.

Dia 6 do corrente. — Em Commissão, F. 
'Franc.

LAstree , Com. Grivel. — fíavre de Gruee ; C. de
guerra Franc. La Prndent , Com. Sautnier : passa-
geiro o Franc. Clovis Ramel. — Dito , B. de. guer-
ra Franc. La Rusé, Com. Mosges. — Dito , E. dita
La Lyonname , Com.. de La Susse.—Dito, B. Frtwe.
LJAstret,, M. Buqmt , epuipagem 10, carga caíté,
couros, e outros gêneros.—.fpto, B. dito Venus,
M. Gachol, equipagem li, carga caííé e couros- j
Guadalupe ; G. Franc. St. Martin, M. Vigan , equ>-
page.a 14, em lastro. — Çaen ; B. Franc. Murjf
Anl.oincltx. , M. Thomasy, equipagem 10, caçgi'
couros e caffé. — Nanlés ; E. Franc. Correio da&"
de Janeiro, M. Fkury, equipagem H, carga éoii-
ros e caffé. — Guernesey ; 11. Ing. Swifl, M. Wn>-
Berriman, equipagem 10, earga assucar.

RIO tis JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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D E C R E

•-* Ttendendo ao que Me representou j4nfo«io Ferrei-
~ 

Franca: E Tendo Ouvido o Inspector Gera! dos Es.
'" 

.lecimeiitos Litterarios: Hei por bem Conceder-lhe a

Jiibilacão , que Me requereo de Professor da Gafieira rie

Vilhiiiietica , e Geometria na Cidade da Bahia , com

o'seo ordenado por inteiro. A Mes; do Desembargo do

Paio o lenha assim entendido , e mande passar ca des-

jraciios necessários. Paço em 2G de Abril de 1323 , se-

mudo dá Independência , e do Impeno.— Com a Rubri-
li de SUA MAGESTADE O IMPERADO? —loúBo-
¦àfaáo dc Andrada e Silva..

AllTlGOS 0'OH'ICIO]

Repartição eJot Negócios do Império.

S. M. o Imperador , Attendentlo ao que Lhe repre-
vrrieu o Com-go José Luiz de Freit-ar , e Conformando-
Se com a informação , q«»e seibre o seo rcjqucriiuer.-.u deo
o Reverendo liijpo Capellão Mór ; lia por bem .K.soiver ,
pai;.- ;,...is não entrar em duvida , que o Supplicante, de.
veud-, ter assento , posse , c antigüidade de Conego da'
Capdla Impeii.il, r.ão hecom tudo obrigado á residen-
tia, por se achar uo A'íiií=te-no de Cor.» , e Parocho col-
lado «a Freguezia do Sacramento: E Manila, pela Seco-
Unia de E»udo dos Negócios do império, que o mesmo
Ilevtrenilo Bispo assim o faça declarar nos livros (1 o .Ca-
hific, onde mandará registar esla Imperial Determi ne-çao
!,,>i crie-se o respectivo assento da mesma fôrma, por-
que fui lançado o do Conego Antônio Vieira da Soledade,
Vigário Urrai do Rio Grande do Sul Palácio do Rio dc
J omito em 2s de Abril dei 3-23. — José Bonifácio de An-
drada e Sdou,

neirn cai 29 dc Abril ,ie
drada e ^iha.

1823. — José Bonifácio de Ah-

Sendo presente a S. M. o Imperador o Oflicio do
Cor.sell.tho Intendente Geral da - Policia , de -1 do cor-
reme, cm que informa sobre os Requerimentos dos Pra-
ticaiites da Secretaria du Intendencia João Machado A«-
nes , e Antônio ele Paelua Sarmento , que pciiiiam o oi-
denado •!,- 130UCOO reis: Manda pela Secretaria de E,.-ta-
rio dos Negócios rio Império , participar ao referido In-
tendente , qae craiformaritlo-Se com o seo parecer ; 'I.
por bem , que os does mencionados Praticantes percebam
o ordenado de lsOCüOO réis cada um, e que o Prati-
cante Francisco Xavier Barreiros vença , quando volte a
Sertetaria, cento e cincot.itu mil .eis em atten^áo á sua
antigtiiriirie ; E Tomawlo igualmente em cons- leraçâo o
Mesmo Senhor o que expõe no dito Officio sulre a con-
firitíaçío das Provisões , qne servem de Títulos aquelles
Empregados : Ha outro sim ror bem Confirmai-os nos
seos respectivos lugares , e vencimentos, devendo nestu
a-ouformidade 

passar-lhes o mesmo Intendente os seos ceai*
pcteiiu-s Títulos, para que fiquem no serviço da Sec;:-
taria ira a devida regularidade. Palácio (Jo'Rio de Ja-

¦i:H

Repartição dos Negocio: da Justiça.

Expediente da Semana finda em 21 de Abril de l823.

Negócios Civis e Criminaes.

Caetano Ferraz Pinto. Portaria á Mesa do Desem-,
bargo do Paço remetendo a Devassa, a que. çrecedeo o
Juiz de Fóra pela Lei da Vdia de N. S. do Bom Sucçes-,
so de Minas Novas do Arassuahy , paru consultar, tanto

pelo que respeita ás pessoas , que ficaram nella promw-
ciadas , como acerca elo Supplicante. ,

Luiz Gomes dos Santos. Portaria ao Corregedor do.
Civel da Corte para fazer executar a disposição da de 30
de Janeiro próximo passado. ,

José Felippe Cavalcante de Queira;'. Peita ui a Me-
sa do Desembargo do Paço para consultar «obre. a troca
dos Officíos de que fazia menção.

Marcos Cardozo dos Santos. Portaria i mesma para
consultar sobre as previdências que pedia. ,

Antônio Machado da Cunha. Portaria ao iOuv.rior
Commarea-para informar sobre a queixa qui íaaft de

Anna Angélica Victorina de Souza. . ¦ ¦-

Luiz Antônio Gonçalves Pinto. Portaria ao Chance!-
da Casa da Supplicação , nue serve de Regee.or pa-

ra informar sobre a isenção, que perte.id.ti do paçamen-
to das custas , a q;;e o perteudem oongar.

jj Angélica Maria Iguaçu de Paiva. Fo.ta.m w,

Ouvidor da Commarea para informar sobre as presencias.

que pedia, acerca dos damnos, que lhe contmuaia a cau-

«ar m herdeiros do casal de seo pae.'" 
ScbSo José Coelho de Albuquerque. Fartar* ao

Desembargador do Paço Intendente Gerai da I o.icia pa-.

ra informar sobre a soltura que pedia.
Bnziüo José Joaquim. O mesmo.
Caetano Manoel da Lapa. Portaria ao Correceder

Ar, rCTàl Corte para informar sobre a suspensío da.

Í°USV de que fL'iaPmençâo durante a Commissão s em

"- f tfsal^me^^ÍCaleza de Santa Cru,'

Port^^C^^rioCrimedaCorte,eCasa,Pa-
ra informar sobre a soltura que ped.a.

^"roí:::".!":;*™',,,,»,«.,..,,.

da
D.

ler

requereo. v -. port!>iia ao Ouvidor.

^'SoBernardoCardcoPeç.nha ¦J«£««^,

cellcr da Casa da ^PP^-ias 
que pedia m Causa

para informar sobre Bf P rSouzà Bibeiro Guimarães. «

5ue litipa com Manoel de Souza « D^ e 
g

(> Brigadeiro Anto.. Ma ^ 
^^

Juiz da toio.» pn«» , a pro-
do Desembargador '^J^^^V^
videncin, q»e requeria ie.au)^,L,

bit* o AbH-rcuo Mo.-desta UUdt.

Portaria ao
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Elias Alexandre da Silva Correia. Portaria ao Ouvi-
dor da Commarca para informar sobre as providencias
que requeria contra os assassinos dc um seo escravo.

Francisco da Silveira , do. districto de'Macacti. Por-
taria ao,mesmo pura que, tomando conhecimento dos
atteiitados, e insultos de que se queixava, delira, e pro-
ceda contra os culpados como for de justiça.

Constantino Nogueira Guimarães. Portaria ao Desem-
bargador do Paço Intendente Geral da Policia para in-
formar sobre a soltura, que pedia.

Maria, escrava do Casal de Antônio Garcia do Ama-
íal.i Portaria ao Juiz dos Órfãos desta Cidade para in-
formar sobre a pertenção, que tem de ser liberta pela
competente avaliação. . . .

Sebastião Leonardo Correia. Portaria ao Ouvidor da
Commarca pura repreher.rlnr ao Supplicante , por haver
dirigido :i Presença dc S. M. o Imperador uma queixa
falsa, e destituída de fundamento.

Francisco de Asai/. Martins da Costa. Portaria ao
Governo de Minas Geraes, para expedir com a possi-
vel brevidade a informação, á qne se mandou proceder
sobre anterior requerimento do Supplicante.

¦ Anna Pereira. Portaria ao mesmo Governo para que,
dando uma interina, proiirlsncia., que suspenda o pro-
gresso das violências, de que se queixava, informe.

PatiUleiio Moreira Mosso. Portaria ao mesmo Go-
Verno para informar sobre a entrega , que pertende dos
ben», de que he testamenteiio e herdeiro , c que foram
aprehendidos pelo- Thcí-.oureiro dus Ausentes da. Villa de
Caetê.

— Joaquim Soares dos Santos, Portaria ao Cliancheller
da Casa da Suppücaçâo, que serve de Regedor para in-
formar sobre a queixa, que fazia da Sentença, que o
condenou a pagar custas dobradas,

. . Ignacio Francisco. Portaria ao mesmo para lhe dè«
fírir como for justo sobre á providencia, que requeria
contra "Elisa 

, Franceza de Nação.
Joaquim José Rangel. Portaria ao Juiz de Fora da

Villa :âe S. Salvador tios Campos para informar sobre a
conservação, qae pertende do terreno , em que se acha
estabelecido. "" "" '

: Pedro Madeira de Abreo Brandão , Juiz de Fora da"Villa de S. Sebastião. Portaria ao Governo de S. Pau-
to para informar sobre a permissão , que pertendia de
regressar n.(i> seo lojar.

FrauciiO.i da Silva Pereira , Portaria ao Governo de
Mi'<as Geraes para informar sobre os pai-juizcs, que tem
sofTrido nas suas terras , e pari dar alguma interina pro •
videncia , que seja precisa.

José Tavares Gomes da Fonecca , Portaria' ao Chan-
celler da Kelaçiio de Permambuco para informar sobre' a
serventia vitalícia , que pedia do Utíicio , eiu que está.
provido.

Negocias Ecclesictsticos.

O Padre José Tavares da Silva. Portaria á Mesa
da Consciência e Ordens para consultar sobre o provi-
mento da Igreja de S, José de Itaporocas do Arcebispa-
do da Buhia.

Repartição dos Negócios ela Guerra.

Convindo obviar qualquer engano , e impostura ten-,
tata pela Esquadra L"siltina para ser acolhida nos Por-
tos deste .Império , com pretexto de ser Nacional , e
amiga , mui principalmente nos que tieain ao Sul da Ba-
hia, e constando que tal Esquadra para melhor conseguir
oa seos fins até lançou mao da Bandeira Brasileira , de
que atraiçoadamente usa : Manda S. M. o Imperador ,
pela Secretaria d'Estado dos Negócios da Guerra remei-
ter ao Governo Provisório da Provincia de Pernambuco ,
a relação inclusa das Embarcações de Guerra do Im-
peno , qu? crnzão na altura da Bahia, a fim de que
iazendú-se lago espalhar copias delia por todos os pon-
to» da C«sta, se conheçam assim os signaes , e forças

da nassa Esquadra, e nao sc equivoquem eom a Esqua.
rira inimiga , havendo «le mais o característico de quo
as missas Tripulações sam compostas de Brasileiros , e
de grande parte de Ingle.zes , e mais Estrangeiros ; e de-
vendo-se portanto desconfiar de qualquer Tripulação , que
pela falia se conheça Lusitana. Palácio do Rio de /«.
Kíiro em 28 de Abril do 1823. — Jutío Vieira de Car.
valho.

N. B. Nesta mesma conformidade se esereveo ás
demais Provincias deste Império , que tem Portos mari-
tini os.

Manda 8. M. o Imperadot , pela Secretaria th Es.
tado dos Negócios da Guerra , remetter ao Tenente
General Governador das Armas da Corte e Proviaciu ,
a relação junta, assignada pelo Official Maior denta Sc-
cretaria de Estado , Antônio Pimentel elo Vaba , das
praças do Batalhão de Granadeiros da Corte , que , en,
conseqüência do seò Olficio de 11 do corrente, e rela-
ções, que o acompanharam , se mandam passar para os
Batalhões dé Caçadores por falta de slturu , e robusto-,
necessária; devendo destas mesmas, as que evidentemen-
te se mostrarem iiihnlieis' lambem para o serviço de Ca-
r-adorss , terem as suas Baixas , precedendo exame da
Junta Medico-Cirurgica t de cujo resultado o General.
dará! conta, para S. M. I Resolver. Paço em 2 de Abril
de 1823. — Jorro- Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador ,"pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Guerra , remetter ao Tenente Gene-
ral Governador das Armas da Corte e Provincia. as trez
relações inclusas-, assignadas pelo Ollieial maior da mes-
ma Secretaria d' Estado das Praças do 1 * , 3.° , e 4.p
Batalões de Caçadores da Corte, que devem ter baixa cio
serviço em razão dc lhes faltar a idade , altura, ou ro-
buste?. necessária, segundo constou das listas , que o re.
ferido General fez subir eom o seo Oflisio ile 11 do
corrente; e Determina outro sim S. M. I., que o Gene*
ral das Armas mande declarar nas Escuzas destes So!.
dado6 , que , logo que tenham preenchido a idade da
Lei, n adquirido a robustez , que lhes falta, deveram
appresentar-se• novamente nss Corpos donde saiem , para
acabarem de completar o tempo , que lhes falta, para
o preenchimento «los trez annos, qne se obrigaram a servir ;
ficando todos aquelles, que assim não fizerem sujeitos ao per-
diniento do tempo, que tem servido , e do Previlegio das
trez annos-, uo caso que venham a ser recrutados , quando
ja tenham aquelles requizitos ; e esta mesma participaçãofará o ditii General aos Commandantes dos Districtos , a
que elles pertencerem , enviando-lhes Listas «los seos no-
mes a fim de que os tenham em vista no tempo compr-
tente — Paço em -28 de Abril de 182a. — ,/oííe Vieira
de Carvalko

MINAS GERAES.

Villa do Sabará.

Senhor. — A Câmara desta Villa, e Termo do
Sabará certificada da grande honra, que acaba de
receber, vem por si, e em nome dos seos habitan-
tès cheia do mais profundo, e respeitoso acatamen-
to, e animada dos mais vivos sentimentos de gra-
tidão , por via do seo representante o Juiz de Fó-
ra José Antônio dei Silva Maia ora residente nessa
Corte, beijar a Mão Bemiazeja de V. M. I., e ao
mesmo tempo agradecer a grande distineção . que
Y. M. acaba de fazer a mesma Villa com o espe-
cioso, e sublime titulo de Fiilelissirna , titulo, que
ella merece pela firme adhesão, que sempre tev«
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de rio -il, e pesos, Caura Safi-rat-" «'«- Liberíad ,
...cnuos votos de obediência, reconhecimento., amor,

" 
li^fiiduíie , que presta tle coração á \ IM. 1.

* 
Í)i.'.>'.K>-!^ pois V. 3YI. I. ib' ..colher 'beii.tfna-

 e.*f i.i-Mc.rir,.! i\i* 11 tit).: ..", iilí. rcriinhi-.-ente. ua vivas expresso»

cimento , e os puros voto

pei

tio .mus sfitito reconlie-
do nosso profi nutio tes-

__)e0!j Guarde , e telicttn

tos, e dilatados annos •"¦••no
-verno i mister,
reaiiçi de .'3

Fitkiis
Abri

a V
lhe

mia Vida do w
de 1S-2.'J. -O

1. por' lliui-
ri , r ha-

lí, em Ve-
(i ei a Lei

Anto,iio Joaquim da Luntia ; r raiicwco José dos

Santos Brotado; Francisco tle Paula Pe. vira; João

Foitunato Vieira Ca meiro.

M.
ro-ramo

abril)
,1 .li/

da Cunha ; Fn.

NOTICIAS NACIONAES

RIO DE JANEIRO.

ac Maio.

SS. MM, II. assistiram hoje á Soliemnidade
dia nn Cjjella Imperial.

Idem S.

do

S. 
"I. o Imperador dei» '..«> audiência no Pa-

lacio ra Cidade, e rec ?beo depois na Salla do
Th -oi ¦'-. 

, com todas as formalidades, a Deputarão
¦C \ss*-mbléa para responder á Falia , que o Mes-
no Ser.!-ior a esta dirigio na abertura das suas Ses-
sf.es. Loco qne tenhamos o discurso da Deputa-

çãr> , não demoraremos aos nossos Leitores a sa-
tisfacão de lho communicarmos.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Artigos não Officiaes,

INGLATERRA.

Londres 19 de Fevereiro.

ra -a nonsa opposiçào á sua invasão da Hespanha.
Esta he a facção guerreira Ingleza do dia cie hoje.

he ii Iiança marcha cr-ada no caso' actira!,
não se segue que nos envolvamos em hoslilid^iies
nao so com ella, mas con, todo o Chnti.ieníe : po»rim admitimos que se ella nutrisse vistas tão mi-
quas , como as qne lhe saiu aitribuitias , seria. em
nos uma l.tri.icidaii,. desei.ibainhar a espada , anos-
ti.rr (como cm tal caso be pivcizo arrost.rar) to-
cias as Monarquias du Continente; .','uíeriiizar (co-
mo en. ta! coso devemos) com Jacobiuos e Caibo-
nnríos , 5)escai>.ii,.ii,dos e Radicaes Reformadores ;
sacrificar o nosso eoiniuercio , puialvsar a nossa in-
dustria niaiuilactureira, augnientar a miséria da nos-
sa agricultura, dobrar os nossos impostos, a.nliqui-
lar o nosso credito. Todavia , antes de nos redu-
zir-iuos ii tão desesperadas extermidndes, permitta-
ho-iios examinar se a- vistas da França sfi.ii tão mt.-
liírnas e perturbadoras , como as representam. O
Primeiro Ministro daquella Nação ha pouco tempo
qne foi insu' tado com grande abuso pelos nossos
escriptores Ludicaes, por causa de uma Falia que
elle fez. Depois disto tanto M. dc Villele , como
31. Ciitiieiwliriand expressaram os seos sentimentos
na Câmara dos Pares. Não he nosso propósito
justificar todos os sentimentos, que elles possam ter

proferido; mas queremos examinar ingenuamente, e
com candura o que elles disseram. He fácil desacre-
ditar, e influir; he fácil asseverar que os Ministros
Francezes chamaram a Lord Lkerpool, e a Lord
Balhurst, Lord Ilarrowby, e Lord Westmorland,

plebêos e canalha i£ porém examinar e comparar as
opiniões Políticas de eminentes Estadistas de diffe-
rentes Nações sobre uma grande questão de lei
internacional cajece de algum socègo , de alguma
attenção , de alguma candura e senso commum.

As Fallas der M. de Villele e de j"f. Chateou.
briand achar-se-ham em outra columna ; e nos não

podemos recorrer a melhor fonte para estabelecer
os princípios do Govermo Britânico a respeito da

intervenção Nacional, do que á celebrada da Circu-

lar de 
'l9 

de Janeiro de 1820, explanada e justi-
li cada como foi por Lord Liverpool no debate de

19 do mez seguinte. Aquelle papel desapprovava ai-

lamente Alli ancas formadas para estabelecerem , e

Nós guardamos o mais sincero respeio aquellas

pessoas di-rmetas, qil^ ao mesmo tempo que resis-
tem varcsulmante ao estabelecimento em Inglaterra
de uma Constituição tal, como a de Ílespanha,
contendem cor., ieúal ftn:ie/,i contra qualquer agjres-
são hostil., contra este ultimo Reino, por elle ter
adc,;>t,ií!s; aquella Constituição. A Hespanha tem di-
reito de f,,z?r todas as experiências que lhe pare-
<"w para n sua liberdade: em quanto taes_expe-
rietii-ias se limitam a ella só, e os seus habitantes
.'.tim em \v\7, entre si , u-.-nliiina Potência fio Muu-
do tem direito de intervir nos seos negócios. So-
li!-,- estes frinrioios não havetá, a<> menos cn In-

manterem princípios geraes clirectaiueiite contrários

a todas as revoluções, tle qualquer modo que estas

seiam offecluadns. Nenhum dos Ministros Francezes

da um similhante motivo de guerra contraia Hes-
Circulai' estabelecia, e Lord Ltverpooi.

mente ili > P.rou que o simples estafoele»
•uis instituições em um Paiü não dava

M. de Vil-
uma questão particu-

e M. Chateou-

¦g/aterra, questão alsr.ima : porém dizein-nos que <»
Governo Francez se conduz por princípios oppostos
» r.-sneito da Hespanha. c- que por conseguinte do-
v.n.os fazer-ihe íruerra. Certamente a classe de 1 o-
1'ticos, de quenrprimeilamente fallairos, não passa-
ram trio tetnerarianiei.te aquellai concluso,'s : antes
atíirniain que he o seo maior desejo manter a neu-

• rafidade o mais
honra ,

panha. A
mais liistinctat,
cimento de más tnsiituiç'
3 outro Estado direito de intervenção

kit claramente diz " não
lar sobre taes ou taes instituições ,.
bríand acen-scenta que min *; etnprehnidea guerra
Ír mvoro Despotismo. A Constituição Hespanha-

K' v éranda. 
'.Lord 

Lkerpool cm ISS exphcou*

, perito delia por estas palavras: 
'• líe ma:

" ,l e o disseram também outros
iam á. Câmara. " Ora aquella n.íl

adootada cm Março de 1820, e

,U: Julho de IX*. o 
'Governo Francês nao a con-

motivo de hosiilinaaes,
hostis contra ella

eu sempre
que nno pe
Constituição

, iltsse .
tenc'
foi

siderou como
,,edidns altrumas

Porém t'"1

não tomou

mer

rivel sem sacrificar a
rao. Não : os impacien-que io: i

interesses da N .. ....
<«s declamadores da gue;ra são os jurados immi,,r0;
da nossa Co-tituiçiio^ os Dastaros que medroso.

¦ da erguida espada'de Bonapurle , chaiiiavuii loucu

teve loirar
civil, que
nilestav-se
Haveri qu
vil não posta ui

«•tido, qm

Julho de 1823. A\7, ivl. de Villele,

novo estado de cousas. ÍJ.t.a «iierra

ilon.is mez: a principiara a iiirl-
extendeo-se á Capital.
no ciso de eurrrsi ri-

uai
t i ii ra i> t r
nus Províncias

i."i uertenda if

le pai

,.:,', potência visinha íocorrer ác.nr-í-
em da sua p'!,'te o direito , -e,i.

jç-
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fnstiça. O Direito das. I,entes expresí*ei.r.ei.ta decla-

Va que .im. S,ip!?oii'.am>s que íiurt , e os seos
li a d ie;, es tenham tieuüaratadi, em Miimlusler as tro-

pas de El-llei , ou que 
'1'hisllewoxl, c- seos seda-

rios teiiUam morto todo o Ministério . . seja ore-
.ultai'.- de tudo isio o estuUe!ec.ii:te,ito de um Go-
varuu Revolucionário em Londres- teríamos direito
os -que perinaiit-cus-emos fieis a,» n,'--so legitimo
i^Vberano, de pedir auxilio a alguma Nação do
Mu,do, pa-a (k-,ui.ari,v)s o_ iirnsi». tvnmr.os Ja-
cílíiíios i E que outra cousa tem feito os (Jene-
lies lyErolcs, Qtieseida, (T Donnell, e outros bra-
ias, (i;i.K depois de r.eiojarein pelo seo Rei na lies-

punha . teir fio a fV/t-fr solicitar auxilio ao Rei de
Franca?

O re-«liado iniinediato da contestação de 7 de
Juiiiii íoi \-.ih- em perigo a vida (le F.l-Rei de Hcs-

punha, Aluado, e Parente de Luiz XVIII. — Pó-
tle uni Sobeia.o Proleírei o seo Alliadu ? O Di-
leito das («Viiíe. expressamente declara que sim.

Mas isto nau hè tudo, A guerra civil da lies-

pinha , diz- M, de ViUele , exleutle-se as fronteiras
.li!-. França, e põe em risco a nossa _ tranquillida-

de. „ Teria sido prudente,, que o Ministro Freucez
fleclara.se todas as maneiras pelas quaes acbav; -se
tiulea-^da a tranquiUidiide da França; porém o lei-
i-ít ..' íngtez não deve esquecer-se das canções Fran-
reftüt*, que excitavam as Tropas á relicliião ; can-

ções- -que o Morning Clironicle nos affirinou anda-
.eni círcolaiid'1 no exercito das fronteiras: segue-se

pois que de fàc.e Agentes HespanJwes tinham tido

poi muitos mezes commutiicações com os descon-
tentes de Príií. , e de outras pari.es da França. Os
traidores Franceses, que escapavam á Justiça, eram
bem recebido^?m:x,Madrid, e davam-lhes pensões ;
e os Jornaes' Bhpnnhoes andavam cheios de pia-
nos de revoluçríjs , que se deviam promover em
todo o Continente.

Ora, a circular de 1821 diz, que nenhum Go-
vtrnt) pótlc estar melhor preparado, th que o Brita-
níro para sustentar ir direitos de um ou de muitos Es-
i tdeis , e intervir onde a sua popria e immediata
segurança, ou e.-.enuiae. interesses se. acharem seriei-
)-.eute luneac-adis pelas internas IreinsncçÕes de outro
F.sirTch. üs Ministro. Franceses declaram que a im-
n éetiííiíi segurança, e e_senciaes interesses di Fran-
•rroeslam cm p rigo , e que he por esta razão que
eljes. fazem a guerra. Haverá quem duvide da ex-
t. vçã•» daquelle perigo, mas não da sua existência.
Nós que i.áo confinamos tão estreitamente com a
j/espanliti, nem temos sido inquietos por revolucio-
lios seos, que desenrolem o estandarte da rebellião
em nossas Provincias, só podemos julgar levemen-
te do perigo, em que França se encontra por causa
d-i lebfcii'',.'.,» dos Jacobinos da Hespanha; porém ha
i;m prf vi i.)io aatigo, e familiar que diz: cada um
t.ibe onde lhe doe.,, Seja como for; he isto uma
questão de facto . e não de principio. Quanto a
o.te esíi-.iu perfeitamente 

- concordes os Estadistas
frniteezes e inglezes : os Franceses podem ter er-
rado (('inito ao facto , porém não ha motivo ne-
j.h.im iiara que se duvide da sua sinceridade.

D'.i»e:iios que o iiosao ponto não e:a justificar
os Ministros Franee~.es; era sii.i mostrar que os
seos princípios , e procedimentos uão eram arbitra-
rios, v. d.1, .'j-iais como dizem; que elles não avan-
çati), como o Corço insoiente, com descarada violei.-
í-iii . occultando secretas vistas. Elles tomam moti-
mis para a guerra , que nós não podemos contes-
tar, o que, apezar de lastimarmos a elFusãp de
-«ligue. nos ligam ao comnium propósito de fic-lr-

.-mos neutraes , «,nq~.itito a França for igual na sua

coi.dtic.tr,. Re ella violar ws princípios, que professai
e pelos quaes se dirige; se El-llei de Frein-u
tar a _¦..-»a >.'.>i'eif>'-ie promessa , se forem con

l.u-
vencido.»íri il rri ti r--»r¦--•¦¦.>«. »- j' .-_-.-.•¦...,..¦.¦ -   ¦..—-._ ¦ ¦ ... iviur*

os st-.i_ 
'.Mifiisfrós de terem .Iludido a Europa om

falsos, _¦ tingido.! p.ctexlos, então termo, jmta
causa pa ra mu ressenti mento Nacional , e forte»
motivos | 

'.inra a guer:». : porém 
• quem ten, razão de

presumir siiniihaiite perfídia mais em Luiz XVIII,
em M. d o Vil/ele, x>n cm M. de Chatemtbriand, do
que em qu lalque. outra pessoa de r.iui recto, e hon
nulo cara éter ? Quanto aos vulgares impropérios
dos Radie aes «outra todos os príncipes legitimo.,
c Ministro» -, lr-aes , podem ser bons para os Hus-
tings de Ce, rcent-gimlcn , ou ainda pira Mermald de
Hachniy : porém fora desta classes de gente de-
vela-se o.iv ir com desgosto, o desprezo.

(Th-e New Times, Feb. 19.;

I'0I1 Jt V * 1- O N D E SCH.

\; Senhores Redactores.

Já sei, que lis pm.-aa, que nSo tos.am da minha
ultima carta: »!.-, queCirt» ha qu.-,.. Ãiga, que eu não
sou o au .to. deíJa ! D.i-a, Sr. Redactores, isso he mui-
to saber:: um Pae, ''*sn, pode enganar-se facilmente
no numero dos seos filhos , porém isso nunca pede ac-
contecer com um auetor em suas obras : embora seja
a carta má, mas sempre he minha toda, v foi escri-
ta com a penna molhada mesmo no coração, sem
prejuiso, ou preocupação alguma contra os Europeos,
eu a Europa, salvo naquellas cousas, que chocam com
a Independência do nosso bello, e riço Brasil.

He preciso confessar, que a questão he de muita"
delicadeza para ser tráctada com os filhos de Portugal ,
dos quaes pois lia um prodigioso numero ( não fallo a
respeito «lc alguns , que na Causa Brasilii-ríse se tem
portado cor» o mais ardente, e zeloso Patriotismo) que
só se mostram Brasileiros, em quanto não se lhes ap-
presenta oceasiao opportuna de tirarem a mascara , e
quando nos ilins de vencimento voam em cardumes ao
Thezouro a perceberem avultadas sommas <!(> ouro Bra-
-iliense , pensando em todo tempo , e por' nossos pec-
cados , obrando sempre como partes da Grande Fami-
lia Lusitana, sendo no animo verdadeiros encarniçados
Godos.

Estes Senhores-, com muitos outros , que vem de
lá , estam ainda prezos á Portugal pelos laços de pa-
rentesco, e amizade, e não podem de nenhum modo
ouvir fallar em separação: se nisso , elles obram bem
ou mal , não he a nossa questão ; de que se tracta
agora he da Independência do Brasil.

Os Brasileiros que não se agradam com a carta ,
sam os medrosos, e os mãos: os primeiros pensam, que
n nossa existência no Mundo depende da nofssa união
com Portugal , e que se ousarmos sepaiar-nos delle ,
toda a Europa virá nos «astigar de nossa rebeldia: os
outros quereriam reunião - semente porque elles não
Vem outro meio de introduzir aqui os princípios, e dou-
trinas Jacubinicas de lá. Porém , agradar ou não atrra-
dar o facto sempre !ie, que o Brasil nucei jamais
poderá ser independente, em quanto ficar unido com
Portugal. Eu já mostrei noutra carta , a necessidade
em que o Brasil estaria de entrar em todas as gtteiras
Europeus sem proveito algum a nós, ou de pagar uma
neutralidade, qne nos seria igualmente inútil.

Mas , .uppondo todo o resto de Europa em pa- ,
a Hespanha nunca estará até que tiver unido Po't_-
gal ao seo território, e ap.za. de toda. aa basoíif,-- ias
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-,«!«,«« Lusitanos, ijusudd nos contam a, .,«« gran-"l 
nrorsas contra o?,Hçspftnhoes, lie fácil de ver,

,e uue.m combalia pata, ,el}es. era. o ouro (!o Rra-dl ;
1,1 

,„.•« duvida tio sen valor.,, mas nem Hercules con-

mvinle. Ora, nao lie provável que o hr.i-,:,, tp,e

recisa de braços . queira inamiiir os seos filhos ]\.ra
Icfendrr Purtugal contra os Hespanhoes, mesmo se

similhaiíte plano fosse possivel de por em execução:

como então livrar Portugal da Hespanha .' Pela pro-
tecçiio do .mm P<!der marítimo da Europa , ú quem
fc nenhum mudo faz. conta, que aquelles dous Paizes
.1, on ru e que, em conseqüência da sua protecçâo ,
sempre terá toda a influencia nos negócios pertencentes a
Voi'tii'*al, c.,.. por conseqüência , nos do Brasil , em

Quanto um Paiz .ficar, unido ao outro ; e cm similhante

estado, como podia o Brasil dizer-se Independente !
e' de mais, Portugal he pobre, pequeno, e fraco ,

c se tivesse todo o ouro , e Iodos os diamantes que se
tem descoberto até hoje , ou que estam ainda para se
descobrirem neste nosso rico Brasil, nunca podia elle
elevar-se na escala das Potências Europeus, e o iíra-
sil em quanto for unido com elle nunca teria outra
consideração nos Gabinetes da Europa , do qne a de
um appendice de Portugal. Agora , Srs. Redactores,

podendo- nós figurar no Mund'j, como uma Potência, da

primeira ordem",, á qual somos chamados pela Nature.
zn , para que siijciiar-mo-nos a ser um appendice d" outra,

qualquer ?"Lembremo-nos de uma expressão diabólica
que o Poeta Milton põe n.i bocea de Satanaz. " me-
Hior he reinar no ínfimo do que obedecer no Ce., „
e digamos , melhor he ser os primeiros na America ,
do que mesmo os segundos na Europa: mas que não
se entenda por wso , qne eu comparo a America com
o Inferne. A única razão que eu tenho podido tirar
destes amigos de. reunião, he, que sempre he bom ter
um porto na Europa onde metter os nossos Navios

quando qutzermos. .
E a America do Norte, não tem cila. quantos

portos quer na Europa, onde metter os seos Navios
era tempo de paa ? E por ventura , estes Srs. pensam
que nós pndismos guardar os pnrlos de Portugal con-
tra a vontade da Françi, ou da Inglaterra cm tempo
de guerra?

Portugal nunca fechará os Feos portos ao Brasil,
que sempre será o seo melhor freguez, senão quando
obrigado a isso pela economia bellica da Europa, que
dc certo, não se ha de desarranjar para os Na-
vios do Brasil poderem entrar no Tejo ! A nossa sor-
te está agora nas nossas mãos; nós nada temos a rc-
cear da raiva impotente de Portugal; no tempo quan-
do os Srs. de iá ainda conservavam aquelle santo des-
prezo para as cousas deste Mundo , muitas vezes eu
ouvi dizer a uin valentão daquelle Paiz de Hcroes ,
que elle com quinhentos homens de Portugal tomaria
nio só a Cidade , mas até toda a Provincia do Rio
de .Janeira. Porém agora meos amigos , estamos vendo
qre um soldado em ciroulas daqui valle bem um com
ps de chumbo de li, Considerado somente como lio-
mem ; e que valle dez vezes mais rnèttido nus defez-s
Biituracs de seo Paiz. Nem he provável que Inglaterra,
lírica Nação da Europa, que nos pôde seriamente in-
pimmodar, mis nunca nos. vencer,' seja bnstaniemcntc
«conseqüente 

para querer oppriftiir a Liberdade do
brasil, eom áquellas mesmas armas, com que cila quer
drfeiider a da Hespanha e Portugal! Portanto Srs.
Brasileiros, fica cada vez mais claro , que nos (leve-
mos la,gar , e isso para sempre, os dous Grandes
«.temos de Portugal e Algarves. Se o vil interesse vos
toe-, lembrai-vos, que a casa velha lie pequena , e
•"*• vizinhança roim. Porém vós outros dotados da ver-
'«ueira 

grandeza d'alma, e que estais promptas asa-

cri ficar , iitío só- os vossos bens , mas até as vossas
próprias vidas pelo bem do Grande Brasil, e a Glo-
rio d,, seo Incompuravel M.marcha , lembrai-vos, queagora se oferece a oceasião , que talvez nunca mais se
íipjirfíicntara , dc mostrar ao .\iundo, 'e'ao 

vosso Ira-
permitir , que não hesitai.-, em sacrificar tudo na Euro-
pa no liem do seo querido Brasil , qae vós trazeis ,
n.io só no braço, mas lSobem gravado no coração,
a nobre Ocvisa Independência ou Alerte.

Um do Povo,

Dia 5 de Maio.

Pintaram fiança na Alfândega para Portos Estran-
geiros os seguintes Embarcações.

Gallera inglcza Jaitvrin , que segue para Jérsei.
O Bergantim Inglez TrafLigar, que segue para

Buenos-Aires.
Gallera Hollnndcza Frederic, que segue parati»-

tuerpia.
Miguel João Meijtr.

Continuação da. Subscripção voluntária, e mensal pa-
ra augmento da Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
Acções meiisaes.

Transporte...6278
Mançel Rodrigues 1
José Alves de Nazaret 1
Alferes. Domingos Manoel d1 Oliveira Quintana.. 1
Antônio Fra.-.ciaco da Silva Gandres 1
Manoel Ignacio Gonçs! cs Meirellcs 1
Joaquim José de Moho ,, I
Padre Jos.:, Maurício Nunes Garcia 1
Dimiyzio d" Az,, vedo Peçanha *$
Padre Antonia da Silva Neves 1
Padre João Alexandre da Silva Paz 1
Sehasiiáo José de Santa Anna 1
Francisco Folia • • 1
Quintino Cardozo *
Miguel João Mayer.- *
Antônio ileuto Ésteyes }
Anna Angélica Freire I
Bernardino de Sena Lopes i
Franeisca da Conceição *-
Luiz de Frias Vasconcellos e Souza............ i
José 

"Maria tia Costa Matos por si, e seo Pae
Luís José da Co-ta Mattos., e seo Irmão.... 3

\n'.ouio Manoel de Magalhães £
José Coelho lWra *
Ignacio Kodrigues Neves ••••• *¦
Anna Joaquina de Sá Ferreira *
Antônio Justino de Bnio Lima '-
Manoel Alves da Silva
Manoel Francisco lícza -
Padre José Simões da fonceca.. J
D. Angela Naixiza Cabral de Mello *

João Caído» • • • •' a,

Luiz Pedio Vahletaro ¦ ¦ • *

Camilo João Vnldctaro
Co.K-.-o Cura José Luiz de Freitas...... *

{quer pagar 4 mezes adiantados )
Francisco Antônio da IWca. -

João Huet de Bacelar Pinto Guedes *-

D. Aiwa Maria dc (astro -^ ^

Luiz Antônio da Costa..... "'"
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Transporte.
Padre Antônio Joaquim Lopes da Luz.
Maria da Gloria • ¦ ¦ 
Caetano Riccioliui 
Alexandre Maria de Maria Sarmento
Thiinoteo Victorino d'Oliveira
Ignacio Miguel Pinto • • • * •
Conselheira Francisco Baptista Rodrigues....
Mecia Luiza - -
Tenente Manoel Antônio Madureira
Joaquim Pires Garcia d'Almeida
Maria Ainalia
José Ferreira, da Silva • 
Maria .da Conceição
Antônio José Braga • • •

Casimiro José da Silveira
João da Mota Magalhães de Souza 1'ortes.
•Josc Lucas ........... :.....- -•>•

.633*.'
l
1
i
1

. 1
.'i

. 1
1'
1

.. 10
1
1

. I
. 1

1
1
1

6360

Transporte. .6;
Manoel Ignacio A lberna»
Joaquina Maria '. . -.
Apolinario Dias
José Gonçalves Fontes
Antônio Joaquim d' Oliveira
1). Senl.orinlm Perpetua da Anunciação
J). Francisca Cândida Barbosa por si, o,suas Ir*
más

João Nascentes Pinto .:
Francisco Antônio da Fonceca e Cunha
José .'runcisctf da Fonciica
Murcelina Helena da Silva
Joaquim Alexandrino........ ...  * • •

Joaquim Barboza Pereira
Apolinario de Souza -Machado.

José Joaquim de Sjuza

m
l
1
1
1
í

10

Continuar-se-ha.
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" Din 7 do corrente. — Ceie ; 75 dias ;"¦ Gr Dita

Tr"ijo M- Rartelsen, equipagem 11. , carga-virilio,
vPPy-êi:', .-• vinagre a-Miller. — Angola • 28 dias ;
F D. Anna PA. Manoel da Motta Jordão , eqm-
PPn gr; rarffá 337 escravos, destes morreram 22,
ho'M. — Ilha Grande ;¦ I dia ; ¦ '£,. 

Paquete , M. An-
t.;mo-Fertierndts, equipagem-5 , carga caíle, e agoar-
(icn-B-aoM. — Rio-de S. João; 3 dias; L. Concci-
tão Flora ,-M. Antônio José ao Cmdo , equipageiu
k . carsa madeira a vários.— Capitania ; 9 dias; L.
Pmceição ,- M.- Ignoccmio Cardozo da Malta, equt-
isagem^Sj carga -farinha ao M.: passageiros Manoel
"José-Soares 

, /'¦ á- marinheiros remett;dos_ ao Inspe-
«tor do Arceniil da .Marinha. — Dito, 3 dias: o.
,Bo<i -União , M, -Igniiao Rodrigues, equipagem 9,
carga assucar , arroz , e lio de algodão a Josc btr-
íiardiiitr du Silva : passageiros Domingos Rodrigues ,
José--Pinto dt>s Santos ," Joaquim José des Réis;
Hgostiaho Maria de Alaidc , e Manoel CJtral com
«ua anilhei- e um filho.—Moc.ahé-; õ dias,- L. Pa-

quite, do Cabo, M- Joaquim Pereira da ¦• Silva., oqui-
,'.,.:,-,., s, carga madeira, e culíé a Francisco das
ÍPven Ctíiiteiro : passa.gi-.iros Antônio Fauslino dc
'tA-.ev.do,- Manoel Moreira, Antônio Correia, e um
«tes-nor remeUuio ao Quanel General,— Villa do'¦¦Pít.do 

ç 22 ¦dias : L. Nascimento ele Jesus, M. Do-
wiiaxiis- •/***.'*'¦ Ferreira , equipagem 6, carga jacaran-
V.ii ii» M.,.- passageiro Manoel José dc Araujo Paiva.

Dia ,1S dito- -— Santos ; 4 dia* ; L. Gratidão,
•M. Antônio José Vulal, equipageu. 5, carga n?su-
íéíir , .carne -:eca , couro.-:, sebo , e chi .'res a Domin-
gos Síkiiis.Manjares.— Iguape ; 5 dia'. ; S. Aura-
ra, M. Manuel. José Gt.iie.ahes, equipagem 7, carga
.trroa.a vários. — S.inla üáiharoia ; j dias; B. Luiz
tit Camões . ?>'!. J.uh Manoel de Medeiros, equipagem
ííl , carga farinha . iirn>;i , madeira, e caffé a Anlo-
'¦¦kio Francis',:'.' tia Cesta..- passageiros o Bacharel José'Carlos Pereira de Almeida. Torres com 7 pessoas de
%nu tki.iiiia , e Pedro José Ribeiro da Cosia. — Por-
to AIrgrr ; 1.1 dia,.-:; B. Consti! uição , M. Manoel (k
Unul/t XeJln , equip:».;--!]. I"', ca-'ga-carne, . oüros',,
irbo. (•¦ chifres ;x Cticiuna José ele. ¦Almrida : r-.issa-
íeíi-.i.

ne, couros , e sebo a Francisco José da Cunha. --

Parati; 3 diiis ; Li- Senhora de Monserrale, M. José
Joaquim Pereira, cquipogein 7, carga caffe e agoar-
dente a vários.

S A H í D A S.

¦Dia 7 do corrente. — Moçambique,- G. Vinte e.
seis de Fevereiro-, M. Paulo José Branco , equipagem
37 , carga aroardente , assucar e ouros gêneros. —

Jersey ,- O'/ Ing. Jauvrin , M. John Le Graley,
equipagem 11,'carga assucar, caílc e couros. —
¦Buenos Aurcs; B. Alkluia , M. JoscAntonm.de
Freitas Lnboa , .-equipagem 13 , carga sal. — Maça-
hé ; L. Penha Dous Irmãos, M. Francisco de Pat-
l-a 

', 
equipagem &, em lastro: passageiros Anmi Fran-

risca e õ escravos-. — Rio de S. João; L. >'. José,
M. Manoel Joaquim , equipagem 5 , em lastro. —

Dito, L. SaiJa Anna , M. Antônio Francisco , equi-

pagem j*, .:::.. lastro. — Campos ; L. Guia, M. ./ímc
Rodrigues Maia, equipagem ;i, em lastro. — Dito •

L. Conceição ,«-M. Salvador Joaquim , equipagem .. ,
carga sabão, agoardente, e viniio : passageiros ./o-
sé: Pereira, o-Ing. Roliert Launier ¦ e 1 escravos.-
Dito; S. Defensor Perpetuo, M. Joiií DíVw )/<m Síí;;-
/o»', equipagem 9, em lastro..

Dia 8 dito. — GuitiquU ; G, J«?(.r. í>« P/rti'í,
M. '/Viotwrc /%«/, equipasfem 22, carga iigoarden-
te , papel , e azougue. — Campos ; L. Estrella do
Norte, M. Joaquim José Pereira , equipa"*.» '':

carga carne sce-a e fazj-r.das. — Dito, L. /.>'<.¦«> <¦-"«¦
rr/ío, M. J;.ao Fernandes da Silva, equipagem.,
carga carne , vinho, e ferro. — Antuérpia: G. Hol.
Frederiro, M.. Brnnd, equipagem lfi , carga a-^n-
car, caffé, e couros : passageiros o Baião Ae. Hur-
uinki Camarísta d'-EUR?i da Bttviera com uc.u pi

Ing.— R><>. Grande; 15 di S. Iilgei-
Vn . i-5. T/icodott) remira, efj.uipageai l£l ,. carga ca;-- (".'i;..:lo

 . con
ta , os Francezes Luiz Mane! Tell com sua mulher,
dit-:. I.uiz Vendera, e. o Suisso Chrislinn Patmst. —

Macahé; L. Bo./ E^veiança, M. Jíwc Teta cir" «''
Conceição , equipagem 5 , carga couros c louça:
.passageiro Nicoláo Vieira r.un -1 escravos.— /.'«'» f'í'
S. ./Ofín; L. S««/o Micaílu , M. Friwrisen Lu:'.
Coimbra., equipaeer.i -"' , ci '"stro. ¦ !'' Iptiratso;
B. //,.«cr. ("«/.)», 

'M. 
EdiemJ. 1'vid, equi. -.¦¦.,.'.n 1 - >

carga n.assaiue -, lar'*nha , e. ou'.-os »';-"'* -: ¦ ¦ i1'-1'"""
geitos D../'».,« Damuzo Jrias civis sua mulher, e um

(jlii/eiios.

a s o j a \' ]'¦: i « o ! ,M PR E..M SA N V UlUN A L 1S25.,
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DECRETO.

1 U,ido-se mandado estabelecer , pe"o Alvará de

chic de Março de mil oitocer.ios e dez, mn Cou-

cellio de Administração para as caixas ria fundos
dê Fardamento, então creadas nos diíf.i-cíiles Cor-
«os de Linha ria Guarnição desia Corte ; e sendo
reconhecida a vantagem, .que tem resultado, á boa
ordem do serviço, os e_.-it.is daquella creação; - U»f

pot heiu que similhantemeníe , e na conformidaâêr
do disposto no mencionado Alvará, se crie no Bn-
tiilhão de A.ti!!.? ria. de posição de Pretos Li.er-
tos, uni Con-elho de Administração, e Caisa de
fundo de Fardamentos; o Conselho Supremo Mill*
tar o tenha assim entendido, e faça executai" com
'OS despachos necessários. — Paço em quinze de
Abril de mil oitocento. e vinte trez , Segundo da
independência , e do Impei io. — Com et Rubrica
de SUA MAGESTADE IMPERIAL. —João Viei-
iit ik Carvallbo.

fe pôr fim an cotiflicto de jurisdições , orisrei
dos males da Admiuistraçãn Publiea; liraririo
tempo cerra da une s_ drrárn as necessari
sri.rre ns mais artigos , que aponta no sobredito Ollicio»
Pnlaein >!o Rio de Janeiro em 2<J de Abril de 1823. —

ordinária
ao mesmo

providencias

José /_»¦¦ fa< ¦ii Andrada s Silva,.

pe!

Pai
Jo:

T.irdn representado Antônio Manoel da Silva Sueno
rapossibilidade , ein que se aeira , de continuar no Em-
«ri ris Professor Publico de G.araraatiea Latina da Vil-
de Santos, em no?, se acha. provido: Houve S. M. o
jer.id.jr por bem, por Portaria da dat.i desta, Conceder-

a demissão , qne pde , deste logar. O que Manda
a Secretaria 'le listado rios Negócios .Io Império, par
par aa G iverno d.r Provincia de S. Patilo , paia que
rta ir.trlliirf raci. , façr pôr a concurso aquella Cadeira.
acio do líio de Jane ro em 30 de Abril de 1823.—

si Bonifácio de Andrada _ Silva.

Antir.os n'()FFicio.

Repurtiçüo dos fletfoeios do Império.

Constando na presença de S. M. o Imperfi-lor, pelas
^representações da Junta da Commissár. da Caixa Militar
dn Villa de Àleobaça , Conamírca de Purto ...j.ro , e da
Câmara da mesma 

' 
Villa, que José Moniz Cordeiro , ho-

meni abastado, ali morador, debaixo de especiosos pre*
textos tem fomentado divisão -entre os Cidad.os, eme»-
jos ânimos trii.tsi de desacreditar o actual Comirrar.ílantc
João Josí de Medeiros , só pila qualidade de Europms,,
urrando este tem dado as mais positivas provas de amor
á Causa do Império , ío mesmo tempo , qoe aquelle ns-
tiliuni saerificio ainda («era a bem d'_lla: Manda , pela
Secretaria de Estado dos Negocias do Império, advertir
ao sobredito José Moniz Cordeiro, que se abstenha de
continuar em tão errado .ysiema ; e comportaudo-se eo-
mn honrado Cidadão , longe de nutrir vergonhosas rivali-
d.id.s, promova, quanto estiver por sua parte, a trari-
quilliilade Publica. Palácio do Rio de Janeira em '29 da
-Abril de 182». —José Bonifácio de Andrada . Silva.

Subindo „ Presença de S. M. o Imperador , o Offi-
c';°] de 5 do mez próximo passado, em qae a Câmara da
V|lía de Caraoellas expende a maneira , porque fora ali
''.'wrla um. Companhia de Milícias pelo Tenen e Manoel
7-crrc.r._ de Paiva, de cuja conducta se queixa: Manila
.''In Secretaria de Estado dos Negócios do Império , ad-
x.rtii- A mesma Câmara, que, limitando a sua jurisdição¦dtrrtr-o do circule das .attribuic.es , que lhe .competem ,
-''¦': «io deve i_.giii.___. objecto inteiramente alheio». {*¦*
i S >

foi presente _ S. M. o Imperador o Officio de 1.
dó mez próximo passado , em qne o Governo da Provin-
cia do Rio Grande da Sul, participa as ordens , que de-
va ao Merccind Bento Correia da Câmara , Commandan-
te da Villa rio Rio Grande , acerca das medidas por este
Militar tomadas, e sobre a denuncia, que üu- fora feita:
e Manda psla Secretaria de Estado do. Negócios do Im-

perio , certilicar ao mesmo Governo para sua mteUig_ncia
...rrèm-s. jí dado as convenientes providencias aquelle
respeito. Palácio 

'do 
Rio de Janeiro em 30 dc Abril de

lr.23.~- José Bonifácio de Judiada e Siha.

Repartição dos Negócios ia Fazenda.

Constando a S. M. o Imperador , que em poder de

r-oy-en-o Antônio Ferrara, Negociante desta Corte , pa-
,',.„ avultr-das _o,m_as , pertencentes a «w tio felleei-

do Qiantdla, 6 - r,mro_ Subditos de Portegal: ih per
ben, Mandar, que o Desembargador, Jij._ des Seques-

,, ex.ia do mencionado loureiro Antomo os livros»
. .nri.riraáo, e verificada por elles a existência

t 
"!/ 

u ivtlas - seqüestre, deixando-o depositário
r ir ,r. Sua secunda Ordem , e o mesmo pratique .an»

dclleS t 2 ,nte, aue estiverem cm idênticas circons-
outros Nego nnte , q>- ,enteni(íl|ta feitü „ ne..
tancuis , c He nao trvr em ^ .^
re«saria* declarações. I aço f" 

"- v

-torti* Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente
.çiio do Desem'
«« data de 1*

a S M. o Imperador a representa.

bargador 
'do 

Taco, Jui_ da iVfcndcg» .
io corrente me_, .elativ* ao MgBifOto
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Io Sello :
jocios da

¦cios uabaibadors do Cv
,:,„.--,:¦ ;,i de Estado dos
,-,,ieee..;.i;i.i E«ais selai trabalhadores-,

-.¦k.i.-i de. 38, porém que sejam
de reconhecida probidade. Pae
Martini Francisco Ribcirode Andrada.

Manda, pela Se.-
Fazenda , que se

ue prefazem o nu-
homens de confiança, e

Paço ü4 
' de Março da 1823.. -—

Repartiçüo do( Negócios da Guerra.

"Manda S. M. o imperador , pela Sacrctatia de Es-
-tado dos Negócios da Guerra , participar ao Governo

Provisório da Pjovincia de Minas Gemes , em resposia

ao seo Officio N> SS , incluindo a representado do Ue-
.vernador das Armas para obter declarações sobre o Ue-

creto , e Instrucções de 4 de Dezembro do anno proxi-
mo passado , relativamente á promoção dos Majores, e

Aiiidaoi.es de Milícia* existentes antes daquelle Decrete. ,
.assim como para serem substituídos os actuacs I emmte
Coronel, e Sargento .Mór do Regimento de _Cavallana
de Linha, por se se acharem em Commissão; que,
sendo bem cliros tanto o mencionado Decreto, como as
Instrucções annexas . parece desnecessária qualquer ex-

plir.aqío, com tudo deve ficar o referido Governo ua m-
'telliícericia , do que os Sar-entos Mores da 2.» Linha,
¦feito", até anuella data, passam a Tenentes Coronéis nas

Milícias; que os Ajudantes igualmente seram promovidos
a Capitães ; e quanto porém ao que 'ee relativo ao Ie-
ie-r-7 Coronel-, e Sargento Mór de Linha não tem losrar

¦a reflexão do sobredito Governo das Araras. Palácio do
Hu, de Jami.ro em 29 de Abril de 1823. - João Viei-

' r.t de Carvalho.

S, M. o Imperador sempre sollicilo cm promover a
jnstrueção , e vantagens . dos seo-s fieis, e honrados Subdi-
tos , nao só dos Corpoa- Militares , como cm geral de
todos as outras Classes', e mui persuadido de quanta'utilidade 

seria craar-se nesta Império Escolas de Ensino
Mutuo pelo methodo do Lancaster , as quaes espainmdo
na Europa iniiumeraveie bens. podessem igual'reate ie.

profícuas neste abençoado Paiz, desenvolvendo o esp.rt
, to, e preparando-o para novas acquisições. demais traça-
' 
cendeutes idèas; Houve por bani por s<?o Imperial Dc-
creto do l." de Março próximo passado; instituir nesta
Corte uraa Escola das l.m Letras por aquelle methodo ,

,a qual j-i se acha em actividade: c Querendo o Mesmo"Aagusto "Senhor, 
qne de todas as Províncias concorram

indivíduos , que versando as lições da sobredita Escola
se habilitem a ser um dia entre os seos Concidadão* os
que ali criem este estabelecimento ; Manda pela Secreta-
riu de' Estado dos Negócios da Guerra fazer esta comam-
nícaij-ao ao Governo provisório da província de" Minas lis-
raes , para seo conhecimento , e a fita de que envie pira
esta Corte um oa doas individos tirados da Tiopa de Li-

¦filia, sejam' da classe de Officiaes inferiores, sejam rios
¦Soldados, que tenham a necessária, e conveniente apti-
dão para aprenderem o mencionado methodo ; e poderem ,

•voltando á sua Provincia, dar liçiies niio sò aos seos ir-
• mãos d'Armas, mas ainda ás outras classes de Cidadãos.
¦Palácio do Rio dc Janeiro em 29 de Abril de 1823.—
João Vieira de Carvalho.

N, B. iV.-sta conformidade se escrever) ás demais
. Províncias àtutn Império.

Estado dos NegociaSenhor , pela Secretaria do listado dos Negócios ,]«.
Guerra, que o referido Governador Militar rcprehciadii
asrieramciy.' o sobredito Capiííio Elias dc Souza. Paço
em 30 de Abril dc 1821.—João Vieira de Carvalha,

Repartição dos Negócios da Marinha.

Havendo subido á Presença de S. M„ I. a Propôs-
1a do inspector do Arsenal da Marinha , em data do
primeiro do corrente mez ; Manda o Mesmo Augusta
Senhor, pela Secretaria dc Estado dos Negócios da Ma-
vinha, participar ao referi io ' inspector , que conformai),

'do-'7com a sua proposta ; Ha por bem Nomear para
Coulra Mestres do Numero aos tiez. Guardiães José Fer-
uondes Soares , Manoel Fe!'. : , o João Monteiro Valente. ,
e para Guardiães do Numero José Marques Castanheiro,
José Moreira, José Lopes , João Moreira , João iiidei-
ro, Francisco Maria, e Luiz Antônio, todos estes Guar-
diíea arvorados , e em actual exercício em os Naus
da Armada Nacional, e Imperial , os quaes deveram sol-
licitar nesta Secretaria de Estado os seos lespect.vos Ti-
tulos. Palácio do Rio dc Janeiro em 2 de Março de 18-23.
— Luiz da Cunha Mooreira.

MATO GROSSO.

Cidade de Cuiabá.

Senhor. — A Câmara da Cidade de Cuiabá , que
tem a homa de representar o Povo delia, e seo
Districto, Povo, valente, brioso, e leal, revê-
rente se prostra nos Pés de V. M. I, , sobinifsa
beija as Ausru-íns Mãos de V. M. , pelo Km, De-

putado de Co: ei o Tenente Coronel Antônio A a-
varro dc Ãb:.;: exifitente na Cidade do Rio JeJa-
neiro , a quem < Lb' escreveo , para por esta Cama-
ra .' e em nome do mesmo Povo , congratular-sn
com V. M. , pe-a feliz exaltação com que o Bra-
sil soube premiar os distinetos feitos do V. M. ,
elevando.õ ao eminente Emprego de Seo Impera-
dor , e Defensor Perpr.tuo; tributar os mais puros,
e sinceros protestos de. firme adhesão á causa sa-

grada da Independência deste império, e os votos
'mais 

ingênuos de fiel obediência á Sagrada Pessoa
deV.M. í., e fir.,.1 mente appresentar este Officio,
e as Copias au.thent.iras do Edital , e Termo de
Ve,.-eação extraordinária, a que se procedeo para o
fim de ser V. M. !. Acclamado nesta Cidade Im-

perador deste vasto , e rico império do Brasi'- IJi-

gne-Se V. M. de Acolher benignamente os puros
vottos deste mesmo Povo , e os protestos do mais
firme patriotismo, gratidão , e fidelidade á Angus-
ta Pessoa ds V. W. 1.

Deos Guarde a V. M. I. pelos annos , que
havemos mister, para felicidade deste nascente
Império. Cuiabá era Câmara de 21 dc Janeiro de
1823. — O Juiz Presidente pela Ordenação , ^ 

<-"
viradores, e mais Officiaes da Câmara da t.mau"
do Cu-abá.—O Juiz Presidente José de Pinim.'*
Azevedo, o Veriador José Joaquim Vieira, ove-
reador Antônio José Cerqueira Caldas , o Prccii-
íadór José Coelho Lopes.

inteirado S. Wh o imperador „ pela informação de
4 do corrente mez , (ia Brigadeiro -J-r.tJuado , e t.íjver-
;v.i'i-'jr Militar das Villas da IV.i.i 'ir.nle, e Parati. , de
.-J-K-- ii'; Jeisa , e exagerada a represe.ntiçriio , que subio
:',' '>íi:i i':nperiiti Presença, contra Luiz José fiagmundo ,
.- (p.e Ibi motor de todaj o enredo o Capitão das Bar..
i.sa Filiai de-Sítiza e- Silm ; Mania a. Mesmo W^us:--.)

O Juiz pelti O:denação, Vereadores ,
ciaes da Câmara, qu ¦ iv -t.c presente
mos por elleição do i^es.m.oargo do V
firmação de S. M. 1., Constitucional,
Defensor da Brasil, Fazemos saberá

maisOffi-
mo servi-

;o'aç
o Penreí

todos o- ¦
desta' Cidade e Termo, que l\)M-
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• Poente acclamaclo Prcpetuo Defensor do Ura-
CT ?,., ultimamente Acclatiinilo Imperador Cons-
Sil s "' .

eilico

s--' ' ,!'-íl do mesmo Brasil, cuco Perpetun Deret
íllnc,yiial l,|,i(!ade 

f e Corte du Uio de Janeiro
101 ' el,l|tius 

Cidade»» , c Vi!Lis » doze de Outubro
"i ''"' 

eterito nuno dc mil oitocentos t» vinte dou» ,
1,0 l"m)S foi constante pelas (In/elas «liiquella (',-

Suuuwrtw cento e vinte quatro cento o vinte

e cento e vinlo seis, com (lata de quinze,
„.,... -e dezenove daquelle mesmo mez, e an-
"mie 'as 

consideramos como Oilicim-s ; i» cunhe-

F',F a fortuna en^andeciineiiti., prosperidade,
lXoendencia dt) Bra.il, toda dependia desta

* 
Yre ftlii i e ditozu Acclamação, e que nesta

TViàe se devem desenvolver , e manifestai' osespon-

,.LF sentimentos de todos os Cidadãos, e Povo

íll',' e seo' termo, em concurso gerai, que nao

podem deiM- de ser uniformes com a vontade fie-

lid deste Império, que toda ella entendemos ser

le aclamar o Mesmo A injusto bcnlior lmpcr..dor

Constitucional, «-Perpetuo Defensor do Brasil por
motivos di mais hlta consideração, sendo o princi-
r.,1 o destineto mérito, «lonosos leitos, intrepidez
L srjo-acidade daquelle Joven Príncipe, com que
«'¦de"salvar este mesmo Império; despedaçando os

Liihõw , que estavam forjando para escrav.zul-o ,
tios nossos pérfidos Irmãos «le Portugal, que sa-

Lidos de Clubs carbonarios deviam a uma (lesas-

trosa revolução os emiiíentes Empregos de Depu-

tados de Cflrtes de que fizeram uzo tao somente

em quanto a este império, para perverter a Ordem

social, ensangüentar os seos Povos, e reduzi-los,

a uma desastrosa, «» devastadora anarchia. 1 ortan-

to convidamos os Cidadãos , que costumam andar na

Governança, o Clero, a Nobreza e Povo desta

Cidade, e seo Termo, para que no dia vinte dous

«lo Corrente mez, ás uove horas do dia , compare-

çaiii nos Paços do Conselho, a lim de ser com to-

lie u enthusiasmo acclauiado por todos conjunta-
menu co;;'. esta Câmara o Senhor Dom Pedro rie-

Alcautra Príncipe Regente que foi deste pretérito
Reino do Brasil, imperador Constitucional do
mesmo Brasil, e seo Defensor Perpetuo de que se
liade lavrar o competente teimo de Vereação. E

para que ciie»ue a noticia de todos, e ninguém

passa allcçar ignorância mandamos lavrar o presen-
te Edital," que será publicado pelas ruas, e luga-
res públicos desta Cidade, c depois fixado no lugar
do costume, o qua! vai por nós assignado , e sella-
do con.! o sinette das Armas deste Senado. Dado e

passaio , nesta Cidade «lo Cuiabá em Cama .a de

q-iinz" de Janeiro de r.M oitocentos e vinte trez.
Eu João Pedro de Motins Bnptisíit Escrivão ila
Câmara que escrevi , e sobscrevi — Ltiiíar do si-
licite -- José de Pinho e Azevedo — José Jontjitiin
Vieira—Antônio José de Ccrqiiiira Caldas. Certifico
em como publiquei o Edital retro pela-', ruas e lo-
gares públicos desta Cidade de que dou minha ti:
Cuiabá IS de Janeiro de mil oitocentos e vinte
trez. O Porteiro da Câmara— Lourcmy Jitstini.tnn
Nada mais *<» continha ern o dito Edital que aqui
bem fielmente copiei sem coi.-h , q'->-" duvida faça
pelo ler, conferir com o orisiual , a que m« «'-
porto sendo necessário, de <uie dou minha Fe "«'»•
ta Cidade do Cuiabá aos 18 de Janeiro de 1S'2.'J
Eu J»ão Pedro ele Moraes Escrivão da Câmara
qae copie', , concertei , conferi, e assignei. — ¦/"""
Pedro de Moraes Baptistti.

Copia do Termo dc Vereariça Extraordinária.

Aos vinte dous dias do íiièz do Janeiro d*

ntil oitocentos i
do Cuiabá , e ri'

JÇos do Co-ise

te trez annos , nesta Cidadi;'rovincia rio Mm'.: '-', •-.,¦.-., cm o*
'.'•ms , onde ¦-,.- i;,-!ia\u„ . Douto c
e Corregedor iríi-r-no d:i >.'¦ ¦¦-. nmr-
riií,"!t.p, V'i-('iiíii»rt's, o Proc. ri.ir
x. assimilados ; a Evceilciiti» •• -,a

uiitn (Jia-'iii;iI'ív,i Pi-mi-..n-ia desta mesma Pi ím iu-
d'- Pai-iriiiia . Clero . Nol

Tropa d.a primeira . i
bons , mi

1
Ouvidor !..••¦!¦,o
ea , o Juiz !
da (.'amara alia

cia.
-,i.

o:m ,
os hi.ii!''i:s

e «ml ias
,! SCO 

'rir-!'-

a mesma Cas

'•a
- ,  anda; na {lovcvirjuça

pessoas dn Pm,, destii mesma (/idade ,
mo , convocados por Edital , que a na.
ra mandou publicar , coni data de (('-onze do roo -
reate mez, para o effeito de se exprimir, man-
festar, e declarar a vontade da todas aquellas re--
peitavets Corporações, aurora presente-,, sobre a
Iiidcpenileiicin do Brasil, e Accliiinacão de Sua
Alteza Real o Príncipe 

'D. 
Pedro de ãkttnlaet: ,

já elevado á alia, e sublime dignidade de iir.paru-
dor do Brasil . e. Seo Defensor Perpetuo , pela
nobre, e leal Cidade do Rio de Juntinr, e por ai-
íHinias Cidades, e Villas deste novo Império, co-
mo constava clãs Gazetas daquella Cidade , N>'1S1;
ÍÜj, e \2v, datadas a 13, 17, e 19 do mez de
Outubro do pretérito anno de mil oitocentos e vir,
te dons, cheiradas ultimamente

e com effeito foi exprimido, e declarado
a esta mesma Ciria-

votos unanimes, acompanhados de enthusiasmo, e
satisfação , qae o Povo do Brasil lie livre , e Iu-
dependente, que a sua dèvisa poi tanto, he , e
ha de ser — Independência ou Morte---que tendo
sido esta mesma Independência , e liberdade sus-
tentada, defendida, e protegida em. honra, e pro-
veito deste vasto Império pelos Talentos , e Intre-

pidez do Joven Príncipe , o Senhor D. Pedro de

Akanlara , já ameaçado pelos inimigos declarados
deste mesmo Império, os degenerados Deputados
da Corte de Lisboa . qne a soa arbítrio , c con»

descarada perfídia despoticamente o queriam agn-

limar, e escravisar. Por tanto haviam por adopla-

do o^YStCiiià, c lieroica lejbiução daquella nonre,

e sempre leal (Cidade do Rio dc Janeiro, e outras

Cidades, e Villas das próximas Províncias em

terem Acclnmado o Mesmo Ajusto henhor D.Is-

tiro tle Alcântara Imperador Constitucional do Li*

sil e Seo Perpetuo Defensor, c nua por isso o

Lumiravam, 
'reconheciam, e Acclamavam Impe-

odor do Basti , e Seo Defensor Perpetuo eimi

, o mais expressa, e declaradamente to, cor.fir-

nilo por todoi pela eorrespondencia e repetição

i vf.-w riue foram dados pelo Presidente da

tWi o'qm. aÍ,-oxi,i,ando-se% nina janella do,

?;; deste'mesmo Con-llio (depois de desenrola-
• , i ;r ,!,. mie usa a mesma Câmara pelo

t;l o" - Mirdo-.nno passado o Capitão
f} Pit ¦ d„s Guimarães) irritou em altas vozes,

í í;,,, iiitélliiriveis-Viva a Nossa Santa Religião ,,

Viva o Impei
Peipetno l)t
"lista Esposa
MM. D-

-„!- Constitucional do Brasil^, e Seo

;,,,.>,-, Vivu a íinpri-alria Sua Au-

Viva a Au-usla Decadência de SS.
,-- ., Luleríorelenr-ta do brasil. \ .wi

MM. II., >y :; ¦'-¦ •„ ])C ente nicsiiio ve-
0 Povo do hrtisu. h po.. ao 

Dcp.i-
t0 desta ('...inii-u, ^''"^ ^VtVte do Rio d,

V Província existente na t ,«'('(¦i-óncl 
Avio.m- Navarrotado oe

T,,,:,i>t> o Tenente

t:,FF:^yV:A«tAfr'i7
d(,ste vasto Impera, do '' ',¦„.. '1;lvrBr „ !M,
,,)ns1;„' a todo o to,n|.;>; "«'»1-,",

seníe Termo , <P

dr.

ii 1(1 , IM"" | ii ¦

assigiuiraiü aO depois de lae,
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ser lido por iwira Joa» Pedro de Moraes Bitplisla.,
Escrivão'da Caiwara que «subscrevi, a assignei. ~*-0
Ouv-idor Gera!, e Corregedor interino da Com nia*»,
ca Antônio José da Veiga , o Jui;: Presidente pela
(íi-denaçã-, J isé dc Pinko e Azevedo, o Vereador
José J jaquim Vieira, o Vereador Antônio José de
1,'erqueira Caldas , o Procurador Antônio Rodri-
gues da Fonceca , o Escrivão da (.amara João Pe-
dro «le Moraes Baptista.

( ScEuirain-se muitas assiguaturas.)
Nada mais se continha em o dito Termo de

Vereança Extraordinária, (jue aqui bem e lielmen-
te ácÁ por copia, a qual vai sem cousa que du-
vida taça, de que dou minha fé, pela conferir
com o próprio original «lo livro vinte trez de Ve-
reanças a folhas trezentas e oitenta e uma, até fo-
lhas trezentas e oitenta e quatro , ao qual me re-

porto, sendo necessário, nesta Cidade de Cuiabá,
;ios vinte dous dias do mez de Janeiro de mil
loljocentos vinte e trez annos. Eu João Pedro de
Montes ihtpiisttt, Escrivão da Câmara que copiei,
conferi , concertei , e assignei. — João Pedro dc
Mordes Baptista.

NOTICIAS NACIONAES.

RIO DE JANEIRO.

10 de Maio.

Temos a satisfação de annuuciar ao Publico que
S. M. a Imperatriz se acha restabelecida do incom-
modo de saude , que sofreo : já tem saído a passeio
alguns dias com Seo Augusto Esposo, e foram esla
manhã ouvir Missa á Capella da Gloria, como eos-
tiíHiam.

Amidos NAO OrjFICIAES.

CoRtlESFONUENClA.

Srs. Redactores.

No meo retiro da Tejuca para onde me des-
terrei depois «tue na Capital principiaram ns revo-
lucções Políticas em 2ci ds Fevereiro de 1821 , vis-
to que a minha idade avançada, as minhas forças
extenuadas sã podem oppor ao inimigo em defeza
«ia Pátria uma vida inulta, ouvi com incrível con-
tentamento a boa nova da. reunião da nossa Assem-
bléa , e que o nosso adorado Monarca fura pessoa!-
mente assistir ú abertura das suas Sessões. A des-
cripção, que me fizeram daquelle mageslosu atto ,
|'.rodiuio em min, a sensação , que he bem natural
ii pessoas que sinceramente desejam a prosperida-
de da Pátria: porém disseram-me que S. M. f. ten-
do dada dous passos dentro da grande Salla , tira-
ra da Cttbeça a sua Imperial Cu oa ; que Lhe fo-
ra dada em 13 de Outubro por toda n Nação, e
pelo ilíosnío Senhor acceita ; e que esta eslivera
depositada durante todo o acto em uma credencia
a-.) lado do Throno. Não gostei disto Sr. Redactor;
e menos ainda quando soube que S. M. 1. o fize-
ra para cingir-se restrictamsnte ao Regulamento da
Assembléia , nos artigos que tiactani d») ceremonial
cm, que S. M. I. deve ser recebido em taes casos.
O Mnnlo, a Coroa, o Sceptro &c. , sam iivsigiiias
«ararteristicas de Imperador; quando elle não ap-
parece revertido destas insígnias , não representa
quem Ee : ; co.» que fundamento pois havia S. M.
1, de tirar da fabeea a sua Coroa ? Se tiro« a

Coroa, i porque wSo tirou também o Manto ? 8r,
RediK-ior snm cousas 

'«pie 
não entendo.

O Sr. Rsdactor sabe que os Deputados só em
virtude deste caracter, e quando estai» reunidos em
As-sembli.-u-, he que tem assento nu presença do
Monn ca : ora muito mal parece que, na oceasião
ern ¦nuc elles estam guiando daquelle privilegio,
S. M. I deponha uma insígnia característica da sua
Augusta Dignidade." 

üiz-se-lu, Sr. Redactor, que S. M. I. tirou a,
sua Coroa em signal de respeito á Soberania Na-
cional representada pela Assembléa ; mas isto só
pôde dizel-o -quem ignora o que seja Soberania.
Por esla palavra eu entendo, e todas as pessoas
doutas entendem o mesmo, a reunião dos Poderes:
se estes se dividem, ou cessa, ou divide-se tam-
bem com elles a Soberania ; e de uma ou de ou-
tra sorte nào vejo motivo para tal demonstração
de respeito , visto que os Poderes sam igualmente
Soberanos , ou não Soluranos.

A Europa está com os olhos fitos em nós; c
talvez cousas que pareçam bem diminutas , lá in-
fluam muito para o progresso ou ati.tzo das nossas
negociações : por este motivo , e por constar-me
também que os artigos do ceremonial ham de «lis-
cutir-se ainda , rogo-lhe queira inserir no seo Dia-
rio essas poucas reflexõas, que talvez abram ca-
miiiho aos nossos Deputados para nova resolução,
Sou qual me assigno. — Leal Brasileiro.

SenJiores Redactores.

Apezar de ter ouvido diaer, que o celebre auetor
daquella carta carcundatica , assignada Um Anglo Bra--
sileiro , merecia bem uma boa lição , pois que não ha-
via mais Liberdade de Imprensa para lhe ensinar a
escrever d' outra maneira ; com tudo , tanto he o meo
amor pelo Brasil , pelo seo Grande Imperador, e pel»
seo Illuminado Ministério , da pureza de cujas inten-
ções em favor da verdadeira Libe dade, e Felicidade
dos Povos , eu estou tãobem persuadido , que torno ,
e tornarei a escrever em despeito de páos ou de pe-
dras , todas as vezes, que achar oceasião de patentear
aos Bons Brasileiros meos Irmãos adoptivos as men-
tiras , e os negros planos dos nossos mútuos inimigos,
sejam elles Regenerados Portuguezes , ou, como um
patriótico Roceiro muito bem os chama , Degenerados
Brasileiros ; porque , julgo ter abraçado unia causa san-
cta , e estar resolvido, se necessário for, morrer em
defeza delia.

Em quanto ao não haver mais Liberdade de Im-
prensa , be falso ; o que provarei n' outra carta onde
truetarei dessa Liberdade , cousa , que me pa»ece ser
muito pouco entendida deste lado do Equador. Mas
em quanto a estes Srs. Regcnerudores , eu os conheço
jã ha muitos annos ; ora, debaixo do nome de Sanscu-
lotes : ora, dc Radícacs ; ora de Liberaes.

Em todos os Paizes, e eeja qual for o nome que
tomam, sam igualmente Hyp.critas, e Aduladores d»>
Povo em quanto não tem poder; e Tyrannoa, e es-
poliadores logo que o possuem. Os seos Chefes, tão-
bem , sam por toda parte ps mesmos caracteres; Ne-
gociantes fallidos , ou para fali. rem ; Militares refor-
mados; Padies , que, não lhes restando mais leis Ec-
clestasticas a violarem , querem tãebein violar as da
Pátria , e homens de leis a quem não resta nem pn-
tica, nem vergonha; taes quaes, Srs. Redactores , que
acabamos de ver figurar nos trabalhos revolucionárias
de Ledo e Comp, He gous» celebre, qua desde t> tem*
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,¦',.,¦ .ie. as , d Detfn quando quer levar algum grau-
',. ".-'.Uno 

avante,. prgii-se coití algum desalmatlo Pá-
Y- .' . ; que, no.caso de elle sc- demasiado tolo para
obràr"dè persi, possa , ao meu,:

j„ a outros, mais babeis. J ".. ¦'¦

iiientirosas benções , que estes

procurar , que, segundo . a pr.ra
dado dc Imprensa ,. Liberei a de ...„...,  .....

Civil, Segurança de Propriedade, e Segurança Pessoal.
Ác.ra como estes Srs. dum uma significação nova a
todo., os termos, de qus usam, um üiccioiiario não nos

serve de nada , he perciso observar a sua condueta

para entender a sua nova Lingoagem ; e, pelo que

e testa de fer-
._>-.... examinar as
<.e*.re-r -.os queriam

iiolle_ rram í ibe.-
Religiosa , Liberdade

tenho visto agora 1,0.60 lhes dizer , Srs.

Redactores, que pela Liberdade de Impraisa, enl.n-
de-se entre elles, 1.° o direito dc insultar o Gover-
no", è es Governantes, como se fazia no celebre Cor-
reio'-do Rio, e en. alguns outros Periódicos antece-

entes - 2.° - o direito de ultrajar a Religião , pelos in-
^ 1! 'olicar com("ames livros , que vemos todos os dias pul

tantas recommendações para que se iéão : -3.3 o direito
de calumníar os Indivíduos com a mais indecente e
vergonhosa Lingoagem. Mas se qualquer , usando des-

ta mesma Liberdade de. Imprensa , ousar defender o

Governo, o Imperante, ou a .Religião, aqui d^ElEei!
he um Cdrcunda, um Seivil, nm Patife; e logo lhé'

fazem a gentil promessa de uma roda dc páo ! Que
tal a libèralidade destes Tyrannos I

A Liberdade Religiosa, que elles querem he,po-
der cada um zombar publicamente de todas as Reli-

."'¦siões, sem professar nenhuma.
<hJ Pela Liberdade Civil elles querem sufclevar o Po-

vo . ou, o que se chama aqui fazer Ber nardas , todas

as Vezes , que tiverem algum attaque a fazer ao Go-

verno, sem que as auetoridade. constituídas possam
castigar os pertubadores . da tranqüilidade publica , o.

que elles chamam Despotismo e Tyrannia ; teimando
sempre nestas oceasiões , que , quem faz toda a desor-

dem he o Governo , por oppôr-se a justa vontaar do

Povo. ,, .
Pela Segurança de Propriedade elles entendem o

poder guardar náo sò o que já era seo , mas taobem

o que tirarem aos outros; e a sua Segurança Icssoal
t-aisiste em poder fazer todas estas e outras velhaca-

ííhs sem serem incornmodados pela Justiça.
Esta . meos amigos he a verdadeira interpretar;:o

dss bellas'promessas, com que estes malvados vos que
rem engodar. Porém , basta olhar para Portugal. pa-
ra ver quanto elles se emportam da febcids.de dos fo-

vos • até aqui nenhum desses Protectores tem dicto ao

Servo, tu mais não servirás ; ou ao pobre jcrnalei. a

os tees trabalhos estam acabados ; ao contrario.
O Sr. Moura , ua sua falia citada no Espelho,

diz claramente e sem rebuço , que o Erário esta sem

real; o Povo opprimido de impostos : os Negociantes
em miséria; e por ventura elle, ou os seos Collegas

of.ereeem vintém? Nada; isso seria ser Liberal do a ti-

tigo modo Carcundatico, agora só se deve ser Lme-

ral do alheio , e por tanto elle grita ; mostre rae so-

mente quem tem dinheiro , e eu acharei os meios pre-
«risos para lho tirar ! Mas , no entretanto vamos rouba,

o Clero, os Fidalgos, e ca mais privilegiados! Com

efiéito, Srs. Redactores, este Sr. Moura parece ter

Vocação toda p.rõ-.iriar pars Saltcador : he pena , que
ellè não fosse. ,:. rr;. nos , conhecido de Robespierre ,
elle o teria feito nm excellente Ministro ile. tmm-

ças. Mas, o que me admira he, que entre esse He-

roico Povo de Lisboa-, que tão affoutamente tem msui-
tado ao sen Rei, e a Familia Real, não haja um so

indivíduo , que tenha o animo de preguntar ao Sr.

Moura, que vai creando batalhões .parç.ca, e guar-

.1 ^"9».1

das Nacionaes pira lá, unem he elle, para assim (li*,
pôr das bolsa:-;, e vidas de um Povo Livre, c de no-
vu Regenerado, como o de Portugal. Ora. bem avia-
dos estavam os nos.os Ricasso. do l.ra.il , se tivesse-
mos cabido na asneira de deixar aos nossos Proíeefo-
res agrilhoar as mãos do nosso Amado Imperador , ei-
les já teriam, ha muito tempo largado as chaves das
suas burras ás ordens de Ledo, e Comp. ou talvez ,
mesmo ás do Sr. Moura , e dos seos Collegas , sem
que o Imperador lhes podesse valer : nunca feitiço vi-
rou-se tão pei-titai_i.-it_ contra o feiticeiro , como uo
caso daquella cláusula Machievelica na acta da Accla-
mação , que, em vez de por limites ao poder do nos-
so Manarca , como elies queriam foi a causa , dc que
os Povos de todas as partes do Império, declarassem
do modo mais claro, e pela voz legal e indisputável
das suas respectivas Câmaras , qual era a sua urtaui-
me vontade a esse respeito; accontecimetito este, sei»
duvida permittido pela Divina Providencia , que tantas
vezes se tem tão claramente declarado ern favor deste
nascente Império , e do seo Incomparavel Imperador ,
para que 

'a futura paz, e tranquillidade deste feliz Paiz,
não fosse perturbada pelas contestações dos mãos, so-
bre os poderes dados ao seo Monarca. Que diferente

quadro nos appresenta o desgraçado P.rtugal! Um Ama-
vel Soberano gemendo sobre as misérias do seo allü-
cinado Povo, a quem elles mesmos tem tirado iodo

poder de lhes vai ler : um Povo tão opprimido, e es-
cravisado . que no meio de miséria, de algemas, c pri-
soes, estam ainda obrigados a cortejarem os seos infa-
mes Tyrannos com os mentirosos gritos, de Viva a Li-
herdade í E Viva o Soberano Congresso! Irmãos Bra-
sileiros, longe, lonse tle nossas felizes praias similhante.
Liberdade , e similhante Regeneração : porém precisa
ainda da nossa parte muita vigilância; que os bons se

communiqucm e se unam; os inimigos do Brasil, e

do Throno não dormem , nem deixam do formar pia-
nos para nossa destruição sejamos firmes em nosso amor

ao Imperador, e em nossa vigilância sobre os iniml-

cos do Brasil. ., .Um Anglo Brasileiro.

Dia 7 ele Maio.
Presta-am Fiança na Alfândega as seguintes Em--

barracões com, destinos 
'para 

Portos Estrangeiros.-
Bergantim Americano Laurct, qu» segue para

Salem. r,.-, ¦._.
Bergantim Inglez Betrcy, que segue para Gibraltar.

Bergantim Americano Cervantes , que segue para
Baltímore.

Escuna Hollandcza Commercio, que segue para
iíMÍÍ'rA;":- Miguel João Meyer.

Via 9 dito. ,

Prestaram Fiança na Alfândega as Embarcações abm-

ao mencionadas , com e,s desimos , e citas dc sahida

Sey!//M,rtinica 
, em 11 do presente mez Bergan-

Úm 
WorSm, cm o dito dia Bergantim Ingle_

^ 
AS°\u 

Hamburgo , em o dito dia Navio Inglez I"»*.
José- Maria Velho em u.,v«.

'No Diário N.
da. Marinha, onde

° 101' Portaria da Repartição
sc acha até que chegando ..a.

primeira somina , Wa-se ,á precisa .somma.

1
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Continuação '*<• Snbucripção voluntária, t mensal pa-
rs emgmento da Marinha de Guerra do Império

da Brasil
Acçúes mensaes.

Transporte.. .6386
Joaquim Camilo Ferreira
José Grtspir
Jos.1 Dans Garcia
Simião Antônio
Manoel da Costa Pinto  jManoel Joaquim da Lapa
Joaquina Maria Tinoco  
Antônio José Ribeiro • • • • •
Geraldo Pires d'Oliveira por si e sua mulher.
Roza Maria " -j
Josefa Maria •
Xavier Alves d'Oliveira
Frnncisco d Oliveira
Manoel José
Diolinda Roza de Souza
Braz Borges Pereira
Francisco de Paula e Oliveira
Ono.ia Renovata
Luiz José Ferreira Leite

. Anna Joaquina
. Get rudes Maria do Amor Divino
Antônio José d' Almeida. •
Francisco Mendes, Tenente dn I.° Regimento de

Cavalleria de Linha.  *
José dos Santos L.ão  *
Tenente Joaquim José Bonina..  -*
Coronel Francisco de Lima e Silva  1
Elias da Costa Lopes  1
João Alves de Moura  *
Manoel Teodoro d Araujo Campos 
Bento Antônio Vahia .. -••
Francisco Xavier d'Araújo Vieira....
Guilherme Young
Padre João José Moreira
José Carneiro Dias Guimarães  1

( quer pagar 1 anuo adiantado )
Manoel Teixeira Fagundes, t- ndo assignado por

2 acções ( que se publicaram debaixo do nome
de Manoel Teixeira Faria) assignou mais  2
(quer pagar 1 anno adiantado )

Domingos Alves Loureiro  6
Antônio Alves de Brito  ~
D. Feliciana de Faro Lecoq  2

( quer pagai os Í5 annos )
João Lecoq ¦ • • «

(quer pngar os 3 annos )
O Ex.ra0 e R.m„ Bispo de Cochim  2

Transporte...64-5:
José Teixeira da Mata Bacelar -.
José Ignacio Rodrigues.
josé Antônio da Silva Peixoto
Guilherme Piai* ...;¦

(quer pagar os 3 annos)
José Antônio Monte mor
Luiz Antônio da Silva Beltrão
Deputado Padre Manoel,Rodrigues da Costa...
Joaquim José Cabral
Padre José Dias dos Santos
Antônio José dc Souza Gomes '

(quer pagar 1 anno adiantado )
Vasco Manoel da Câmara. •
Lourenço Maria d'Almeida Portugal
Francisco Lino da Silva Serqueira
Luiz Carlos Corrêa Lemos
Francisco Manoel da Silva e Mello
Antônio Pinheiro Guimarães por si, c sua Sogra

D. Rozalia Delfins de Vasconcellos Cirne
D. Anna Marques de Lima .... 
José Antônio de Souza Guimarães
José da Costa Cotrea •••¦•
Maria José de Lace
João Corrêa Pinto.
José Vicente
José da Silva •
Sabino J-aquim da Silva Neves ¦
Antônio Rodrigues da Silva
Coronel Francisco Cordeiro da Silva Torres
Miguel Ignacio d' Oliveira
Manoel José da Costa

(quer pairar 1 anno adiantado)
Antônio M oreira • • • • •
Coronel Francisco José de Souza Soares Andréa
Capitão de Mar e Guerra Cândido Francisco de

Brito Victoria.
Tenente Coronel Hermenegildo Antônio da No-

brega Botelho
Capitão Ricardo Joaquim dos Santos
José Maria Bomíempo
Maria Joaquina Roza
Maria Clara Pcieira de Lacerda
José Antônio Ferreira Guimarães
Manoel de Carvalho Solindre
Joaquim Cláudio Pereira de Carvalho
Joaquim Francisco Souto maior
Antônio Feliciano Tavares
José Cupertino de Jesus
Joaquim da Silva Nazaret.
Barbara Generosa de Gouvea

1

4
I
2
1

2
2
2
I.
o

4,
1
1
1
1
1
8
1
3
íí
4

b**

1

6542
6458 Continuar-seha

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS,

Dia 9 do corrente: ~ Rio de S. Francisco elo
Sul- 5 dia»; L. Senhora da Gloria , M. José, Pe-
tiro de Anuirim, equipagem 4, carga farinha e ma-
deira a Veríssimo Peelroso, passageiros 2 marinhei-
ros ' remettidos ao Inspector do Arsenal da Marinha.

— Igunpe; 4 dias ; L. Conceição de Maria, M-
Francisco Xavier da. Silva , equipagem 8 , carga ar-
xoz a Francisco da Costa Guimarães.

S A II 1 D A S.

Dia 9 do corrente. — Nenhuma Sahida.

AVISO.
Os Redactores julgam elo seo dever participar ao Publico que não tom publicado as Sessões da Assem-

bléa, por teiea. oceorrido alguns embaraços, que esperam r-mover nestes dous, ou trez dias; e então seram pu-
blicadas todas as que faltam , e se iram seguindo regularmente.

RIO bi JANEIRO ma IMPRENSA NACIONAL. 1823.

aM
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Artigos d'0fficio. pelo Decreto de 31 de Março de
cisco Ribeiro de Andrada.

1,8.3. — Mattim Fran-

Repartição dos Negócios do Império.

!f 1 Anda S. M. o Imperador , pela Secretaria d' Esta-

do dos Negócios do Império, participar ao Conselheiro
•nspector Geral dos estabelecimentos Literários José da

$ilv" liiboa , que inteirado da sua Informação sobre o

Requerimento de Agostinho José. Gaspar, substituto das

Cadeiras de Gramática Latina dista Corte; Ha porbem,
que o mesmo Conselheiro passe ao Supplicante a attesta-

cão necessária para poder cobrar o Ordenado , que tem

vencido. Palácio do Rio de Janeiro em 30 de Abril ue

1823. — José Bonifácio de Andrada e. Silva.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-

tado dos Negócios da Fazenda remetter ao Supermtoj-

dente, dos Novo» Direitos as-Tabellas juntas dos Uover

, dores, e Secretários que serviram m^
Goiaz , desde a chegada de S. M. o Senhor B. João

VI ao Brasil até o presente , para que proceda na

obrauça do que deverem dos Direitos oaJ°^f%
de do oue a este respeito se lhe tem ordenado. Paço -

de Abril" de 1323. - Martm Francisco Ribeiro de Andrada,

Constando na presença de S. M. o Imperador por
muitas , e differentes Representações documentais , que
alguns Membros do actual Governo da Província do uio

Grande do. Norte , longe de contribuir pura a boa ordem

da Administração Publica, como he seo principal uevei ,
movidos já pelo cego interesse, já pelas deçemreadiw pai-
xóes-de ódio, e vingança, entretèm divisões escanda.u,,as
nos ânimos daquelles Poros, aliás fieis, e paciccos : M.u-

da o Mesmo Augusto Senhor , pr-la. Secretaria ae fcstaao
ílos Negocros do Império , a impulsos do Paterna. üe--<e-

lo , com que procura amparar, e defender os seos ieíus

Subditos, manifestar ao mesmo Governo o desagraco, quo
Lhe tem causado tâo anárquico procedimento; esperando

que a boa parte dos Membros , que a compõe , taça en-

Irar nos seos deveres os espíritos errados, para que cons.

pirando todos para o bem geral da Província , se consi-

.¦•a o restabelecimento da união, e tranqüilidade, que s

M. I. tanto tem recommendado , e sem o que nao poete
haver verdadeira felicidade no Estado. Palácio do Hw ae

Janeiro cm !> de Maio de 1823. -José Bonifácio de An-

drada. a Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio do

Desembargador do Paço, Intendente Geial da Poiiud ,
em data de 15 de Março próximo psssado , e o., i,iv .

da Receita, e Despeza da Intendencia, dos annos fle

1821, e 1822, r o que lia pertencente ao rnesouie.ru
João Ribeiro da, Silvo Guimarães , sobre o alcance qu
tf.ve cm lisl6: Manda, vm conseqüência da 1 ortana o.

13 de Dezembro do anno passado, pela Secretaria u.

listado dos Negócios da Fazenda , participar ao dito in-

tendente , que foram remettidas á vqwrtição compete nu.

para serem examinadas; e que outro sim se nao enten-
de aquella Ordem com as contas , Livros, e pa*"-'1' Te'.
látivos ao tempo anterior, em que servira**? os tnesou-
reiros fallecidcs Joaquim Ribeiro da Silva Guimarães , *.

Amçnto Nkoláo Ribeiro, por se acharem estai saldadas

Repartição dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. I. , P^a Secretaria de Estado dos

Neeocioa da Justiça, remetter ao Ministro e iecretário

de Estado dos Negócios da Marinha, uma cop a da For

tana oue hontem se exprdio ao Corregedo. do Uivei

rS Cor-e ,-ra es te mandar entrega,' no Arsenal o par-
FZXl' tcJcs de Andrade a Ha por bem ** .

mesmo Ministro, e Secretario de Estado «PV 
^

petentes ordens para o; dito pardo s,'i emp gado

ou nelo officio de Alfaiate, que diz ser, ou eu. outro

semeo «S »n ."-S-*" mús coníenien,K ' «servandes,'

u ¦ 'L 
Ido seu jornal ou soldada , que será entregue

"Cto 
ao tÀamenteiro . até se completar o pa-

™ de cem mi! r-Is , em q«e foi coarçtndo, depo-

fio que ficar. go.ando da sna inloira libe^ Paaoo

do Rio de Janeiro em 1 de Maio de 18^. - taem

Pinto de, Miranda Montenrgro.

Repartição dos Negócios da Gema.

Ordenando S. M. o Imperador , nesta mesma data
Ordenando '¦• . '_, 

m Gcraes verifique a
'Ue :aGúauèp^ \lTD.lZFrancisca de S. José ,
remessa, que pei".«"= _-,-,„;,„> «ara aprender
de Sec, filho Antônio Uomaz de Afano, para i

t-.,!,nca das Armas da Conceição u.n Utlicio , e <-
"B* do 

_eos rasos costumes , Manda , portanto , o

Z indivíduo, e dé par» e 
£¦ 

«ttt &eu 
_ 

*'** 
^J, de'

TTlfm^ 
'Tjctv^aTtva^

AbMlEÍedS 
ordem ao Governo de Minas nesta cou-

formidade.

Repartiç6o dos Negócios da -Itarink*.

. . _ o m I a offerta (lo benemérito

«irtX^ii' ,„„„«,»«.», m-«í-
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ws para servirem a bordo da Corveta Maria da Gloria ,
e do Bergantim Bom. fim durante a presente expedição a
que foram destinados; Manda o Mesmo Augusto Senhor,
pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha ,
panicijia*. ao mencionado João Guiar le , que Ha poihem'acceitar 

a sua generosa olfcrta , como uma prova incon-
Imutável do seu Patriotismo, e adliesão à causa da iude-
pendência do Brasil; e que ao Intendente da Marinha -fi-
«an, expedidas as ordens necessárias para fazer os devidos
assentos , e faaer-lhe restituir os ditos Escravos, logo qne
voltem a este Porto aquellas Embarcações. Palácio do
Rio de Janeiro em 30 de Abril de de 1823;—Luiz da
Cunha Moreira.

Constando acharem-se prompta ama boa porção de
jnadeir.s de corratrucç»o ua barra dH ¦$. João para o
Arsenal da Marinha; Manda S. M. I., pela .Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha , que o inspector
do mesmo Arsenal faça. iinuicdiataniente aprotnprat , e
sahir de barra fora o Bergantim ralam , para as condo-

,_ir daquella Porto para esta Corte ,. corno he de costu-
.lume, para cujo lim se expedem as ordens necessárias
ao Intendente da Marinha, para prestar todos os auxi-
lios, que forem necessários para a breve remessa das
.«obreditas, madeiras. Palácio do Rio de Janeiro em 30
tle Abril de 1823.—Luiz da, Cunha Moreira.

Manda S. M. T. , pela Secretaria dc F.stado dos
Negócios ds Marinha, que o inspector do Arsenal da.
Marinha faça apromptar o Bergantim Atre:-:.do para lar-
gar deste. Porto para o de Santa C tlharina com toda a
brevidade, a fim de conduzir dali paia o Arsenal aci-
nu mencionado , us madeiras de cons tritcçao , que se
acham promptas a embarcar. Talado rio Rio de Jatei-
ro em 30 de Abril de 18.3.— Luiz du Cunha Moreira.

Na. mesma data se expediram as Ordens necessa-
rias para o Intendente da. Marinha auxiliar com o que,
pertencer.á sua. Repartição , para o mencionado arr$uj_.

Transporte

RIO BE JANEIRO.

Continuação tia Relação das pessoas que tem concorrido
¦com as quantias, que qffèrjceram. gratuitamente pura
eis urgcMiiLs do Estado, de que traria a Portaria
enspedida pela Secretaria tle, Estado dos Negócios do
Império, cm data de 15 do corrente Abril.; a publi-cada, no Diário do Governa.

Transporte
Antônio da Costa Pinto Silva
José Alves Duarte
Antonio Fernandes Machado
Joaquim Antônio Rebello
Francisco Dsnttr e Comp,.
José Antonio Paulinò
Antônio José de Brito
Visconde do Rio Seco '-
João José de Mello
Manoel Guedes Pinto
Francisco, de Paula Rodrigues.
Antônio Teixeira Pinto da Cru.
José Antonio Barboza Teixeira"Alanoel 

José de Souza Bastos
Joaquim e Lourenço de Souza Me-i-

relles
Antônio Pereira da Fonceca

N.°
90:515U200

97 SOOUOOO
98 20OU0OO
.99 SOUOOO

100 SOOUOOO
101 100UOÜO
102 SOUOOO
103 2001)000
104, 2: Q00UQOO
105 100U000
106 500IJ0OO
107 SOOUOOO
Í08 20OU0O0
10!-) 100ÜÜOÜ
110 10OÜ0OO

.111 SOOUOOO
112 ' SOUOOO

«6SU20Q

85:0õ5U'200
SOOUOOO

'] 
SOUOOO

15OU0OU

100UOOO
I SOUOOO
100UOOO
4OOUO0O

16.285U060
S0OU00O

50U0Ü!.
400U0Ô9
1 SOUOOO' 
SOOUOOO
100U000
100Ü0Ü0
600UOÜO
4Ü0U000
SOOUOOO

SOUOOO
100UOÜO
10OU00O
20U0C0
50UOOO

186 
' 

600UO0O

João Fernandes da Costa _ 113
Desembargador Estevão Ribeiro Re-
zendò 114

José Gomes Pupe Corrêa 115
Desembargador José Navarro de An-
draile 116

José Lopes Coelho Coutinho 117
Francisco José Santos Rodrigues 118
Manoel José Ribeiro d1 Oliveira 119
Recebi de Manoel José Ribeiro de

Oliveira, o que elle recebeo, co-
mo Thezoureiro nomeado pelo Se-
nado da Camera 120

Barão de Bagé 121
Joaquim José Novaes 123
João da Costa Lima 12íà
José Domingues Moncorvo 124
José Antomo, dos Santos Xavier 125
José Caetano Valhn 126
Bento José dc Magalhães Bastos 127
José Antônio Alves de Carvalho 128
Miguel Ferreira Gomes 129
Padre Antônio Joaquim de Macedo 130
Domingos Ferreira Leite 131
Manoel José de Macedo ]32
Antonio José Durães 133
José da Silveira do Piílar 1,34
Joaquim Francisco de Andrade 135
D. Maria Angélica d' Oliveira Gon-

çalves
O Conselheiro José Fortuna!» de
Brito ,- 137 SOOUOOO

Jacinto Teixeira da Cunha e Comp. 188 -iGlUOOO
Manoel Caetano Pinto 139 400ÜOOO
Manoel José Pereira Graça 140 100UO0O
Antônio José da Costa Ferreira 141 LSOOUOOO
José Joaquim de Almeida Regadas 142 lOOTJOOi.
João Lopes de Aguiar 143 SOUOOO
Manoel José da Silva 144 SOOUOOO
Manoel da Cunha liarboza 145 100COOO
Os Empregados no Banco 146 916UC.5
Desembiirgudor Caetano Pinto de Mi-

ramla Montenegro 147 SOUOOO
Francisco Lopes de Araújo 148 100UOOO
Conselheiro Luiz Thomaz Navarro 149 200Ü00Q
Manoel Joaquim Ribeiro 150 40OU00O
Manoel José Pereira do Rego 151 SOOUOOO
Luiz Francisco Braga 152 SOOUOOO
Domingos Fernandes Alves 153 100UOOÍ)
Manoel José Rebello 154 100U0Ò0
Cheia de Esquadra Manoel Antonio
Farinha 1,55 50UOOO

Manoel Ribeiro Guimarães 1.56 40OIJO0O
Joã» Pereira Cardozo de Araújo 157 100UOOO
Manoel Joaquim Ribeiro Barboza 158 128U00O
Domingos José Teixeira 159 4OOU00O
Fernando José Pinheiro 160 300IJO0O
D, Aguedà Maria Fraucisca de Quei-

roz Mslheiro 161 200UOOO
Antonio Rodrigues dos Santos e C. 162 400UOOO
O Vigário Geral José Caetano Fer-

reira de Aguiar ]_3 100U00O
José Lourenço 164, 100UO0O
Thomé Ribeiro de Faria 165 100U00O
Desembargador Lucas Antônio Mon-

teiro de Barros 166 Í0OUO0O
Bernardino Brandão e Castro 167 SOOUOOO
Manoel Gomes d1 Oliveira Castro 168 100UOOO-

6»:054U915
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Transporte
O Chefe de Devisfio Rodrigo An-

, toiiiai de Laniare
João Gomes Netlo
Conselheiro Amaro Velho da Silva
J_ ao el Jacinto Nogueira da Gama
João Affonso de Meraes
José Fernandes Figueiredo
Manoel Moreira Lirio
Custodio Moreira Lírio
G. Mr. da Relação Antomo Justo

de Lima
João Fernandes Lopes
J„sé Vieira de Castro
Pedro Antomo Ribeiro
Francisco das Chagas de Jesus
Francisco Pereira Monteiro
João Gomes Valle
Joaquim Antônio Ferreira
Joaquim Dias Moreira
Custodio José da Silva e Comp.
André Pires de Miranda
Penna Viuva e Filhos
Francisco José da Cunha
João Jos* da, Cunha
Francisco Xavier dc Araujo
Antônio Marques Pereira
O Ex."1" Ministro de Estado José

Bonifácio de Andrada e Silva
Manoel Albino Pacheco
Fr. Luiz Teixeira Lobo e seo Irmão
Ignacio Gomes da Crua
João da Costa Guimarães
Joaquim Pekfrtt» d. Faria
Antônio Manoel Leite de Castro
Fran risco Ferreira Tavares
Paulo Martin
Antônio José de Castro
José Antônio Lisboa
Manoel José de S. Paio
João Leite de Souza Bustos
£___> Xavier de Azevedo

6S.054U915 provideacias que vam restitnir'ás Igrejas os Pa*
laii-e-t .le aiit.-i ns ni-ivou a Revolução , tem V. M.
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178
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50U000
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tores, de que as privou a Revo!o
provido ás primeiras precisõt: no

íio a ordem social, sobre a sua I

tem V. M'.
Povo ,' e fir-

bane por nnnio

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Autigos nÍo Officiaes.

F BANCA.

Paris 4 de Fevereiro.

Esta noite o Chanceller, e o. Secretários
de uma Deputação

uri in; u. uiuv.u aiiivn*. ¦_•«"• w — •¦¦  

tempo abalaria. O prospero estado ria nossa Fnzen
da prova rie brilhante modo a» que l.a direito das
esptrrar de um systema fundado no livr: voto das
imposições, na hscalisação das contas, na publicí-
dade das operações ,—ua ordem ,—e ua economia.
Assim a sobra ria Receita além da Despeza , essa
sobra, que chega á somma de 40 milhões, penuit-
tiria a V. M. cumpri.- este anno o desejo mais
caro ao seo coração, o alivio do ¦ seo Povo , se o
gênio do mal , que revoa sobre un» Paiz visinha ,
não tivesse vindo retardar este grande beneficio.

" Com que necessidade será perdido para a
Hespanha o memorável exemplo do regresso rapa-
do, inesperado, rie nossa prosperidade, depois das
desgraças , e das inauditas perdas , quando este re-

gresso evidentemente he devido _ triunfo da le-
¦ritimidade, bem como á intima alliança da Reli»
o-iào . da ordem , e ria liberdade ? E por que fala-
liriade as desinteressados conselhos de um Monar-
ca, cuja sabedoria a Europa respeita , e cuja leai-
dade 

"honra, 
tem sido recusados por aquelles que

conservam debaixo do jugo uma Nação, coin a
oual nós temos não só relaçoss de v.sinhança, e
de reciprocas precisÓes , mas também os vínculos ,
oue nascem do interesse Político de uma fe com-
muni , e do parentesco dos Soberanos ¦

" Senhor, para preservar a Hespanha de im-
minente ruína, cujas conseqüências seriara funesta»
r nossa própria tranqaillidad-, tendes chamado aa

armas cem mil Francezes. Á sua frente marcha um

Principe da nossa Augusta Família, sempre prodi-
Jo de -eo .«.Rue, quando se trata da sua e da

nossa gloria. Um tal exercito era digno de ter nor

Chefe um Príncipe de um valor expernnentade,;
suas virtudes sam o seguro pe^or que V. M.*?¦

oresenta ao Povo que quer libertar, a esse 1 ovo

a ouem se oferece um apoio tutelar para ajudal-o

a 
qe 

capar l anarquia, que o devora, com o apoio

rie iiisrituirões livremente emanadas da Auctoridade

fe^iS titãs para garantir sua felicidade, e ao

¦^_L .SSM'.-• *¦ %
Ses mais interessantes de seos Subditos, OrdenaV
M ue se dirijam grandes cruzeiros a todos o»

nont. V.e _ S _£»r_o á segurança do çoTUmer-
_TM_ A nos^ Marinha, não duvidamos

ripará it. missão protectora com «*
T"n a„ _» ostentou nos mares de __«_.«,

e act.vidade que osw.-i.iwu ->^= _„?,„„„ m.*

ra!ido zArtdTL _í_. t,:íT$i
_e»giaçaw« de toto^ 

vez)\uil' apparato bellico
«er r^ng^'J. da humanidade.
reC^°p_S :V,M:. deliberar por a^Mda •ertencia a v. m- «»- a _ »„__.• t„ .«__ e rie ua-- HiSta lunc-
ra_ta .qn-toes de .guerra,, e ^H^ ha

r„-„ ,'„ a tendes exercido com a nmdur__
confiado , vo- a .. pc]a ,)0S.
que circuns ancias 

Ç 
Í»J ^ amor para conl

» parte, Senhor, oeit . "" ™ 
^ fnl, j^itavel .

Câmara dos Pares , seguicn» u* ».«- —r- á 
questões ae g_-. . - -~^X 

c nos ha

í;±,.,v:?'vMrt_.rM».,»h:r,í _-.*i. .•m_i'=rr__,
r-._f. 3__ «... *»-jz; t
¦Franca vem, nesta aolewme ocasião , renova^

pé do Throno a, homenagem de seo anioi,
«ua respeitosa dedicação. .

¦« Sim, Senhor ; a situação do Reino tem «

l_r_o debaixo de um Onvenio paterna aA.
.___., a Industria fazem todos os dias novs

progressos, ao passo que a segurança cresce qi«
do se vô reprimir energicamente a Justiça as cr.

• p-te, toh»r,««™ 7', a for incvitavPl ,
a vossos Povos , que se ajm fiH-
ol-a fará cing.r ao ma» ^C^eixar'eÍ9 e9ca.

vossa prudência
vol
doa em
par

que
r.__r£'c_dni' uma paz honro-

^Zofir ripeito esta importante com-

...inosus tentativas, com que a impunidade augmu
ta ao mesmo tempo .audácia, e o numero dei la^

« Resolvendo du _w_o .». * ^,Ua ,i,c'

"' rptm^m _W vosco que ?oii,osF_,.
lnun,caç..o, t wp.-. eg (,0 y0S9O rc1„0
f K(.s. Sim , Senhor , os «, bg),

para os qn«e» o nome de "auceze^
tii„l_ tem on sentimentos, e co-

^^^^eSito^^.'**»^*nl_.eui os aeveit» ¦-• 
^^

Io
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seos esforços ham de concorrer 11 sustentar a digni-
dade da. vossa Coroa , a lio.ira e segurança da
Pátria. ,,

El-Rei respoitdeo : u Recebo com prazer a
Memória da Câmara dos Pare» : a conformidade
dos seulimciiius, de quo ella eslá animada, he a
melhor fiança da prosperidade do Estado.

(Journal de Puiís du 5 Fcv.)

Artigo extrahith do Regulateur.

Desde o dia em que as resoluções tomadas no
mais atig-.Hto dos Senados tem tornado provável
que a míagestiidc dos Throno» se (lesei,volveria em
t:.,,.i<t a sua força e esplendor; que os facciosos re-
voiucioiiai-i-js seriam comprimidos, e que a tyran-
li ia li*)..','.,!, quu desola a Hespanha seria coaretada
pelos n.eios 11 que chamam ultima ratío Regitin , os

partidistai* das revoluções, ílissiiriinados cm toda a
Europa, agitai,.-se em Iodos os sentidos para des-
viai-cin a França daquelle grande, e terrivel projec-
to. Elle» nada esquecem pata exagerarei» as suas
conseqüências, e augineutarein os perigos. Ouvindo-
os fallar , nenhuma esperança.se deve ter do bom
resultado daquella empreza. -' Quem ousará , diziam
elles ha algum tempo aventurar-se a tiavez de um
paiz defendido pela natureza, e pelo caracter de
seos habitantes, em uni terreno coitado de monta-
nhas iivu-eessiveis, cheio de cidadellas inexpugns-
veis ? Quem tentará lutar contra uma Nação lana-
tica , capaz de acções desesperadas, cujos exemples
tão frcque.U1ii.ic7.te se encontram nas pagina» da sua
Historia? Esquecer-se-hia a Europa de que Bontt-
porte, na sua enimipolemia, á testa dus suas legiões
triunfii.nt.es do Mundo inteiro, suecumbio diante da-
quella Nação heróica ?

" Q,;,;-si por: , sen, tremer, os seos pés naquel-
Ia tetra ,!" desolação , sobre aquelle vasto tutctilo
cuja superfi.-.-ies ensangüentada cobre os ossos de
tresentos mil irmãos ru,-.:sos ? Quem sabe alem dis-
so que mudanças poderiam acontececeí no Exercito.
Franrez'', Pensa-se qise este Exercito tenha perdido
iuteirameuU- a .lembrança rio glorioso estandarte tri-
colori Não pesfie o uiegico grito da liberdade reli-
iiir ainda no fundo do cocarão dos nossos bravos
soldados ? E se aquella palavra produzir o seo ei-
feito ordinário , ; que sara dos.arjleiites provocado-
res da guerra , os partidos Realistas , que se tem
levantado em Hespanha -. que será dos destino» da
Hespanha. e de toda a Furapa ?

" Nao se observa a torrente revolucionaria
crescer e innundn.r o Continente até quase ás suai
extremidade»? : Quem ouzaria, quem quereria ten-
tar urna empreza tão arriscada.' Sabe-se o dia era
que se desen,bainha a espada; .mas sabe-se Iam-
bem aquelle, em que ella ha de tomai- ao seo lo-
gar f : E de quanto sangue , de quantas lagrimas
não he boi- ri fada a espada do mesmo vencedor!.,

Desta sorte foliavam , ha seis mezes , os ho-
mens da revolução; o para disfarçarem as suas es-
perança», e criminosos sentimentos, con.briuti.-se com
o manto de uma fingida, e hypocrita humanidade.

Os homens tímidos e as 1.1 „ ia d os, os avarentos
especuladores reuniam-se a elles , faziam-se seos
ciunplices, e sem o saberem, conspiravam com el-
les cont,a moral publica, contra a segurança da
Sociedade, e confia os destinos do seo paiz. " He
um incêndio, agitavam elles, que está ardendo lon-
ge de nós; deixemol-o devorar-se a si mesmo , e
«onteiitemo-tto. de pôr sentinullas ao redor do fogo

para a juntarem os tiçòes-, e lançai-os outra vez nas
chmnii.as, que es tiverem vomitados.

Então aquí-lles homens foram ouvidos, cnt:ío
o medo prevalece,, contra o valor, a avareza, t as
vi-tas curtas contra os sentimentos generosos, o a»
nobres inspirações de uma Política iliuniinada, e sa-
gaz : os campes du infeliz Hespanha foram abando-

furores -da i'cvoiuçáo.-Ent-re-Imiu.nados a-t-tmos o;,
a victoria parecia provocar as nossas generosas re-
soluções: iodos os azare» se offereciam para o triun-
fo dá justiça, da honra., e da humanidade; os che-
fes da" revolução, sem dinheiro , seu, armas, e sen,
soldados tinham apenas para se sustententarem o
excesso da sua audácia, a violência, e o crime .
a indignação sublevava todas as Províncias; innu-
nieraveis batalhões alistavam-se debaixo dos estan-
d.irtes dn Fé , todos ardiam por quebrar as indig-
nas cadeia; que relinham o seo Rei captivo. Já
um Governo lle.-al.ista se tinha organisado debaixo
dos sugrados auspícios «Ia Religião; os lieis siibdi-
ios do Manarca tinham-se curvado com veneração
diante da sua Real imagem , e da do augusto Che-
fe da Casa de Bourbon ; ferio, e pão he o que ei-
les pediam ; mas nem ferro, nem pão tiveram , i
Que digo? Indignos agentes, guardas subalternos
das nossas fronteiras mercantes, siirprehenderam,
roubaram , ou quebraram , as armas que podiam
fazer triunfai- os seos heróicos esforços. Debaldo
toda a França Realitas gritava para inflammar a
honra, e o brio, tudo estava mudo ao redor delia í
o vergonhoso medo, e cobarde avareza, e as cur-
tas vistas de uma Política cega, e pueril, outra vez
prevaleceram. '¦ Ainda não he tempo (ouvia-se di-
zer) ; o Rei ainda não está assas captivo ; a sua
vida não está su inerentemente ameaçada ; seo aU«
gusto Irmão não foi ainda posto em prisão. O Ex-
ercito da Fé basta, deixarnol-o contender com os
homens do Inferno : se a sua causa he justa , elle
triunfará. ,_" Então, diziamos nós, deixai perecer esse
" exercito da Fé, desanimai os seos Soldados coia
" a vossa homecida indiffetença, e quando esses
" herúes da Religião tiverem perecido todos, quaii-" do os seos restos fugitivos se virem reduzidos a
" pedir-vos asylo, quando se vos appresentareü, nus
" extenuados , morrendo de necessidades . talvezí
" então vos toque a piedade ; ou o mesmo tecei»
" que deteve os vossos braços, vos «-brigue, á vista,
'• dos bandos revolucionários, que ins, Haiem as vos-
" sas fronteiras, a serões valentes a vosso pezar. ,.

Não , nem a piedade nem o temor rarám mu-
dar a aiitliomatica; sabedoria dos nossos mestres da
Política. " Não he tempo " diziam elles ha seis me-
zes : " Não he tempo „ dizem elles ainda hoje.
Porém _ deixarei» vós a victoria á revolução ?
Achais-vos em situação tal que ou baveis de àban-
donal-a a si mesma, «ni fortes lesoluções devem
salvar a Península, a França, o Continente :
Hesitais? ... Permetti que examine esta duplicada
situação.

Principio pelos perigos da guerra. Tewi-vo*
dite.: "A guena que se vos propõe he cheia de,
perigos. „ Pergunto qual guerra deixou jamais do
cs ler. ; Certamente seria mui gloriosa aquella cam-
panha , em que não houvesse contra quem oomba-
ter, ern «pie os inimigos depozesseni as armas '&

primeira i/itimação, as Cidades abrissem as suas,
portas ., as cidadella» entregassem us suas fortifica-
ções . e a artilharia lançasse, globo» cheios de ven-,
fo ! Deix9tno». pois esla consideração vá e pueril,indigna de todo o homem que tem animo.

_' Affiontarois sem tremvr _, .ccfcscoutaoi >¦ an».
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Nação, diante ila qual desapparecot-am ? = iriininis-

mveis legiões dc Biumapurtc. , um Povo capuz das

resoluções' mais desesperadas ? „
Represento-vos que não he a nobre e oel!«••>¦

sa Narão ji espanhola , a. quem ides- »tf r-.--,::i i- \ :«r;'-.

sim os'seos pppressores , os seos r-rueis, Miir.-.it: ¦

i-os tyrannos. Esse Buonaparle não tin-h* do *<.¦<>

jnilo a honra, a. justiça ,'e a lidelidnde, quando
mi^i,, r-niiceber o indiano iirojerto..iie_subjii.gít,' a

Ptirinsiiln , ú qui.l acabava de roubar os seos Reis

por meio de uma iusigne traição.
Btionqparle não tinha em seo favor o voto de

vm Povo generoso , que se levantou per si mes-

nu) para defender os seos templos, e o seo Rei.
Appqrecei somente , e homens armados correram
eui multidão aos vossos estandartes : eiles acreeli-

taram nos seos Chefes , quando estes lhes disse-
rein oue sois seos aluados, que ides combater com
elles 

"a 
favor da mesma cansa, por quanto, se aos

Hespanhoes co.ii.pete a defeza tio seo Rei, compete
tambem aos Franceses a defcz-a de nm Bourbon.

" Temei, dizem-vos <s lilvrites , temei oue o

grito'da liberdade não rcti.ia d*' novo no coração
de vossos Soldados., que rs vista <ío csUindarte íri-
color' não lhes desperte nobres, e perigosas recor-
(ja-;ões ! ,,.• Porém vós, liberaes qne arv.m vos expnnus,

mão provasies já o seo valor, a sua fidelidade, a
sua dedicação 

"ao 
Augusto Soberano , a quem tem

a fortuna de servir ? ? Per quem foram reprimidos
os tumultos que ex.citastes em Grenoble., em Leão,
emSitumur, em Paris mesmo? Credes que elles
hesitem , quando se lhes disser : " Soldados Frei ti-
ec-.es, he por um descendente âe Henrique IV.,

por un neto de. Luiz XIV., pelo augusto parente
de vosso Rei, que ides marchar. Elle he Francez ,
como vós. ¦¦ '..'.;

" Os homens çtjpltra quem ides combat r, asse-
melham-se aquelles que desolaram a vossa Pátria ; e
os que desolaram a vossa Pátria, sabeis o que elles fi-
zeraui. Levaram o seu Rei á morte, degolaram os seos
virtuosos defensores; cie tramaram o sangue de tudo

quanto a França tinha de grande nas armas , no
furo, na Igreja, nas sciencia», e nas artes: elles
levaram a 

"destruição 
aos vossos campos, arruina-

vam vossos pães tirando-lhe os se.r>s ca vallos, o soo

gado , o seo grão , a sua ferragem: elles chegaram
com sua audácia, e impiedade a profanar vossas
Igrejas, destruir versos altares, deixar sem Pasto-
res vossas Paroquias-, sem oíficios, e sem cerimo-
Víius santas: debaixo do seo sacritego regimen vos-
sos irmãos tinham Baptismo, vossos Paes nao ti-
nham orações nem sepultura; e os campos, priva-
dos de lavradores , eram custosamente cultivados

pela mão débil, e delicada das mulheres. Vamos

prevenir excessos similhartes, e marchemos debaixo
(Io estandarte dos Bayard , dos Turennas, e dos
Vil)'anis.

ficariam tri-
co-

Londres 36 de Fevereiro dc 1S28.

A 16 do corrente sahio de Lisboa para a Bahia
a Expedição de 1600 homens em II Navios, o 1
Fragata. Ficou a llegencia pata não ir embaraçar as
operações militares , <¦ o Rego foi para o Minho. Não
fritaram íilgruuns ia.licuções contra tal E:qi<irii:,,ro mos-

¦ trando os perigos lia iuvasiui (lit Pinhir-uíu , mas cs
Ministrou da Justiça, e da (iuer.a com o seo partido
dc Moura, d Xavier Monteiro'levaram avante o seo
projecto , que já nío he agora de ConquistiA" o Bra-
sil , mas cie revolucionar, convertendo as Provincias do
Norts em Republicai confl-deradas de Portugal. Ma*
deira, c um degenerada ilrttüÜeiro, qne se aeha ase»
lado , já tvabuíliHi-a neste sentido, e assim me certi-
ficam todas as cnrím q.tc recebo de Lisboa , coincidiu,
do com as noticias nus aqui exi-.v.-.yi ila Bahia cru da-
ta de cl de .laneiri.. O estratagema seria proveitoso em
outra ei icha , preseníeiíunite não pega.

(Exirtiúu dt. iiiu.i cuila jidign.:'. cm iiojso poder)

Idem 4r dc Março.

; Pensais que es nossos Soldados

Com ierrive! celeridade aqui chegaram no 1." «o
corrente noticias de Madnd até 21 de Fevereiro , as

qvi-r.es aclutreis por extenso nas Folhes Ingiezas: entre
tanto o principal he que Fernando VII. sendo lhe in.
timadit por seos Ministros a resolução rias Cones pa-
ra S. M. sahir de Madrid, dimittic os Ministros. Hou-
vu irnmediatiunente um motim , investir, o Povo., que-
rendo assassinar o Rei ein Palácio , mat as Milícias

que estavam de guarda o defenderam , senão cora tu-
do obrigado n bem da tranquillidiulê a assinar ímme-
diatameuce outro Decreto para reintegrar os Ministres. -_-

A 8 >Üo corrente partiu ás Paris o Major ^General 
do

Exercito , e poucos dias depois seguira S. A^ Toda
a demora noste atraque he contra o Governo Francea

porque da tempo a conspirações &c.

Idem 6 de Março.

O furioso Deiuíado Moura , conseguiu cem appro»
varão de todo o Ministério , que foi convidado ã Ses-

são que se levasse o Exercito a bOOOB homens , e

oue'sen, dependência de Tratado algum com Hespnntia,

se malhasse imu-.ediatamcnte em seo sociorro fazendo

causa' commum contra a França. Os impropérios ditos

na m-jn-iü. íiessão contra os Soberanos nao sam dignou

cie Vrir-se O Courier (le hontem observou, que pro-
voca-rlo Portugal uma guerra gratuita havia perdido
todo o direito ao favor, e garantia cia Gram Bretanba,

V !<t baixou era Decreto prohibmdo a sabida de Na*Rio de Janeiro. — As Cortes
iirivaram a S. M. do titulo de liai-

Infanta tle Hespanha! c por isso,

a tratam pela ifcahora D Carloja. Esta S. M. em tal

miséria, qne nSo ^sa para o duri;* sustento.

El-R Elles levantaram com transporte

vios Fo, rugac?.M _ para o
cie Lisboa não só pi

mas mesmo dcn lia

sensíveis a nimilhant-es recordações, que o
ração se fechasse a tão nobres motivos? Não,
Mão ; os liberaes que aflfectam duvidar da sua re-
solução, os calumniam. Elles marcharam ao írnío

nobre estandarte cio Lis, a victoria _ o reconhece-
rã, irá adiante deile rápida e satisfeita , erros o
veremos regressar coberto do mais nobre louro,
coibido pela mais nobre cias causas.

Cedo examinaremos os outros motivos que nos
oppõe aiíifkiosos liberaes, ou pusiUanimes. Politi-
cos, oa ávidos especuladores da fortuna publica.

(Le Eêgukíkur.j

Car-rmactw ch Subscripçao voluntária, e mensal para," 
ans-mento da Marinha de Guerra th Império

do Br mil

Francisca Clara •••¦••¦¦
Lourenço Gonçalves da Cosu..

AcçSes mensaes.
Transporte...654Ô

•St:

¦ <§545
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... .-.....-. Transporte..6545
J atmario Soares de Bulhões -j
Antônio Francisco Sardinha,'.
Victal da Costa Loureiro j
Ignacio José Francisco .-¦ *
Luiz Antônio da Silva .' ~
José Ferreira Ribeiro j
José Caetano ele Brito j
João de Freitas Mello *
Antônio Rodrigues Coelho «
Antônio Ferreira d' Arjtujo Amaral -J-
Manoel Gonçalves Ferreira l
Joaquim José Pereira dos Santos.......... -j
Miguel Corrêa Torres _
Cyrilo Antonia Machado *
João de Mello Fayão •*
.Innocencia Maria do Espirito Santo j
Emereneiana Roza ela Conceição j
Guilherme Cypriano Ribeiro • • -J

¦.) usé Caetano Feigueiras Negrão • -J
D. Polycena Flora elo Espirito Santo.... í
Maria Antonia Vianna j
Francisco Leão Fartado
Vicente Luiz Garcia ^

" João Pinto de Macedo • ¦ • • ~
Antônio da Costa Passos •"'/" Z
Desembargador Luiz Pedreira do Couto terras.. o
Joaquim Francisco d" Andrade j
Patrício Ramos..... •• *
Padre Feliciano José des Santos Maia. 1
Joaquim. José Ribeiro d» Barros... I
Enuitisca Benedicta 1
Sargento Mór Sebastião Barbosa' de Menezes 1
Joaquim José Duarte.... ¦ *
Anastácio José de Souza • l
Francisco José das Chagas Soares.. 8
D. Anua Micaela d" Affimcecs Barros...... 1
Francisco do Rego Quintsnilha ¦. 1
José Maria Dias • «J
José Antônio ele Mendonça , •• •• 1

G397

)
Transporte... 6597

Anna Justina .. ¦'>
Pedro Antônio d'Évora .. 1
José Antônio d' Oliveira Guimarães S
Franeisco Travassos da Co.ta.. 1
Antônio Joaquim Barreto 1
Maria Roza da Cr.ndelari*. I
Antônio Manoel de Souza 8
Christovão José tios Santos 2
Francisco de Paula Vas Velho... %
Fr. Manoel de Jesus Moutiutio -1
Jeronimo José do Penedo . 1
José Feliciano de Gouvea "
José de Souza j-
Luiz José da Fonseca «j
Antônio Rodrigues de Sá.... *
Fr. José c\o Amor Divino *
Antônio Nogueira Góes 1
João José Cardozo.... • ~
Antônio Madeira de Gusmão..  1
Deputado José Ricardo da Costa Aguiar d An-
efrada ¦>

Paulo Barboza da Silva  I
João Sabino de Mello Bulhões ò
Antônio Januário Alternai. . ... . . . I
Manoel Lourenço da Fonceca Quintamlha. 1.
José Rodrigues Botelho 1
Padre Fideíis Ferreira Paradella 2
Antônio Joaquim de Magalhães 1
José Maria do Nacimento I
Deputado Manoel José de Souza França 2
Feliciano Joaquim Gomas ................ 1
Irmandade das Almas da Freguezia da Candeia-
laria • 3

João Fernandes Tenilha 1
Manoíí Francisco Leal 1
João Pereira Borba , alem de ã-Joe ja assiguou Q
O' mesmo pelos seos Caixeiros. if *

( quer pagar 1 anno adiantado )

6600
Continuar-seha

N O 7 I C 1 A S M ARI T IMA S.

E N T R A D A S.

Dia 10 do corrente. ---- SeiBÍei Catharina ; 4 dias ;
B. Providencia, M. Antomo José Sn mar, eemipagem
i 1, caiga azeite de peixe, c barbas de Baleia para
o Contracto.

Dia 11 àito. —Mangara! iba; 2 dias; L. Con-
çeicã» e S. Francisco de Paula , M. João Francisco
Pinto, equipagem 5, carga caffé, e assucar: pas-
sageiros João Joaquim, e o Cabo de Artilharia
João Antônio ela Fonceca. — Ilha Grande; 2_ dias ;
S. S. José AlMuia , M. João Fruncisco , equipagem
5 car-a caffé e assucar ao Caixa da mesma.

S A II I D A S.

Dia 10 do corrente. — Rio Grande ,- B. Concei-
ção Imperador, M. Joaquim Ramos da Silva, equi-
pa«rein 15, carg». sal, agoardente, e fozeiidas : pas-
sageiro» André Gomes , José Maria, dos Santos, e
8 escravos. — Gibraltar ; B. Amer. Levará, M. Slan-
nvmd , equipagem 11, carga cair..;, couros e tabaco. -
Porto Alegre .- 8. Flor do Rio da. Prata , M. José

Leandro Rodrigues, equipagem 10, carga sal, fazen-
das , e 8 escravos. — Cabo frio; L. Santa Cruz Bra-
sileira, M. José Luix Rodrigues , equipagem 7, en,
lastre. : passageiros Francisco Pinto, João Antônio
da Silva, e 3 escravos. — Ilha Grande; L. S. Ja-
sé , M. Manoel Lopes da Silva, equipagem 4, em
lastro: passageiros Martinho Antônio da Rocha ,
Bento José, José Cone!, e 5 escravos. — Stockol-
mo ,- B. Suec. Penelopt, M. Olof Ahlberg , equipa-
.«rem li, carga caffé e assucar,— Buenos Ayres; B.
Sard. Trafalgar , M. Sebastião Balduino, equipagem
11, carga vinho, e farinha.— Villa ele. Valença; L.
Conceição dos Anjos, M. Domingos Rodrigues Go-
mes , equipagem 5, carga differentes fazendas ; pas-
sageiros o Capitão Miguel Barboza Cabral , e o
Soidade João F.annsco Pinto.

Dia 1.1 dito. — Campos ; L. Viva Marie, M.
João Ferreira, dos Santos, equipagem 4, em lastro :

passageiros um Cabo , e 3 Soldados de Caçadores
de Milícias de Campos. '— - Dito, L, Sunta Anna Ie-
licissima, M. Antônio J:>.ié Leite, equipagem'?, em
lastro: passageiro Franeisco de 17'j.la.
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Artigos d'Officio.

Repartição dm Negócios do império.

Vf% Anda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-

íaelo dos Negócios do Império , remetter ao Intendente.

Garri ria Policia o Officio incluso do Coronel tiraduac.o

So Corpo de Engenheiro», Vicente fosé da Costa e 4'-

meida , em que informa sobre o actual estudo dit. es-

iradas Jo districto de Iguacà, e com especialidade so-

bre a passagem deste no em terras dos Religiosos bem-

dictinos; e participar-lhe, que sendo muito conveniente,

nara -o transito publico , que os mesmos Religiosos ia-

caro construir uma balsa em logar da Canoa, que ffli

conservam á sua custa, no que pouco raa.s desande-

rim, 'attenta a simples estructura desta obra, Ha S,. ftl.

1 norbem, que o mesmo Intendente asstm lhes faça

constar, paia sua execução , e dê sobre os mais artigos

do mencionado officio , as provi rim, cias necessárias. 1 ala-

cio do Rio de Janeiro em 5 de Maio de 1823. - José

Bonifácio de Andrada é Silva,

y - Repartição dos Negócios da Fazenda.

•Sendo 
presente a S. M. o Imperador os -Officios 

,

oue dirigio a Junta Directoria da Impressão Naeioujk

$, datai de -10, e 24 de Março próximo passado , «

Tudo providencias para pagamento ^^Jll'
pregados naquella repartição , cm razão do .-««»«-
?„e!le estabelecimento: Manda, pela S.cieUria cie to-

tio dos Negócios da Fazenda , que se lhe de poi w

Z somente^ quantia rie um conto de réis, ficando po-
rém obri-ada amostrar os objectos, em que for e.td

Spcneitria. Paço 10 de Abril de U23- Martim Fran-

cisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios «fa Justiça.

Expediente da Semana finda em 19 de Abril de 1823.

Negados Civis e Criminaes.

; José Joaquim de Miranda e Costa. Portaria i Mesa

do De.emba.go do Paço para ^^^ ^Tào.tom-
dor Manoel Pedro Gomes de tirar a residência do tem
"po, 

que servio o Supplicante o logar de Juiz de
¦da Villa da Campanha da Prmceza.

João Antônio Machado. Portaria ao « 
^ ^

desta Cidade para informar , ouvindo o I adie Antônio

freira do Lago, pequem 
se quetxo.».

Naylor, Irmãos, e Comp. 1. cataria ""

Geral da Policia para ria. as prov.dencasi que requere

earn, acerca do Hespanhol Lourenço de hal as.

Thepfilo de Mello. Portaria ao C««S^rJ°aC££
4a Corte, e Casa para o fazer novamente recolher a to.

laleza da Ilha das Cobras.

João Soares Lisboa Portaria ao Desembargador Fran-
cisco de França Miranda para informar sobre: a pertenção
que tinha, de ser posto'em liberdade

Antônio de Azevedo Mello e Carvalho. Portaria ao
Chanr.eilcr Mór do Império , concedendo faculdade ao
Supplicante paia pi estar- juramento na Chancellaria Moe

pur seo bastante Procurador.
Carlos Biignote. Portaria ao Corregedor do Crime da

Corte; e Casa para informar sobre a validade da Carta ae,
Seguro de que tractava.

Joaquim José de Almeida , Juiz rie Fóra que foi (Ia
Villa de S João de El-Rei. Portaria á Mesa do 

pesem-bargo do Paço para encarregar ao actual Juiz de tora
desta Villa rie tirar a residência do tempo , que o Sup-

píicante servio o referido logar. ,-. ,.
Francisco José da Costa Guimarães , e seo Irmão

Manoel Jnsé da Costa" Guimarães. Portaria a£,.Corresre-
dor do Crime da Corte, e Casa para informar '

allegaram.
Miguel Alves de Souza, Ouvidor intej

marca do Paracatú. Portaria à Mesa do I>.
Paç.i pma dar a providencia que for justa,
provimentos dos Officios de Tabellião, e it.sr
vedoria.

Manoel dos Santos Malheiro. Portan
Geral da Policia para informai subre a t

que se queixou. ,
José Antônio Alves. Portaria ao U

marca do Rio de Janeiro para informar
cias com elle praticadas nas suas terras.

João Antônio de Bastos. Portaria a.
Crime da Curte e Cisa, para informar s

ça-, , eme pertende (lar do cume de que
Maxiir.iii.--.no Miiller. Portaria ao Oi

marca paia lhe deferir com brevidade ,
do que lhe foi ordenado por outra de l.
«io píasíido. -

Antônio'José de Carvalho. Portaria ao

ral da Policia para informar sobie as ei

Francisco Pinto de"Bartos.
D Anna Joaquina de Andrade. PorU uiçtiu»

para informar sobre a frita . de pmv.dençi.; de que se

tjrmaix* rfisTir—^ríitLeis contra os auetores dos terttiictito»,

ESCraFr°a'nciseo 
Affonco Ferreira. Portaria ae ChancelUr ri*

F" 
H^Peínambetn para informar sobre a serventia

5ÍSiad! ItaTríTa <U*. rio Crime ria referid,

XtelaçSo. Portaria no Governo de San-

toCS?!i-U.t 
as providencias , qi,

pedia, acercs:rie um seo visinho.

Negócios Ecclesiasiícos.
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tar «bre a titulada"*». que pedia desta Igreja para ..a
jM dr Itaporc-rows do mesmo Bispadode 

MZ da FreUia de N. S;da 
J^go^to Paraguay. Portir... a — '^.gl%,{&

cOBfirraaçao , que pediam , da desme.nbraçao
^Mo^ore- da V,lla de Bragança. Portaria.**&

para consultar .obre o Vigário , que pediam, pn_*™_
Fregueíia.

Repartição dos Negócios ela Guerra.

Em resposta ao Officio N.« 51 , em que o Gover-

n0 Provisório da Provincia de Santa Catharina da conta

falta de meios, que tem a Província Pap.s™a' '

despeza publ.ca e de naç, ser ainda«fflc«£ *-*

sienação , que lhe faz o Thezonro ruoucou
Manda S M. o Imperador , pela Secretina de Fmrtaao

do»' Neo-ocios da Guerra, participar ao referido Governo,

q eS dadas as orden*. para" se augmentar a c ns,
2nte,ão. Palácio do Rio ds Jinexro em -30 de Abril de

1823.-— João r.etra df Carvalho.

Repartição dos Negocies da Marinha.

Tendo Sido preste a S. M. T. o Officio datado hon-
tem, em que o Commandante da.Companhia dos Guar-
•>¦» «-*«*& pedia insinuação sobre o que deveria piat.car

di Marinha Pedro¦ Ferreira de Oliveira, que
sentou vindo de Lisboa , onde se lhe Conce.
sâo , que havia pedido para regressar a es*
com o Aspirante a Guarda Manuta /otó La-
alhc a quem se concluirá no dia 24 do co-

licença de um anno, que obtivera para
".landa o Mesmo Augusto Senhor pela be-

do dos Negócios da Marinha , declarar
oaimandante , para que assim cumpra,

-i Guarda Marinha . deve acceit&l-o na
continuar os seo3 Estudos ^ notando-se

-i , que pedio a sua demissão em Por-
recolher a sua Pátria ; e quanta ao As-
raticar o que he costume em taes circustan»

do Rio de Janeiro em 30 de Abril de
\i da Cunha Moreira.

OTICIAS NACIONAES.

A» ti gos xXa Officiaes.

B A H í A.

Ás noticias que temos podido conseguir do
Recôncavo da Bahia, confirmadas por diversas pes-
soas-, que d'ali tem proximamente chegado., e ern
quem depositamos confiança, sam as seguintes, e
chegam até 14 de Março: —"O 

General havia formado um Conselho Mili-
tar , que todo votou' por um attaque geral á Ci-
dade, mas não se tendo verificado este attaque'presume-se 

com toda a razão que tendo o inimig-o
uma triplicada linha de trincheuas ; o que daria
logar- a grande cffüsão de sangue de parte a par.-
te ; e oiio tendo sobre tudo o mesmo inimigo a
barra frirea para poder fugir, incendiando a Ci-
dade corno promettiam , e roubando todo o precio-
so deija ; e nía havendo aliás motivo .urgente pa-
ra apressar o assalto á Cidade poi- mais alguns
dias , nre-ume-se pois que a» iws.-ái Trópíi, s-s ve&iA-

veratn astoardar a chegada dt Esquadra Imperial,
para" prokibir os excessos do inimigo, lodavia a
lâ de Fevereiro as nossas Tropas levadas pelo seo
ardente patriotismo se resolveram a fazer um atta-

"que 
aos vat.ii:.ios da Bahia pelo U.do tia ItapóTu,,

e da Conceição. A Providencia Divina , que tão
visivelmente'protege a nossa Causa, fez com que
as nossas Armas nesta oceasiao mio perdessem «a^
da da brilhante reputação, que já teu. adquirido";
O inimigo perdeo uma trincheira na Conraçrro , e
4 Officiaes, e 50 Soldados; e maior numero per-
deria se não fosse o seo costume de intrincheirar-
se lo«t> que se sentem fortemente perseguido pelos
nossos bravos. Nós devemos deplorar a perda de
tres Soldados Brasileiros, quatorze feridos, e um
extraviado, que se soube depois ler sido prisio-
neiro por ter urna perna quebrada. Este pnsionei-
ro teve a coragem de repreliender aos Lusitanos,
e de os persuadir a desertar para o nosso Exer-
cito; devendo igualmente confessar-se com Tranque-
za que Madeira (contra seo costume) mandou-o
tractar humanamente no hospital. A Brigada da
Itapoãa continuou oecupando as Brotas , e Cruz do
Cosme ; e a Brigada da Pirajá oecupando a Con-
ceiçíio, Campina , e Fazenda Grande do Lázaro;
donde se ve estarem as Tropas a tiro de espin:

garda ; e isto tem contribuído a ter o inimigo no
nxaior desasocego, por isso já se não agastam

quando os briosos Soldados Brasileiros dam vivas
ao Imperador, antes mudos, e quedos respeitam es-
te grito digno de veneração , e respeito. A 14 de
Março ainda não se havia reunido ao Exercito o
Batalhão do Imperador , mas estava ¦ em -marcha
das praias do Jaragoã , onde havia desembarcado.

Pelo 1." N." ào Independente Constitucional, Pe-
riorlico escripto na Cachoeira, Vemos que ali se
tinha procedido no dia 17 de Fevereiro a eleição
de Eleitores para nomearem os Deputados á As-
sembiéa Geral, pela fôrma que consta da seguinte
Acta, publicada no referido Periódico. — Anno do
Nascimento &c. nos Paços do Concelho , e Caía
% Câmara da Villa de N. S. do Rosário da La-
ei%e»a da Commarca da Cidade de S. Salvador, e
Provincia da Bahia de Todos os Santos , onde achan-
do-sc reunidos, e a portas abertas , o Presidente ,
Secretários, e Escrutinadores, com assistência do
Reverendo Parodio, abaixo assignado», e mais Cl-
dadãos, que formam a Junta Eleitoral da Paroclua,
em continuação da Eleição declarada na Acta pre-
cedente , que se não pôde ultimar no dia dc hon-
tem, tendo perguntado o Presidente se algum dos
circunstantes tinha dè aceusar alguém de conloio ,
ou soborno , para que a Eleição recaísse em pes-
soa ou pessoas determinadas na forma do artigo
quarto do Capitulo segundo dns Instrucçõas ; e não
apparecendo pessoa alguma, que tivesse aceusaçao
que fazer , procedeo-se ao recebimento das Listas
oferecidas , e assignadas por cada um dos Cida-
dãos , e findas com o numero de cento e vinte e
quatro Listas , e estando todas conformes aos arti-
gos quinto c sexto do referido Capitulo, apurados
os votos., foram eleitos o Reverendo Luiz lagun-
des de Britto com 140 votos, o Desembargador An-
tonio Augusto da Silva com 102 votos, Luiz Ferrei-
ra ãa Rocha com 95 votos, o Reverendo Vigário
Manoel Jacinto Pereira d'Almeida com 92 votos , o
Dignafario Francisco Ele.sbão Pires dc Carvalho e
Albuquerque com 00 votos , o Dignatario Francisco
Gomes Brandão Montezuma com 77 votos, Florenfi-
no Rodrigues da Silva com 76 votos , Joaquim An-
tonio Moúlinho «om 75 votos. José Fernandes St ira
com 74 votos, Antônio Ferraz du M-otta -Pidtci-ftt
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com 71 votos,. João Pereira do Couto com 73 votos
Francisco José Corte: .Imperial con. 73 votos , o Sur-
(rento Mór José Moreira Guimarães f.om 71 votes
o Capitão Mór José. Paes Cardoso com 79 votos
Manoel dei Rocha com 79 votos , o Doutor Antônio
Cerqiteira Lima com 76 votos, Manoel Fernandes
Serra com 64- votos , o Ajudante Manoel F.liuUrio
Alves ele Araújo com 03 votos , o Reverendo Rodri-

-go-Josè da-Roehft-cava 61 votos, o Reverendo/.

Lislms.
O Diário do Governo daquella Cidade, rie-«> ce i«ev<V!':>!i'o , traduz o Discurso do Cude Ma-le pronunciado na Câmara d,,, pu.es, ,-,;, sonsâo deo do mesmo, Aquelle Discurso, e o ,is. T,dk,Fu„dcombate que se derlm-e u guerra a Hespanha ,- mai

pela resposi:., da Cama,a á fali» do Tl.i.mo, respos-
qne pubii.-ítimis eu: o M.» antecedente deste Diário,

Anlonio dos Santos com íiO votos, Jacinto silves de
Sá com 5(i votos , o Reverendo Manoel ela Si/ca
.Freire com 55 votos , Francisco ele: Paula de Ataiele
Sci.ras com 55 votos, o Cirurgião Mór José Caelti-
tio Alvim con. 51 votos , o Reverendo Manoel de.
Olheira Lomba com 19 votos, o Capitão Francisco
Antônio Fernandes Pereira, com 49 votos, o Bucha-
fel João Martitimno Barata com -.16 votos, Joaquim
Jètsê dos Santos Souza com 46 votos, João Joaquim
da Silva Guimarães com. 45 votos , ,/o«o José da Sil-
¦ca ctim 45 votos , os quaes logo foram avisados por
mim Secretario , e compareceram , faltando José
Fernandes Serra, o Sargento Mór José Moreira Gui-
rnarães, o Capitão Mór José Paes Cardoso da Sil-
vn, Manoel Fernandes Serra, o Reverendo Manoel.
<F Olheira Lomba, o Capitão Quartel Mestre Fran-,
cisco Antônio Fernandes Pereira por se acharem íó-
ra da terra,, e lhes foi intimado para dentro em
quinze dias contados da data deste se reunirem nes-
ta Câmara cabeça de Districto , para a nomeação
de Deputados ; findo o que a Mesa com sobredi-
tos Eleitores, e mais Cidadãos se dirigiram á Ma-
triz, para assistirem ao Te De um , que celebrou
o Parocho para ultimar o acto na íõrma das Ins-
trucçoes. E de tudo para constar mandou o Presi-
dente lavrai- 'o 

presente Termo por elk assignado,
e o Reverendo Páróchò com os Secretários^ e Es-
crutinadores , para delle se extrahirem copias pe-
los mesmos assinadas, para serem destribuidas na
fôrma do Artigo quarto do Capitulo terceiro das
mesmas Instrueções. E eu Francisco Jocé Corte Im-
perial, Secretario da Junta Eleitoral de Parochia
o fiz e sob.sorevi.

', ape--i.r Ce toda n preponderância de Tal-
El Re

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PORTü GA L.

Coimbra.

Ila uns dias a esta parte tem havido aqui
ajuntamentos de pessoas indispostas contra os Bra-.
silciros, as quaes na noite de 6 aceoinntetteriim um
creado de um estudante Brasileiro , e lhe deram
uma pancada, de que motreo uo seguinte din.
Baixaram pelo Ministro da Justiça as providenciasdevidas, mediante as quaes se testabeieo o socego
da Cidade.

(Gazeta de Portugal 5 de. Fevereiro.)

Vimos imnressa em Lisboa nn Typographia Pa-
tnotica uma Exporição de .Anlonio Joaquim Neri,
Membro da Sociedade Patriótica Constitucional em
Lisboa, o Gabinete de Minerva, na qual vocife-
rnndo que os meios conciliatórios paia fazer entrar
na ra/ão o Brasil eslam extineto" , propõe uma
tubseripção pela Cidade para ajudar o Governo a
mandar ao Brasil ni-ais expedições de tropa. Para
conseguir lão louvável'fim , nomeou-se entre a cias-
•w Coi.ninercíánte uma Commissão para agencia da
subscripção, e competente recebimento.

ve-.se .;-. m-
lyruml, a Ciuinira' approvou a ueiiL-era-üo t!
Deixando pois grande par);; das razoes'que o Con-de Mote. produz , ,, com-istoni unicamente em en-Tos-snr os perigos , » que se arriscaria um exerci.",
Lrance::, q,,.. .^adisse a H spanh, , deinoreiro-nof
a rerlectir soo re estas palavras suas : — «,hie damno
nos tem produzido esta revolução? ; Por ventura ¦
recebemos nós daquella Nação alguma ofVeusa ? ;
.Ameaça ella de nos invadir: • Tememos nós ósseos
soldados, ou o seo exemplo? Parece-nos que ave-
voiução de Hespanha não tem produzido por ora
mal visível «i França , mas he certo que a Hespa-'
riba tenta, e promove todos os meios de produzil-o.i\os. mais de uma vez temos Sido nos Poriodicos da
Península que lie preciso uttrahir ó resto do con-
tinente ao seo systema Constitucional (rematadaloucura!); sabe-se que os libe.ral.es de Hespanha
atiçam os descontentes dc França, que procuram ali-
ciar a tropa, que espalham canções subversivas ;
que EIRei tem sido ludibriado por Hespanhoes, e
Portuguezes degenerados: • e não merece nada.
disto a attenção do orador ? • Quando assentará ei-
le que a revolução de Hespanha tem com elleito
produzido um mal á França? e; quando vir preci-
pitar-se o Throno, cujos alicerces os Carbonarios
andam solapando? í quando o mal tiver crescido, e
vir a França também revolucionada, e nadando em'
sangue : í Não sabevo orador que o inimigo temo
corpo encoberto, e solhe apparece a cabeça na Hes-
ponha, onde por conseguinte convém ir decepar-ll.a ?
Se o inimigo combatesse a peito descoberto, a
França calcularia as forças necessárias para debel-
lal-o, tomaria medidas qne frustrassem ósseos ata-
quês , sem talvez penetrar na Hespanha ; porém
elle, corno as formigas, solapa surdamente o edili-
cio ,, e monta depois sobre as ruínas.

Accresce que os principies do orador sam
diametralmente oppostos ao Direito das Cientes.1
Ainda que a França nenhum prejuízo recebesse
das concussõss da Hespanha, aquelle Direito lhe
ordena a sua intervenção nos negócios da Pctcncia
visinha, A Hespanha está dividida em dou* grandes
part dos que se dilaeer" , Neste estado de cousas
a intervenção be indispensável não só para reduzir
a nm centro aquelles pmtidos divergentes, que en-
t regues a si. mesmos acabariam por destruirem-se
ambos eoü" mina total do Estado , mas para fa-
zer persuadir aos que em outra qualquer parte ti-,
verem a desgraça de tentarem e promoverem iguaes,
r-voluciies, que nunca ficaram impunes; que se a .
Patr a não tiver forças pura subjugal-os virá uma
mão estranha punii-os do seo crime. Sem este prin-
cipio do Direi ro «ias Gentes, a tranquillidade in-'
terna das Nncõas seria, todos os dias perturbada.

Pergunta o orador se a França tem recebido
da Hespanha alguma ofensa. Se eile não respeita
como taes as que deixamos apontadas, lembrar-lhe-
liemos ainda ostra, e lie a violação do território'
Francez nelas tropas Canstisuciotiaes de Hespanha
o que se mostra com o officio do Ministro dos Ne-
•voetòs EstrunsriTos rie S, M. Christianissima, pu-
blicado cm o'lN.ü 95 deste Diário, a M. Lagarde

em Madrid.
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nv.il ir
pf,-gunta mais se a Ihspetnha ™<*?™^e

F,-.i,ç; se «aemein os seos^id do, U,U,,ui.c
.blicos . que »° me'°

ab.tor o-
uma
ani-tom taes oradores |

i i-,, m.__ori,v,i tanto iirocurani
A"ett^:'"h_n,eonao tal seco quadro, dos per,

ca podo sermos
d;i guerra

ÍIIVa Fiança pom. si-. .... adida e do-

mM1.,d. n.o dizemos pelos Hcspnnhoes. mas pm'

dcpendrw 
ti m-fl- d" a vermos' abandonada

^WU 1 - Ptidos Ve ¦ dilacerassem , ser—
P 

invocar o auxilio de .- n- -íi-i furor
os nriuit .ro . . ¦ ,-
nha em favor dc. causa da justiça,
e da iiul"i.emleiici!i oppnmidn.

<) mesmo Diário cio Governo

differentes Periódicos lagkzes , que todo.__cron.rt

tem a cooperação da Inglaterra para

dá extractos de

cleteza da

«Wfa, uo caso ««^"^'^f^P^T^-
... i „ln- aniielles oue temos lido aíhançam a. nui

ítaihí tq n LJda //,.,««_«- ihnda-_e em prin-

SíJÃV toda a E„iT -conhe.eeq.ea/,-
.-/«/era não pode contestar; j com que i lteresf^

f, 1 envolveria ella em urna luta, que lhe pode
Lrr^n^iíi Porque motivo trocaria a paz pelos

amidos dí gi-elra se nenhum pengo a ame -

nada obriga a abraçar esta ultima alterna

S-kríTa" ^ía"he"a 
'Nação /_,^ do sán-

V';,i_--i„. mie o vá derramar cia re-
o:ue dos seos Cida&.ios , qne o v* oc ;,.,„„.«._
«-mu/a em defesa dc interesses alheios dc inter»

se" de particulares, de uma Constituição que a

mesma\ Inglaterra veprovn.. He verdade que o Dia-

íio do Gov.rno, referindo que o de Pari

artigo de Frcmcfort annuncia que se esta

sando em In
liara irem á , ,_.i,,¦— - ¦
ordens de.uai General JW/« : mas parece-nos sin

gula', que os Jornalistas'franceses vam esquadn

Frrtncforl annuncia que se esui o, «a...
Inglaterra um corpo de 600U voluntauo
á Península defender a Constituição a

em um
oraani-

io-
ás

_ .noitranudo e wn .lin-.lo tudo a compasso

f*^ WiellL palavras, Sr.. H.d.cto.es?
,. • M so obriira a acceitar e defender a Ccmsu-
QU,\, 

« for dU. d' Elle, c da Brasil. é Que dc-
^ 'Nurí.» 

Ou* a Constituição seja digna deliu ,
S'JV, 

Ir.; raiie- logo as palavras ile S. M. I, esta*

:„,,,.TcT o voto da" Nação: { Donde vem pois

Í a mbicados receios, c reparos? Que proveito se

;Tde semear desconfianças , que pelo contrario, se
• Hi.mr-ite existissem, tanto convinha agora remover ?
"eq 

íriam Lses Deputados, que S M. I. dices.

Í,V ; Oue estaria por tudo quanto elles quueasem ,

fosse ou não útil á Nação, e por conseguinte ao

TViesmo Senhor , , .
Por outra parte he uma vcrdtck de simples m-

tnii-So 
' 

oue o indivíduo de qualquer Estado , na oc-

casião de estabelecer-se o Pacto Social , pode acce.tar

o i rcieitar as condições delle ; fazer-se ou n_o Cida-

díío do dicto Estado. He este um acto inquestionável

da sua vontade: logo <• que cousa mais absurda do

que pertender privar o Chefe da Nação daquella re-

«lia. que he licita ao infamo dos seos subdiíos ?

Por pouco que se reílicta sobre os discursos dos

mie fincem assustar-se das ingênuas palavras de S. M. L,

couhecer.se.h_ que elles sam sectários da celebemma e

vergonhosa cláusula do Juramento Prévio ; por quan-
to ou elles quetem que o Imperador acceite de sua

livre e espontânea vontade a Constituição, ou nao. Se

querem. < que tem elles que notar naquellas palavras .

Senão, declarem-se, e he escusado enganarem ao Impe-

rador e aos'Brasileiros, que suppomos ter nos Deputa-

dos firmes esleios, não só das liberdades dos Povos ,

porém das do Monarca; e que desejame -™ Impera-

dor, qual deva ser, revestido de todos os attnouu."

que lhe competem.
Eu sei, Sr. Redactor, que a cláusula do Juraisen-

to Prévio está condemnada , como se vê dos numero-
sos ofikios dessas Câmaras , publicados no seo Diário;

* _1  .1- ._... rt „.i»,-_r.nli*tvlriC a*. IIP H 'Vi . i .lav qu. -iJ-,^:ir:o.^sT.s&. ««p«cina,;;;rsdisso, .'^«h»,.q?s.m. i.
nhar nos papei, àefbmanh no ticas a ._ l^ 

^.^ g Congtitliiçio , ou es!a fu8Se digna
Apezar desta consideração não negamos apüf

• . '. .1 _ -.,-... 1., ¦.« mil.'!. íi
. ide do facto , o qual

cy.ie o Ministério Ingk-
ds nenhum modo prova

auxilie a causa da 1 enm-

i.An : talvez,, se isso'he verdade, o que muito du-

vidamog , estime elle ver .ora do Remo áquelles

«.00 homens , que de certo hum de professar sen-

timentos avessos á ordem de cousas, que se acha

estabelecida-na sua Pátria. ; Quem nos dera igual

fortuna!

CORIKIIO.ÍEKCIA.

111.13 Ult^illUCUlluo ,_i_._-«v , .. -~TI A y

pt-omeltia aeeitar a Constituição , ou esta fosse digna
d' Eile, e do Brasil, ou não. Se tal juramento pode

por algum principio übrigisr, então dissolva se já a As-
st-mWta , vamos com as míios levantadas pedir ;is Cor-
tes de Portugal perdão dos nossos erros, observem-se
restricta, e religiosamente os seos Decretos, adopte se

em toda a plenitude a sua Constituição , porque assim
o juramos: ruas negar a vali-Imie de similhante jura-
mento para uma cousa, e pertender sustental-a para a

outra islo faz-nos exclamar: — alerta com os que usam
de similhante Lógica! -- Sou, Sr. Redactor

Um das Galerias.

Srs. Reãactore.s.

Movido da curiosidade fui assistir a uma das
Sessões da nossa Assembiéa, acto para mim inteira-
jnente novo ; e ouvi com bastante assombro alguns

poucos Deputados fazerem motivo de. renhida , e mui
jj-rave discussão as palavras de S. M. I. , pronuncia-

- das no acto da Sua Coroaçío , c Sagração , e pelo
Mesmo. Augusto Senhor repetidas no seio d1 Assembiéa
com a natural ingenuidade, que Iodos llie conhece-
mos: " Aceitarei t: defenderei a Constituição, se for
diana de Mira, e do Brasil. „ Com effeito custa a
crer, que pessoas de boa fé , que faliam como pen-

.. ani, e que iulgam dos outros pelo que elles dizem,
/ possam descobrir em taes palavras o menor motivo

de recrio : só a refinada malícia, que tudo deita a
m_ parte, poder, invcnenal-as; ?e isto em que tem-

po ? yuande- a Publico .sensato está com os olhos nos

Continuação da Subscripção voluntária , e mensal _ pa-
ra augmento da Marinha, de Guerra do Império

do Brtisil.

Acções mensaes.

Transporte... GíiSO
Aordem 3.s de N. S. da Conceição , e Boâ Morte 10
Manoel Francisco dc Castro  '
José Rodrigues Salgado ¦ A
Francisco .losé Pereira da3 Neves -1** "

Paulo José Alves  .
Antônio Joaquim Maciel  .
Joaquim José Uamo.  •
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Manoel Carneiro cia Costa .
D. Anna de Mello 1'ranço

Transporte.,

Continuar-se'

Francisco José da Rocha, Thesoureiro Gera!.

lÀrS

Lista das. Pessoas.
nha de Guerra

que tem subscrcvhh para a Man-'o. Império do Brasil, na Pregue-
de S. Francisco Xavier do Engenh Velho.

Sn. Magestade a Imperatriz assignou por cem
Ftcções minsaes , e pagou logo os tres anãos
adiantado. , que importaram em dous contos
oitocentos e oitenta mil réis , dando com este
exemplo ura effica. estimulo de patriotismo as
Senhoras Brasileiras  100

A Irmandade do SS.ra0 da mesma Freguezia do
Engenho Velho  S

D. Horwelinda Ferreira de Carvalho.......  1
D*. Caroliua Fausta Pinto Ferreira  2
D. M.ria Carlota Pinto da Costa  1
O T.nente Manoel Antônio Vilella -.  2
Maneei José Paiz  1
-O Vigário Successor Manoel Joaquim Rodrigues
'Dantas  2

O Coadjutor Manoel Nogueira cie íint  8
.0 Sucristão José Gomes da Cunha Rego ...... 1
Manoel Neto de Azevedo  1
Antônio José Gonçalves Vilella  2
Manoel cie Lima.. ».-•• •¦• \
O Capitão Manoel Fernandes da Silva ., I
O Doutor Felippe Coirea Picanço  1
Antônio José Gonçalves Vilella Sobrinuo, por si

esua filha ••¦¦.. •
O Brigadeiro José Corrêa Picanço
I). Alexandrina da Silva
Aniceto Corrêa de Oliveira
D. Anua Joaquina Barboza de Lima
O Sargento Mór José Caetano de Araújo ....
D. Míchaela Joseíma de Araújo 
Caetana Maria Neta
D. Ignez Maria Manoéla de Brito e Almeida.
Antônio José Nunes
I). Maria Joaquina Alves de Azevedo Barreiro.
O Comendador Henrique José Pinto Ribeiro

Vasconcellos dcSouza
Antônio Luiz de Farias
Maria Rita do Nascimento
.Francisco Vieira de Assis • • • • •
José Gonçalves Pires.. • • •
D. Anna Maria Joaquina da Cunha Castello Bran-
co

Joaquim José de Santa Anna Carneiro... .
D. Izabel Cândida Fragosa. • -
D. Maria Cândida de Figueredo
Antônio Francisco da Costa Figueiras e Ramos...
Antônio Corrêa Dias de Moura
João Francisco Neves •
Severino Mendes da Costa • •
Manoel José da Cunha Basto  • • •
José Silveira de Gouvêa
A Ibino dos Santos Pereira

de

José Rodrigues dc, Ro_

Transporte.. 1
. rtunato José dos Santo-. "., ........

D. Asaria Emilia Alves Barboza'.'..".'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'
José Francisco lorge
IX Caetana Beneiíicta de Brtio..... ,
João. Antônio dos Santos.
Atit.ei-.io 

"Msrcei.ia.no 
da Rocha Ffeitas

Rodrigo Dias Feiras Aranha
José Seraptm. tios Anjos.
Francisco Coelho de Oliveira

(declítrnu que quer pagar, os .. annos)
D. Norberta Roza Hopoinan
Antônio Gonçalves Dias
Luiz Mendes Monteiro
D. Mari.na Claudia de Paiva, e filhas ...,
Joaquim José de Benavides
José Rodrigues da Silva.
José Felis cia Silva
Anna Joaquina de Farias
D. Antonia Balbina Cordeira ,
D. Mariana Eugenia Carneiro da Costa...
O Padre Seraphim des Anjos
Antônio José Carneiro
Maaoel Rodrigues Medeiros
Izido.ro Pereira dos Santos
O Ej.""" Visconde de Mirandela.
O Capita. Manoel Lobo de Souza Basto
Ignacia Teteza de Jesus
Francisco de Paula Figueirôa
Antônio Jo.é Ferreira
Jeão Manoel Rebelo
Francisco de Paula
D. Maria Emilia Izidora
Francisco Jo.é de Mello Costa
Francisco da Fonceea Ozorio
Pedro Mendes da Costa
D. Ama. de de Aguiar
Cai-los Gustavo Hsdberg
Maria Anastácia • •
D. Marinmui Caetar.a Campos 
O Capitão Antônio de Fiúza de Macedo
O Brigadeiro, Commandante, do Regimento de

Causadores de S. Paulo Liiz.ro José Gonçalves
O Tenente de Cassadores de S. Paulo João Fe-

licianno da Costa Ferreira
O Padre João Joaquim Metidos, Capelíáo de Ca-

ssadores de S. Paulo... 
João Garcia ¦ •; ¦ •
O Tenente Coronel Alexandre José ltmx-o ti

nipi-ia ..-...««•-• - ..,.-.-....-..

O Sargento Mór Quintthano José de Moura...

O Tenente Coronel Giegt-rio José da Assençao

José Manoel da Fonceea
Balthazar Pinto dos lieis 

(declarou qoe pa<_:'riu os 5 annos )
Manoel Rodrigues dos Santos e Faria 

Eugenia Laurearia de Santa Rita...;
O Capitão Manuel Joaquim de A ri, mo

D. Anna Maria de 'r<'ses
Jaques Abrão Cenc - ¦ • •

Pedro Cyviaco Pacheco
D. Ursula Maria .......
João Ferreira (7: O1;veira Cru.
Emygdio José da Silva
Vicente Adriío Feiras....^.
Felippe Jnsé Roza. *•*
dose Ferreira Henr.ques •
José Vieira J "•'¦ '''''••-.•;  •"

Me Itirr.c ¦ ..mi-ieio

I
1
1
1
1
2
3
1
I
1
1
1
1
1
1
2

3
2

de Al-

lia.-Iar.

I
t

íl\

1 O ' Sonsa Soares.

161

S
1
J
1
1

1
1
1
l
1
1
1
1
l
1.
I
c,

?,
i

343
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Transporte... 243
Theatonio José Theodoro Lisboa J
Antônio José Coelho da Silva • *

Francisco José de Oliveira Basto  - j

Manoel Francisco Lobo c Companhia j
Sebastião Cordovil de Siqueira e Mello
José Antônio Gomes l
Laureaimo José Pereira de Matas ............ >

O Tenente Coronel João da Silva e Almeida .. ~

Jeronbno Luiz Nogueira. j
Manoel Luiz - - 
Antônio da Silva : ''': ' '' í.
O Coronel. Sebastião José Guerreiro da 1-rança.
O Alteres José Antônio Rodrigues 1

2ül

Transporte. .§(51
Felicianno José da Fonecca I
O Tenente Manoel Antônio do Nascimento X
O Alferes Silvestre Marques elo Souza. 1
O Capitão Antônio Dias Harbuza Ferreira 1
Felicia Maria  ._ 1
O Padre Luiz de Souza Dias 3
Manoel José Coelho 1
Jacinto Coelho Alves 1
Antônio Fernandes Silva,. 4
. (quer pagar os 3 annos)
O Vigário André dê Mello Botelho. 3
Juba Galipa Tinouco 1

27*
Continuar-se-ha.

N O T I C I A S M A R I T 1 M A S.

E N F R A D A S.

Dia 12 elo corrente. — Assa por Pernambuco ;
28 (liai- S. Sa.ito Antoniti Brioso, M. Vamtnm Jo-

sé Monteiro, equipagem Iii, carga siri ao M. : pas-
sageiro o Padre Francisco Antônio Rodrigues, te-

fere o Mestre que encontrara no dia 24 ,.e Abril

2 gráos distantes da Bahia uina Galera, ai Ks-

cúrias , que não lhe fallara por causa do mao tem-

po , e pelos signaes, epie dá o Mestre parecem ser

os Borlotes com a Escuna Leopoldtna que os com-
boiava. — Rio dt S. João ,- 8 dias ; L. Conceição ,
M. Ignacio Antônio de Andrade, equipagem l , car-

ga madeira a Gregorio. Francisco Ramos , passageiro
Viridiano Augusto de Figueiredo.— Dito , dito, 1-,.
Santa Anna, M. José Maria ele Almeida , equipa-

íl-eiii 4. carga madeira a Antônio Fernandes ele Amo-
rim. — Dito , dito , L. Boa fé, M. Anlonio Josc
dt Carvalho, equipagem 7, carga madeira, e ripas a
José Francisco Diogo. — Ilha Grande; 2 dias ; L.
is. João Evangelista , M. Antônio da Costa Gularte ,
etiuipao-em fi , carga caffé a vários. — Macahé ; 7
dias; L. Bom fim, M. José Rodrigues, equipagein
5, carga madeira a dispor : passageiro Jacinto de
SÒnza Machado. — Inglaterra pela Madeira, e Teue-
rife; 54 dias; Náo ing. Júpiter, Com. o^ Cap. de
.Navio Kiiesíi/olmlem: passageiro o Vice-Rei Ac Cal-
cut/i e maia'Indiãi com sua família. Refere o Com-
mandante que depois de ter sabido de Inglaterra
teve noticia por uma Embarcação Ing. que o Exer-
cito Francez já havia passado os Pireneos _ para a
Hespanha. — Lisboa; 43 dias ; G. Tres Corações,
M.João José da Silva Campos., equipagem ,39, car-

ga sal, vinho, e fazendas a Joaquim Dias de filou-
ra, e a carga a vários: passageiros o Capitão Te-

nente Antônio dos Sanlos Cruz, e um criado, Es-
tanisláo de Souza Caldas com sua mulher, e 2 fi-
lbos , José Feliciano-Fernandes Pinheiro Ex-De-

putado das Cortes de Lisboa pela Província de S.
Paulo, e 2 Criados, Francisco Ribeiro de Avelar,
Lourenço Rodrigues de Andrade Ex-Deputado das
Cortes 

'de 
Lisboa pela Ilha de Santa Catharina. Re-

fere o Mestre as mesmas novidades antecedentes ,
e que o Povo estava dividido em opiniões , e que?
já havia pouca fé no Governo , e que o Etercito
Francez havia ele invadir do !.u dc Abril por dian-
te.— Trapc.no,- 49 dias; B. Ing. Nensis, M. Hi*
lary - Marquand, equipagem 0, carga sal a Sfiep-

pard Marquand. — Santa Catharina; 14 dias ; B.
Trindade , M. José Anlonio des Sanlos . equipagein.
15. carga carne, e couros ao Caixa Aatento Al-
ves Guimarães : passageiros Antônio Luiz da Ro-
eha Fraga , e Antônio Francisco dos Santos. —
Campos ; 3 dias ; L. Sacra famiiia , M. .Manoel. Fran-
cisco Lopes., equipagem 0,* carga assucar, e agoar-
dente a Joaquim Anlonio- Ferreira.

S A H 1 D A S.

Dia 1.2 do corrente. — Em Commissão , F. Real
Carolina, Com. o Cap. de Frag. James Thompson. -
Dilo, G. Animo Grande, Com. o 2.° Ten. José
Joaquim Raposo. -— Dite , B. Boin fim . Com. o 2.°
Ten. Antônio Carlos Ferreira.- Buenos Atjres: B.
Amer. Dic.k , M. Philip Woodhouse , equipagem 15,
carga arroz , fumo , caffé, e assucar. — Campos ; S.
Santa Anna Pensamento Feliz, M. Joaquim José da
(hsta, equipagem 7 , em lastro: passageiro Justino
Ribeiro. — Dito , L. Bom destino , M. José Antônio
dos Saídos, equipagem (>, em lastro.

RIO a e JANEIRO iv a I IM P R E N S A. N A C l O N AL 1823.
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Artigoi »'Officio.

lievartição dos Negocias do Império.

¥< OI presente a S. M. a Imperador a Representação

da" Gamaria de S. João da Palma, da Provi.ica de

Govaz <?m Vereança de sete. de Janeiro ultimo , pedido
oue Houvesse o Mesmo Senhor por bem continuar o a,"-

íerno installado no Arraial, da Natmdadc: E lendo h.

M I por Portaria datada desta ordenado aa mesmo Uo-

víi-rio que empregue todas as medidas , que julgar mais

promptas , e efficazes para que sem caprichos , e parcia-
lidades venha a pacificar-se, e unir-se aquelle t ovo .

Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios rio Im-

ierio reconimendar á sobredita Camir.a, que contribua

quanto estiver da sua parte, para o bem eato desta

«imposição, fazendo ver ws turbulentos, o. anarehistas,

o Teor das penas , que 
-as Leis impõe aes pert.rw.es

no crime, e que lhes deverem effectivamento ser appli-

cadás, no caso de não desistirem do seo eirado syste-

tema. Palácio do Rio de Janeiro em 0 de Maio do

•1823. — José Bonifácio de. Andrada e Silva.

S M. 1. Attendendo aos merecimentos e Serviços de

tiü* Moutinho Lima Alves e Süva, e ^ V^^ "e

tem1 dado da sua constante adherão a Uiu* ao nr. ,

H()Hv.e por bem em Decreto de 24 de Marçc, «1^

<H fazer-lhe Mercê de o Nomear Cavalleiro aa Urdem

Imprial do Cruzeiro.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de &-

do dos Negócios da Fazenda , que o Dt.embar ado'£

Paço Juiz da Alfândega expeça as nece^»"" ™d^.

para ser despachado livre de Duetos. « ™ « 
.

Lixo de N> 9, con, urna porção de cr.tal uaçoe., r

mettido de Mente Video por v,a do Bar» daMaguto>,

para o Museo Nacional desta Corte i e o feya enteg

?o Official da tutenderiicia Geral da Policia qu for au

«ferindo pelo Intendente .?»»«£¦, Para este re°'a"

'nento. Paço iO «'
Liitieíro de Andrada

mente. Paço 10 de Abril dc \m\ —Martim Francisco
Ribeira de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda, remelter ao Vinistro e Se-
«etário de Estado dos Negócios dra Marinha as contas
in-lusas , que foram entregues pelo vice-Almira.ite Rodrt-

ao José Ferreira lobo , Commandante das Forças Navac»

no Rio da Prata , relativas ao mez de Dezembro , para
que proce.dendo-ae sobre ellas aos exames já determinados

nos mezes anteriores, faça subir à sua Presença o seo re-

sultado com as observações qne julgar convenientes. Faço

1-2 de Abril de 1833. — Martim Francisco Rüiero de An-

drada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secrerana ale Es-

tado dos Nesjocios da Fazenda, participar ao Desembar-

gador João josè da Veiga , Juiz encarregado dos Seques-

tros das Propriedades Pvrtn9ueÃas , que Ha por nem Al-,

provar tudo quanto participou no seo OÍI.c.o de 22 ale

fevereiro próximo passado , relativo ao requerimento de

Franeiscn Gemes da Silva , sobre o seqüestro íeito nos

,-edios de seo Pae Antônio Gomes da Silva , e que ta-

ca e^rar no Thezourò Publico os rendimentos dos d.-

to* prédios, deiiando-lhe salvo o uso frueto da propne-
dade em que mora-, e que requeira co.npctentemer.tei o»

aíitntos ^a que julgar ter direito. Paqo 12 de Abrd

de 1323. -- Martim Franciica Ribeiro de. Andrada.

vtei.ee oa mesmo , ,,».- ---

de Abril «Je 18Í3.- Martim Francico

Sendo presente a S. M. o Imperador o Ofticio da?

De,embWdor do Paço Juiz da Aliar, ega - no qurf

f!Z sobre o BergantimJSspodaríc: Manda, pela Se-

creáõâ de Estado dos Negocio, da Fazenda que fique
cretana nt ^ efelUiado em vir-

rJ 
'!'St 

Port u q« ee lhe diiipo em 12 d. Março
'" 

i nassado Paro 12 de Março de 1823. - Mar-
próximo riassauu. ,
L Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

o a,' i„ .'. Pi-esenc» de S. M, o Imperador a ínfor-
S''b:^Co;r?SorÇdo Cível da Corte, sobro ore--

mÇlo do ConepeUOTi.om , 
9(J

^"d^rSo !'"toado forro'pc, soo Se-
nueixava aa que «„,.„„,„ Feiram: Soa-

Manda S. M. o Imperador, pela te« Es a

do dos Negócios da Fazenda , participar ao M'»'»«° •

Secretario de Estado do. Negócios da G e ,.£*

Mesmo Augusto Senhor Anni.., J 
; 

•e «F^ 
Marinha ,

Encarregados da subsc"P, «-o «.*,»*c. .^
determinada pelo Decreto d, 24 de ivia Ç F

passado. Ua por bem <^«"/dl 
Xío junta ,

j-o Militar os md.v.doí constantes d- retoco

emquanto se acharem encarregados dí ,.m «U"S

táo vantajosa ao estado, e a q«e se pie^tam g™'u

mação' tento a

queixava de que '«'';"'",'" 
££>-_ntcnjo Felippe Soa-

nh0t,'J.*^-í o"~teiro deste , jL Ma- ,
res jl.Wra* *'e"™" ' 

0 via redi.zír a captive.ro ;
'^'in^ufSa 

qu,"«a"«D5o verificasse, porque o Sup-
'pCX 

Voi^o 
« ce, mi, r 

^ 
anj^n^

^Si"''a" rz;uo ^.-o $u<«, ^
io isuppuea-- :"'';t'0'-dos N 0,ios da JusUça, ,*'Se,CrT; 

rtr-e< o do Vivei remetia o S..rpM« J„ »
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^

?star1o daquella Reparti, 
"io, 

para q.ie sendo ali em-
iirio , u gudi-dando-se-llie parte do soo jornal ou sol-

dali, qne será entregue mensalmente ao testumetiteiro,
até perfazer a referida (p.antia de cem mil réis , possa
elle. gozar dep.es do pleno beneficio da sua liberdade ,
e a salvo dos' prucipicios da ociosidade, em que se tem
desusado muitos en. ignaes circunstancias. Palácio do -Rio

de Janeiro em 6 de Maio da 1823. — Caetano Pinto da
Miranda Montenegro.

Tendo eido transferidos da Cadêa publica para o
Arsenal da Marinha os sete prezos mencionados aa par*
te inclusa do Carcereiro,- pertencentes a uma Simaca,

que se acha debaixo ti. seq.iestro no Porto dc Santos;
Manila S. M. o Impera.'.* , pela Secretaria dT.stado dos
Negócios da Justiça , qne o Ministro e Secretario d'Es-
tado .ios Negócios da Marinha empregue os ditos pre-
ios no serviço do Arsenal, ate que. se decidi, o seo ul-
terior destino,. Palácio do Rio ei- Jn.v-r.rrr em 7 de Maio

•de 3823. — Caetano i inlo de Mi) anda Monteiit-gra,

Repartição dot Negócios da Guerra,

Constando a S. M. o Imperador que alguns mar.'-
ribeiros , e Soldados das Embarcações (te Guerra Fnnve-
zas, qne se acham .leite Porto, tem pertentlido engajai-
se no BalaHuo rle Estrangeiros: sendo a isso couvidaeos

pelos Olficiaes do mesmo Batalhão , .Manda, pela ;¦.(:;(-
taria d'F,st.tdo dos Jfe.jocios da Guerra, ordenai ao Te-
nente General Governadar das Armas da Corte pruhiba
esurossíimente ac; Cnumindante do reforido Cücüo , o Te-
nente Coronel BeJ.hrd , a admissão de taes homens , im-

pondo-llie a maior resp.nsal.iliHade na literal execução
«festa Imperial deteri.ii.ii.cao. Paço em St! de Abril de
l8'J3. —João Vieira de Caroalho.

Cnnvindo remediar cs inconvenientes que resultam da
demora d-ts rurnj-isaiias g-nias para sô proceder aos usse.n-
íair.entus dn; Oibciaci: do Batalhão do Imp-rador , rp.e ,
em cofistiqti^Qciii d;t uil-.ima Promoção gera! do-s Cnr.ios,
pii-isatti pari os outros Ji..ta.hr,e;í de Caçadores ila Coito,
Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria d'F.stado dos
Negoi-ios, da Gurtru. que o 'Vem-Mte General Cioversm-
dor das Araras Ja Corte , e Provineia faça suprir a j-.iel-
les iiKionvtíiiie.ito-i , ordenmido , que dos Cüivor donde
sairi.m taes OfKeiaes , .pian lo se organizou o referido Ba-
talhão d;r Imperador, se extraiam as respectivas Guias,
(jue poder.iii"! servir, visto o pesco tempo que tem dt--
corrido , desde aqne!!,, organizarão. Paço em 30 de Abril
dc I3'i3.—João Vieira de Carvalho.

Subindo ao Conhecimento de S, M. o Imperador o
Officio N." 33 do Governo Provisório da Provineia de S.
Paulo, acconipanhando ns Representações do Governador
Interino d.rs Armas , e do Mijor Agregado ao ,', ° Re-
gimenlo de Infantaria de Milícias da mesma Cidade,- e
Conhecem!' 8. iVI. !. <pae muito mal se houve aquelle Go-
»ernador Interino, quando arbitraria.nente alterando a es-
cala gradativa dos Olficiaes do d." Regimento , fez cair
a, rtom*...áo de Commandante deste em Olficial d' outro
Corpo ; e se.rdo tal procedimento não somente um exces-
so d ¦¦¦ a—itoridade , mas uma otfensa aos benemérito»Oi-
t.> tes du'1" Regimento; uio podendo firulmeute servir
de desculpa na Presença de S. M. I. as razões que a
Govej-i.ador Interino dá e.n desabono do Major aggrega-
gado. Ma..dá pela Secretaria de Estado dos Negocio* da

*"' va ' 1l''! ° ^°'er"° Provisório da Provineia de S.
-i,ui -i' constar ao referido Governador Interino a

Sua Imperial desapprovação a tal respeito ; que faça (ji)r
o commando do 3." Regimento ao Official d» mesmo,
a quem por antigüidade, pertencer, com exclusão porém
do dito Major aggregado; e que finalmente mande no-
mear um Conselho de averiguação , que cnnlteça rias ar-
gni.ões feitas pelo Governador Interino ao Major cm que*,
tão, sendo depois levado ao Conhecimento de S M. r.
Imperador o resultado do mesmo Conselho , accompanha-
do de informação . e parecer do Governo Provisório. Pa-
laeio do Rio de f ei neiro em 8 de Maio de 1823. Joã»

—Viewa de Carvalho.- —— —-

Convencido S. M. o Imperador dc quão absurdo , e
irregular tem sido o procedimento do. Coronel José ds
Burros,. Pimentel , Governador Militar da Província da
Sergipe d'El-Rei , e.n se arrogar attribuições ineompe-
tentes ao seo Emprego , concedendo Graduações rle Pus-
tos Militares ; como acontece com Euzebio Vancrio , a
quem promovera á Graduação de Sargento Mór addido
¦ i.a Plana da Corte; passa.idn-llie nu. Diploma; Man*,
da portanto o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria
de íisrado dos Negócios da Guerra , reprcl.ender severa-
mente ao referido Governador Militar por siniiiliante pra-
clica tão abusiva de passar ignaes Tifulos; Deixando S,
M. I. de o castigar com mais rigor , levado dos sen-
tunentos de piedade. Palácio do Rio de Janeiro eu. 2
da Maio de 1822. — João Vieira de Carvalho,

Repartição doi Negócios da Marinha.

Dignando-Se S M. 1. de acceitar o olferecimento ,
que fez Bailliazar Rangel de $>uza Cõutinho do numero
cie achas, que em trez ou quatro viagens podesse car-
regar o Cahique Bom Suecesso , para consumo da Ar-
mada Nacional e Imperial; Manda o Mesmo Augusto Se-
ul.or , pela Secretaria de Estado dos Negócios da 9la-
rinha , que assim ee communiqne ao Intendente da ".'Aa-

ruiha para sua intelligencia, e para fazer • receber aqn A-
Ia olferta de um Cidadão Benemérito. Palácio do P'°
de Janeiro em 5 de Maio de 1323.— Luiz d*. Cum1'1
More ira.

Manda S. M. I. pela Secretaria de Estado dou Me-
gocios da Marinha participar a Balthazar Rangel de Sou-
za Continha , qne Ha por bem Acceitar a offert.i qne fez
do numero de achas, que em trez ou quatro viagens po-
der carregar o cahique Bom Suecesso , para consumo da
Armada Nacional e Imperial , Agradecendo lhe a prova
qne com cite procedimento dà do seo patriotismo . e
pervenindo-o de qne o referido cahi.pie deverá ir conduzir
aquellas achas, que ofíerece fazendo para esse fim ai
viagens que precisas forem. Palácio do Rio ele Janeiro
em 5 de Maio de 1823.—Luiz da Cunha Moreira.

_ Manda S. M. I., pela Secretaria de Estado doa Ne"
gocíos da Marinha, declarar ao Intendente da Marinb*
e.n resposta ao seo Oflisio dc 26 de Fevereiro ultime'»
«pie os Coinmerciantes João Gomes Loureiro « Filhos _•
Proprietários do Navio S. José Americano , nain os que
devem pagar a importância dos vinte e oito toneis , cuie
se lhes imprestaram para o serviço do menino Navio , n*
fôrma da avaluçío sobre elles praticada quando os rece-
beram ; cumprindo por conseqüência ao referido Intendeu-
te exigir dos mencionados Commerciantes a prompta sa-
t.stação de tal importância. Palácio do Rio dc Janeiro
em 7 de Maio de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.
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RIO DE JANEIRO.

Por Ordem Superior.

Relaçro dos ¦ trabalhos da Secretaria d? Estado dos
Negócios da Guerra no mez de Abril próximo pas-
suou.

Transporte

213
12

629
09

8
15

143
722

53

Decretos
Relações e Planos que os accompanharani
Cartsís Imperiaes
Portorias
Relações que as accompanharam
Pasaapo rtes
Consultas Registadas
Patentes Rgisifdas
Despachos lançados no Livro da Porta
Copias para o Diário do Governo

Secretaria d'Estado em 2 de Maio de 1823.-
Antônio Pimentel de Vabo.

Continuação da Relação das pessoas que tem concorrido
comas quantias, çutt.offerecerarn. gratuitamente para
as urgemias do Estado, de que tracta « Portaria
expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios do
Império, em data de 15 do corrente Abril, e publi-

.cada no Diário, do Governo.

Manoel Dias de Lima
Domingos Alves Loureiro
Francisco José Pereira de Novaes
Barão de Itanhaem
F.aticisco de Souza Oliveira
Bernardo Pinto Gonçalves Silva
Antônio da Roza Corrêa
O Alleres José Pereira dos Santos,

o que receheo na Fresuczia «le
N. Sra. .Ia Gloria de Valença

José Ignacio da Costa Flovim
José í ernandes de Miranda
Thomé José ferreira Tinoco
Autonio José Pereira Dantas
Faustino Maria «le Lima Fonceca
Joaquim Morara da Costa

!Í38
Í259
840n\
242
«43
244

2o0SJl'00
r'0U!'O()

liOí.iOOO
bOíHAi-D
aoouooo'
ÍOOIJOOO
ÍOOIÜOO

Transporte
Domingos Gonçalves Sequeira
Manoel 

"José de;Moura Guimarães
Domingos Carvalho de Sá
Manoel Machado Coelho ,
Francisco Machado' Coelho
áoãquitn dé Shbó, Pi.|tp
José: Francisco Diogo
Manoel Mürtins Marques
Ianacíõ. José Machado
José Ferreira da Rocha Araújo
José Caetano da -Silva Torres
D. Roza Fermina de Lima
João Alves da Silva Porto
Antônio Alves Passos
José Pinheiro dos Santos
Antônio Alves da Silva Pinto
Sebastião Lopes liamos , filho
AntcpiO Dias Correia" O dito ,em um documento para' receber nn Secretaria da Marinha
Manoel José Ribeiro de Oliveira o

que mais recebeu, como Thezou-
reiro: nomeado pela Camera

Manoel José da Costa
José de Oliveira Barbosa
Joaquim Sa.içiies de Castilho», Ca-

pitão da segunda Comp. de Serra
acima, o que recebeu da mesma

Monsenhor Pisarro ,
Joaquim Francisco de Faria
Antônio Pinheiro Guimarães
Joaquim Milítiío
José Antônio da Costa Guimarães
Venxncio José Lisboa
Custodio iVfori-ira Maia
João Teixeira Guimarães
Luiz de Menezes Vasconeellos Dur-

naund

N.*

207
208
á09
210
211
21,2
S13
214
215
216'ài7-
218
219
220
221
222
223
224

70;

228
229
230
S31
2,32
SM

sus
23.6

245
246
24,7
248
249
250
251

Luiz José Vianna Grugel elo Amaral 252

29SU915
1OOU000
I SOUOOO
3OOU00O
4OOUO00
1O0UO00
140U000

5cuo:)o
SOUOOO
SOUOOO
50U0ÜJ
SOUOOO

200UOOO
SOOUOüO

90U000
1Ü0U000
I50U000
800U000

40U003

360U000

Domingos da Rocha Silva
Joaquim José Sequeira
Rodrigo José Pimenta
José Borges de Pinho
João de Almeida Brito
Antônio José de Castro Alves ,

um recibo para receber no The-
«ouro

Paulo Fernandes Vianna Idem
Manoel José de Souza Castro Idem
Narciso Luiz Alves Pereira
João da Rocha Pinto
Dyonisio tle Azevedo Pessanha
Joaquim José Soares Valladarès
José Vieira da Costa
Vasco Manoel d.t Câmara
João Pinto de Miranda
Antônio José de Souza Neto, um

recibo para cobrar no Thezouro
Joaquim José da Cruz Seco»
José Antônio de Miranda Rumi-

lho, um recibo-para cobrar no
Thezouro

Antônio José de Faria, um re-
cibo para cobrar no Thezouro

José Anionio Pinheiro
José Ferreira dos Santos
José Ignacio Vaz Vieira

861T08)
100 Li 0ÍII)
liOLÜOO
200U00O
souuo)

1C0IJ00)
lüüUOCO
ÇOOUotO
10OU00O
400U00U
souoeo
80U000
20L0W

J33U333
50ÜCÜO
66U6íi6
40Ü0.H)
SOUOOO
40U00O
60U00O
SOUOOO'30ÜOOO

50UOOO

50UOOO
SOUOOO

270 25U060

253
254
255
256
257

258
259'
260
261
202
263
204
205
266
267

271
273
.273
274

Continuar-seha.

66U66S
SOUOOO

200UO0O
100U00O

87:382U580

225 9:034U000
226 . 4ÚUU00O
227 100U0Ü0

224U380
100U0.I0

SOUOOO
50'U 000
souooo

200UOOO
200U000

SOUOOO
SU0U00O

237 I00UO0O

S3:834U295

NOTICIAS NACIONAES.

Artigos nXo Officiaes.

Rio de Janeiro 13 de Maio.

O dia 13 de Maio , anniversario natalicio do

Senhor D.João VI. Rei de Pirrtugal eAlgarvcsi

e Anluslo P«e do nosso Imperador,, &. festejado

»a CS te con» ioda a sole.nnidade. As fortalezas do

Porto salvaram ao nascer e-pôr do .8o , e ap me,»

Ah U MM. IL vieram do Palácio da Quinta di

Èl vista para o da Cidade; e pela uma hon <a

tarde foram introduzidas na grande salla-do Thro-

n„ -i Corte e pessoa» das p.ii.cipaes classes., as qiiaea
teram i -tmm-a de beijar a Augusta Mao As

M'« IL por aquelle motivo , «sim como o

vte-Re d. CoLtà con, os Officiaes -do seo EsU.

do Maòr, o qual aportou aqui ein a Mio br*»
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:r,ien, Jttpiter. Uma salva dVartilharia das Foi. tale-
!*eas, que estiveram embaudeiradas todo o dia ,- an-
dítinciou o principio de tão, Ijri-lhante.cerimonia-. SS.
,MM.,1,1- estiveram á noite no Theatro, onde fo-
,iam recebidos com repetidos vivas de todos os ase
isistentes , que manifestaram o enthusiasmo natural
em um Povo brioso, e agradecido.-*'

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

PER Ü\

íic*iitaes!!) porém como esta geri te sol mu raiva ao Bra*
sil e não tem piado-, foi 'chamado.o invicto Cão de
fila (Luiz tio 'Rego) que ao reclamo partio a cor-"rèr, 

quebro- Üffii -braço e chegou: (ratou-se d;*
-oinalgamai-ó coma faciiiorosa Regência ,-mas ei lá
-e elle queria rada nm a preferencia , venceu o mais
perverso, e a Regência que havia embarcado u cor-
têr em alta noite, pela mesma nenhuma vazão de-
semlmrcon para dar logar a Rego; mas este quer
8'JJJOOO homens, dinheiro','comer, subsistência tii-

sua
Sogro

familia , indeimiisação do que
recursos pura a retirada &c

Não ha. cousa que mais interesse no dia , do
\que saber as discussões do Congresso , porque nel- .
•Ias está librada anesa libeith.de ; porém como mui vantajoso I ratado,- acredltaram-o logo, e man

tura paru
perdia do
tudo se lhe daria, porém nada havia. Acontece en-
tretaiito que Freire de Andrade nomeado Addido
pata a França em Madridfallou ao Sr. S. Miguel, e
escreveo á Súcia, promettendo que faria ali „ni

nem todos temos tempo para ah assistir , espera-
.mos que as,actas se iiiiprinwm, a fim de nos pro-
vermos l pela sna leitura de assumpto de tamanha

(importância. Cada uma damiellas actas deveria sair
.quando muito, • dous dias depois da sua discussão;
iporém advertimos que alé hoje apenas tem said*
as dos'trez primeiros dias, havendo decorrido per-
to de mez e meio depois que se iisstallou o Con-

gress» v assim temos qué tractar das discussões por
Noticias particulares , que regularmente sam muito
inexactas. Se as cousas continuam da mesma finma,

para o fim rio anno de 23 não se terám publicado
todas as Actas de Outubro passado. Estamos mui
longe de attribuír tal demora ao Soberano Congres-
-so ; pois que as matérias de alta importância, co n

que se- occupa, não'lhe deixam tempo para tratar
de outras, qi*e podem considerar-se como mecânicas; *,

porem quizeta.nos que fosse chamado a Juizo D.

daram que o Encarregado de França seguisse ao da
¦Hespmiha, e d'ali saísse quando elle, mandaram
m. Freire bases para o Tracta do tão dispa ratada;-,

que foram inteiramente desprezadas e ihxovaíhada a
inicia pelo Ministério Hespanhol, o qual niandan-
do as decantadas bases a Inglaterra esta exige rie
Portugal explicação do passo traidor, mas as or-
deos ao Encarregado da França estavam dadas , eis
a . Sucia entro o martello a bigorna, e o Mina
Rego madado voltar para o Minho. Quem irá com
a Expedição,, todos fogem, e uma tempestade nun-
ca vista no Tejo faz estragas de todo o tamanho, deser-
tam, adoecem, tractam de subleval-os para que
não partam, os facciosos cercam as Embarcações
tle rondas, entalham as ruas, de patrulhas , e por
fim nomeum João Carlos de Saldanha ; este n;ü»
quer ir, temendo talvez perder a Fazenda do Ilu»
Grande, e eil-ò prezo, e em Conselho de guer.

Guilherme dei Rio , e se cassasse o contracto que ra, prêmio que'^esperam todos aquelles xpie d'entr-f
fez, se nãohe capaz rie ciimpril-o , por, qtlanto
não faltará optro mais e-c-rto em preencher as obri-

gaçõeedeque elle se-eiicsinegou. .7

( _/ Imparcial, 2 de Nov,icinbre )

Lisboa.

Continuação da Carta datada de
vereiro, transcripla neste

em S4 de Fe-
D irto v. 101

Cumpre abrir-lhe os olhos, no qne de cá nos
não descuidamos. Vendo-se que nenhuma vantagem
se tem tirado da occupaçao da Cidade da Bahia
por Madeira , e rievendo-se continuar a ter o Povo
na lilusoria esperança , o fanforráo Miranda cõnti-
nuou na preparação de nova Expedição, que de-
via acompanhar uma Regência, pata compor a
qual , nslo havendo iisii aó homem de tino, 011 d'
sil-íuin sentimento, que se prestasse, fugindo iodos ser
oijjãos rie traições, e horrores, pois que as instruc-
ções ; eram as ideas acima referidas , ficaram nsal
vistos uns ; foram a Concelho de guerra outros ,
e atamancou-se um grupo de sevandijas, entrando
até o cômico Fernando ., e o Patriarcha de consta.1-
tinopla , que apezar de grelado , agradou por cha-
inr.r ao Lnperador— Pedro ciâ — apparecem entre
lauto noticias da Bahia , e Madeira pintando sua
deplorável situação em um aranzel de misérias , que
não quizeram ler em publico , e no qual pedia
achas de lenha, e dizia que não havendo quem des-
se dinheiro sobre Pará e Maranhão, segundo as
Constituintes Ordens , trabalhava po» ver se have-
ria quem desse sobre o Erário de Lisboa (que be!-
Io seria .chegarem aqui taes letras uas circunstancie'*

nós vierem sèrv;ir a esta gente. Parou a tempesta-
de, e no dia 15 deste saio a Expedição encarre-
gado 6 Coronel Pinto de entregal-a a Madeira,
ausente a quem seos poderes tiver; e não sem
debate, porque alguns dos facciosos aterrados com
11 invasão Estrangeira, 'aliando 

já diferentemente
acerca do Brasil pertendiain que não fosse Tropa ,
e sim Negociadores , porém decidio-se que fosse 1
1." Por dignidade Naeionàí; '2.6 A ver se pega o
plano de cooperação para Republicas. 3." Para tu-
do malogrado , poder Madeira capitular , ou em-
barcar melhor. Está á Tropa com 3 mezes atra-
zados , atrazados os Empregados Publicos , e mes-
1110 El-Rei , excepto o Ministério e Cortes. Tem-
se lançado a tarroTa sobre tudo, até sobie as es-
molas dos Santos , como a miraculosa Senhora ds*
Buraca, atacado o sagrado do Deposito puDÜco ,

e nem assim se deseinganani , que de nada, nada
se faz ; e no accesso da demência appareceram as
furiosas indicações de Moura, e Macedo, e o seo
debate que poz termo a paciência , e he o toque
de sino para a guerra civil. A Rainha acha-se em
miséria tal, que mandou einpetiliar uma das suas
jóias, acompanhando iima Carta escripta do seo
punho da qual remetto a copia , e não achou quem.
a empenhasse, ou comprasse. O caso da Rainha
também náo contribuio' pouco para a exectaçá ,
dos facciosos, que tendo só a seo' favor os Ne-.
gociantes perderam até este anno com o embargo
que pozeram nos Navios para o Brasil, meuou,
Bahia , jPíííví , e Marimbas, Os Deputados dest.w
Provincias Segurado , e Ltíiz Paitliuo siim os iui -
cos que vam ao Congresso. Bandeira o Borges nijii.
se appreseiilsiram á Deputarão Permanente, e »e
apparecem mencionados faltando com causa foi por-
que no primeiro dia lego escreveram participando
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K uão >am"> efn"tas 1ue como aquellas em que
Triai-avârii que não queriam as diárias não se pti-
í f «.„-, Ferrem, e Marcos também nunca mais
liltcaiam* *""""»
compareceram.

He verdade que Portugal chegou a uma aper-
, -gt, e he também verdade que appai-ece

^.."nartidó a favor do Brasil, que buscara V.ck.s
»iii,»raf> se as mesmas circunstancias conti-

de coiiciuov ' ¦,, .- i
en) - porém nao nos .Iludamos , esse partido .

"""sa 
amizade he o fingimento do cobarrie , que

•lioelha ante o forte , mas que o assassina se o

ananha descuidado, ou dividido. Esta gente uão
';,. 

perdoa o não querermos ser seos escravos , o

,,;io perdem oceasião algum;, de fazer-nos o mal

,iuc podem ; a raiva he tal, que a maior parte
está prompta a perder ambos os olhos com tan-

to fiue nos tire ao menos um, e aquelles que tal-

l-„ii a bem nosso, não he se nao na esperança

de o-auhar com nosco , e de irem ahi occi.par em-
¦pregos. Repara-se nos meios de malum-lcs occi-.i-
pregos. K.,'-\j !..-¦ .
tas que tem posto em practica na falta de for-

fa 
' 

e das quaes uão desistem. Se mio houver

í-uerra com Hespanha ainda elles tentam expe-

Sirfes contra o Brasil. Por tanto jrlcrta ! aler-

ta! União, união, que o inimigo nao dorme, !;e

fracos epor conseguinte atraiçoado. Se por ia am-

da náò lembrou a prohibiçSo dos gener;,s de / orlu-
.¦ai, lembre náo obstante as noticias, que va... ne-

te impresso, pois que podem muito bem voltar atra/,

C e a r e s r o N d ii -s c i a.
Srs. Redactores do Diário do Governo,

Quando em 2 de Outubro do anno passado, lí o

Rcverbero N ° 19 , e nelle ache; inserto o plano para
a subscripção voluntária e mensal, para o augmento

sia Marn»ha de Guerra deste Vastíssimo Império, oi-

ferecida a Imperial Approvação de S. M. , exultou

Srs. Redactores , o meo coração no maior grão de ale-

ama , porque via , quanto nos trazia de bens essa subs-

cripeão , pois que recahia em vantagem da nossa for-

ça do mar, assás tão precisa e necessária, isto at-

tendendo ao desgraçado estado, a que a reduziram , e

cão ter este Império forcas de mar, que com pro-
veito podesse repellir os nossos inimigos , que mio sara

poucos ; em conseqüência pois , fui o primeiro a otle-

recer o que podiam as minhas circunstancias . e pro-
wettia o meo estado de fortuna - vejam-se os Cheios
do Rio de Janeiro N.os 146 c \53 pag. Çob e 68;».--

Não fui eu, Srs. Redactores, o umeo cm sentir

tal prazer , bem sssim como , em ser tocado de «lor

pela justa causa, que motivou a demora cia Imperial
Approvação, e muitos achei, que nisso. me accompa-
nhassem: eis que appareceo o seo Dia.no N. 2b, t

nelle inserto o Decreto dc 24 de Janeiro pelo qual s.

M. I., não menos veloz, e valeroso que César, por
mais este motivo se appresenta como Defensor da I;;-
Iria, dos seos lieis Brasileiros, Approvande o plano sus-

pirado (não por muitos, que m se regozijam do nos-

bo atraso) , dando por isso, não equívocas provas rio

muito , que vigia a prosperidade daquelle Solo., que
Sabia , e com justa Justiça adoptou por Pátria, le

novo vi , Srs. Redactores, os amigos da causa , cou-

gratularera-se cheios de prazer, e entre alguns se fixou

o. pequeno calculo dc 20$ acções mensaes, dentro riaio c.aicuti» uc a"4V «^y«~*-  > . ...
Cidade, contandese uma acção por cada indivíduo
nella residente , não sendo com tudo numero sufhcien-
te para se conseguir lim tão necessário ao augmento ,
do que tanto pode a nossa segurança. Porém espera»
vamos, que havendo quem dese mais de uma acçao

{o que tem accontecido ) , unidos os quaes aos subscripto-
tes do subúrbios, c das Provincial, resultasse daqui

numero suíficiente dc afçõtís , que nos poí.csse em es-
tailu A1: sustentar uma Marinha respeitável , qno nos
pozesae cm circunstancias de rezistir-mou a tudo quan-
iu i;,s pertendesse oflender . e privar-nos das regalia
do tuna Nação cm tudo j»,umle, e poderosa.

Cm o mesmo Imperial Decreto,-e no mesmo
Diário, se encontra o plano, e iieil,», as pessoas no-
meadas para a arrecadação da suspirada subscripção
(quando digo, Srs. Kedactores , suspirada, ciltcmU-se
sempre , pelos amigos «Ia causa ); suspeitei ( e vou ven-
«lo que nao ue e-ig-mci), que s-itiao obíinha tão le-*
üz resultado, não porque nas pessoas dos nomeados,,
não concorra critério , e probidade , mas porque , deve-
ra adojítar-se o mcthodo de se nomear em cada rua ,
duas pessoas de igual cor.fianç» , e que fossem conhe-
cidas por amigas da causa ; a uma das quaes , se lhes
encarregaria de arre- adtir, e agenciar a subscripção da
rua da Valia para baixo, c a ouiva dessa para cirna ,
«; assim nas ele mais , sendo estes Srs. obrigados ne»
meado de cada mes , appresen tarem o arrecadado ao
Thezoureiro Geral, e o Mappa d-s seas ssslgnaittes,
nu qual passaria a quitação, «• tomaria as notas cc-
correntes , ficando este igualmente obrigado a entrar no
Thezouro Publico todos os fins de mezes, com as quan.
tiai recebidas dos Agentes. Ora , dir-me hão V. mer-
rés, que isso he oceupar muitas pessoas ; mas como
o objecto hc de grande importância, deverei dizer-lhes,
que quanto mais indivíduos se empregarem, tanto me-
lhor será o resultado , e sempre ha de ser a favor ,
por ser natural encontrar-se em maior numero , o seo
melhor , e mais prompto desempenho.

Tomo a, mim ( por conhecer o quanto somos pre-
indicados na tarrtança e demora qae tem havido e pos-
m haver nesta tão' precisa subscripção, sem que per-
tenda offtüider aos ore encarregados) o demonstra-lhes,

que ha pouca presteza em b-m debgenciar se esta suba-
Ciipção, ou porque, esses Srs. por outras diversas oe-
cupàções o que táobem he na-ural, sejão assim obri-

gados , ou pela ardente estação, em que temos estado ,
e mesmo pela extensão dos bairros, qae lhes foram da-

dus Quanto * estação estamos na mesma , porque ces-

saram os calores , mas en.ráinos no inverno e por is-

so no tempo das agoas , que facilmente podem coope-

rar para as attaqites rheomaticos e gotosos ; (malmente

nada faremos , sem subdividir os bairros , o que só po-
de «er útil e vaiitajoso , aduptando-se o methodo aci-

ma 
'indicado, 

pela 
'facilidade 

co«. que se [iodem a is-

so príslar os encarregados, muito mais peto pouco tem-

uo nue nisso gastaram. Para mais justincar a raz io

c mi que ismento a tardança e demora , produzo um»

prova inn-gavel do pequeno resultado, que tem havi-

do no espaço de mais de dous mezes.

Foi em 3 de Fevereiro, que se publicou a Ira-

tierial App.ovaçao de S. M. , sancionando ii plano;
L 18 de Março , he que. principia a apparece,: a ns-

ta das pessoas que ham sobscrevido Diário N. 63 es-

urnoIL. 19 do corrente, e só se vc 3S96 niimer,.

<Ip accóes. isto he . não entrando as (le SS. JHM.

II e 1991 numero de Aecionistas; supposto, por *

próximacão exista em seo poder para se publicar 20

Sr cento, temos «75 acções, e co.i^gtimtemenw
£j53 Aecionistas, que não corresponde a duas acções

™; indivíduo, ainda entrando Irmandade» e Comfta-,

rhs o sendo grande numero , taofem por a próxima-
! 

'. 0 á 6 acções: faremos Srs. Redactores , anna

pequena 
"reflexão 

sobre alguns erros de sommas quem-
era no augmento das acções , e vem a ser; no Dia.

1 VoS he a somma de 1380 rn, transporte do

T \> r,l\e ve 1359; no de K" 81, hc a somma
de N. o. se ve .* . , <...,, .
q«585 o transporte levado ao de N. M Ue ae wui ,

ro dè N.° 84, he a wnun» S8S1-,, o transporte teu
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¦•in pau, o ae N.» 85 , foi õt&oO; «munam **»£*»¦

«•«ças m acções, que se carregam de mais, de»tas

*bat_à« «4 a»;çêes, que no transporte da somma do

de N" 74 (se me não engano) houve de menos,

ficam 
"l 

10, que com os vinte por cento jú dados no

numero das 4675, sam ISsj, que devemos abater, e

por isso temos -1543 acções; isto collecta da Cidade.

Ora Srs. Redactores, se deide Fevereiro até hoje , te-

mos este numero de acções, por um* igual propor--
ção, levaremos dois annos a dehgenciar-mos a subacn-

peão, e isto mais que provado fka, porque se no

caacao da Cidade , isto he , da praia até a sahida

,': Fraca da, Acclamação, ruas lia, por onde ai.K.i.
-iio se'dignaram passar, e desta Praça para» cirna,
estamos como dantes. Eu sei de aliuimas pessoas an-

ciosas a subscrever , e o não tem feito por lhes nao

apparecerera os encarregados : no meo bairro,_ creio

náo chegaram , talvez pelo medo que tem de ficarem
em baixo da ruina de alguns velhos edifícios, que nel-

le há, ou cora receio , de que lhes dem algum pon-
tape do pezado e escuro metal . .

Não posso deixar de inflamar-me , vendo o perjiu-
zo que resulta a causa publiba , e o pouco conceito „

que se fará do nosso melo pela nossa justa defeza. Nao

pita aqui a minha justa indignação, e a de muitos
Brasileiros • el'a sobe ao mais alto gráo . vendo de mais
a mais eus todos os Diários , appnrecerem as acções
dc certos Meninos , qua podendo, e por todos os

princípios devendo concorrer com maior numero de ac-
ções , •> não fazoui. isto até be não só leva. a ingra-

apurado refinamento , porém he de
graticiâo it«, ma„ .., - — - , .
a lis »i mais escarnecer publicamente dç hum Paia

para onde vieram na maior rniseria, c pobreza, acham

ae ielewrfc» » grandes postos , coiuiecoradoa, cheios de
tittlos hoacriíicos, casados com Brasileiras, que mais
lhes augmentaram a sua fortuna, e outros há que sol-
teíros estam Srs. dc prédios, Navios, e sólidos cabedacs
sem 

'terem 
herdeiro»! forçados, e assiguaram apenas com

huma acção , sem o mínimo }!ej.> de serem notados.
Estou por tanto certo , que se podessera escapar,

diiendo que o não faziam, p»r .vjiwrarem-Se se com-

plicariam com o Gabinete do seo amado Portugal,
sem duvida o fariam. Combinem Srs. Redactores , es-
te procedimento de alguns moradores desta Corte (não
fazendo distinção dos nascidos aqui on alli), com o

procedimenjo dos Inglezes , quando na guerra da sina
Pátria , foram limitados tanto por cento sobre os seos
bens , que de entre elles, a maior parle se fizeram

possuidores de fundos imagiranos, somente a tim de
contribuírem com mais, do que se pedia; rio Brasil os
taes rueos Srs , ocultam-sc a isso preitarem-sc , cuque-
cendo-se que foi aqui o solo que os fez gente , pratian.
do e dourando o seo chumbismo. Aposto eu Srs. Re.
dactoves , que se S. M. I. , o* condecorasse com afit-
ta da nova Ordem Militar , ou lhes desse algwn lo-

gar proveitoso , nessa oceasião elles se esportulariain.
Òra ainda lhes quero dizer mais qne alguns, tudo isto»
tem obtido, vam obtendo, e esperam ainda alcançar,

já estando bem ischeados de honras, mando, e di-
nhei.ro, e toda via para a Subscrição voluntária , e
mensal para o augmento da Marinha de Guerra des-
te vastíssimo Império — uma acção. —

Srs. Redactores, não posso a cabar esta, ate ou-
tro dia se lhes merecer attenção , pois Bgora inespera*.
¦lamenta fui attacado de certo mal qne a muito sofro,
Sou o sapplcmento do —¦ Veritas et Ratw.

E N TRA
N O T I C I
D A S,

S MA RI TI M AS.
S A II I D A S.

Dia 53 do corrente. — Rio Grande 16 dias •

S. Nova Fiara, M. Antônio Ferreira Lina: Fogaça,
equipagem 19. carga carne , cou,os, e sebo ao M. :

psssageiros o Brigadeiro Feiix José de Mattos com
nm Sargento, e 3 escravos, e M.iuoei Lui'/ de
Mesquita. — Caravcllas pela Capitania; 14 dias; L.
Sanki Anna, M.Luiz Duarte Braga, equipagem 5,
carga farinha ao M. : passageiros Francisca. Roza,
e 2 marinheiros prezos remeltidos á Secretaria de
Estado dos- Negócios da Marinha. — Capitania; Í3
dias; L. Triunfe, M.José Francisco da Silva. equi-
pnn-en. 6, carga arroz, assucar e algodão ao M. :
passagei ros Francisco da Cosia , e 2 marinheiros
•remeltidos á Secretaria de Estado dos Negócios da
r.íarinha. — Macahé ; 3 dias; L. Espirito Santo, M.
Mano:! Antônio dc Olheira, equipagem 7 , carga
madeira, a vaiios.— Campos; 4 dias; L. Bom fim,
M. Manoel Gonçalves, equipagem 6 , carga assucar,
e agoardente n vai ios. — Dito, 8 dias; Ij. Despi-
que, M. José a?Araújo Dias, equipagem 5, carga
dito ii varios,— Dito, di'o , L. S. Sebastião, M,
Jcrié Rodrigues , equiparem 7 . canga dito a varios.
— Dito, dito, L. Conceição, M. Antônio Rodrigues,
equip;ií,;'t"!ii á, carga assuter e mel a Manoel Joa-
quim. Valente. — Dito, dilo, L, Trindade, lã. Ma-
noel Gomes Rangel, equipr.gen,íâf , carga Fissncnr e
agoardente a. Tltomé José Ferreira Tinoco- —Dito,
dito; S. Nova Aliiança, M. João Eaunes Vianna,
equipa.?»"") íí. carga dito a var*os. — Dito, dlA, J...
Santa Rita. SV1, Manoel Francisco, equiparem ü,
«•arsra aisnotr e mel rt vario*. — Dito, 5 dias; L.
Gaiv-iita , M. Ângelo Francisco de Moraes , eq-iipa-

ge-m 7 , c;.ir«':i assucar e agoardente a José Antônio
dos Santos Xavier.

Dia 13 do corrente. — Quilimane ; B. Afrka-o
Constitucional, M. João Melitão Henriques , equip -

gem 37 , carga agoardente, fazendas , e pólvora :

passageiros Antônio Joaquim d? Andrade , e José,
Pinto de Lemos. — Hamburgo por Vigo; B. Gol-

fin/iii , M. Manoel Joaquim da Fonceca, equipagem
34 , carga arroz, assucar , agoa.dente. e caffé: pae-
sageiros Antônio Francisco Pereira, e Antônio Bi as
reínettidos prezos para a Emopa. — França ,- E. de

guerra Franc. L' Heroniellc , Com. De Parnajon. —

Baltinwr; B. Amer. Servanies, M. Dunkin, equipa-

gem li , carga café. — Londres ; B. Ing. Asaph, M.
Wtlesler , equipagem 9 , carça assucar, caffé e cou-
jos. — Santa Catharina ; S. Êtfrão da Laguna , M.
Alexandre José de Jesus , equipagem 10, em lastro*.

passageiros o Alferes de Caçadores de Snnla Calha-
tina Antônio Nunes Ramos com uin criado. — Sa-
km ; B. Amer. Laurel, M. James Bryard . equi-

pairem 13, carga caffé. — Moçambique ; B. Arnazo-
mi, M. Antônio José Ferreira , equipagem 30 , car-
ga agoardente e fazendas. — Amesterdam ; B. Hol.
Commercio, M. Thomaz Ysbrand, iquipngcm fi, ear-

ga assucar e cafFé. —- Gibraltar ; B. Ing. Betsetj ,
M. Francis Baiharo, equipagem 12, carga cacáo,
e campeehe : passageiros os Italianos Horatio Mes-
seri com um filho, Francisco Vidella, José Carbo-
nasse , os Hespanhoes D. Pedro Bovelía, e D. Mc-
ria Camiàla cntn ui.i filho c tim criado. -¦— Hambur-
go ; G. Ing. Venus, M. Scolí . equipagem 13 , car-
ga assucar, e caffé: passageiros o-, Ing. W."-Thom-
pson , Robert Paquy , Joáo Eduardo , e Samuel
Woodcock , o Pad.e Joíío Manoel Alves de Va>
gas com 9 escravos , e Francisco Antônio Monteiro.
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AnxiGos D'Opiucto.

Repartição dos Negocio» do Imper

|T 01 presente a S. M. o Imperador, o Ofiicio de 13
do ma próximo passado, em que o Governador das Ar-
mas da Provincia do Espirito Sonto , remettenrto vários
Officios da Commissão Militar estabelecida em Caraveltas,
expõe o estado da Província , e os embaraços qne algu-
mas Autoridades Civis oppõe aos meio* necessários pina.
¦a sua cefeza , e pede sobre isso providencias : o Mesmo
Senhor . Manda pela Secretaria de Estado do. Negócios
tio Império participar ao sobredito Governador para sua
Hifeiiyeucifi', que devendo a Assembléa Geral, Constituiu-
te e Legislativa do Império em breve dar uma nova or-

tramitação ao» Governos Provinciaes, he de esperar, que
por ella ficaram remediados todos os inconvenientes ate

agora experimentados , incumbindo a todas as Auetonda-
des existentes conspirar para a paz e defeia do t-s-do.
Palácio do Rio de Janeiro em 6 de Mato de 182J.—
Joã Bonifácio de Andrada e Silva.

Sendo presente a S. M. o Imperador a Representação
de 15 de Julho do anno passado , em que o Governo
-i-ecto no Arraial da Naimdadc. da Província de Goiaz ,
aarticipa a sua instalação , e o modo porque fora pro-
luzidaa divisão das duas Commarcas, que compõe aquel-

a Provincia ; Manda pela Secteta.ia dc Estado dos
Vegociò. do Império , que o sobredito Governo, depondo
"aprichoe, e particularidades, levado tao somente - pelo
Ym depurado patriotismo, empregue as medidas, que

"ilgar mais ptompta., sefficazes, para so conseg-i.tr a

az, e «nião dos Povos, que a habitam Palácio do Rio
¦e Janeiro em 6 de Maio de 1823. - José Bonifácio de
inãrada e Silva.

Repartição doi Negócios dn Fazenda.

Sendo presente a S. M„ o Imperador a informaç-Io
„ Junta do Banco do Brasil, em data de í> cie Mai-

do corrente anno , sobre a carga , que agora ia*
••'¦ 'hezoure dc uautia de 2:7'-6U985 réis , pelas d.fte-
¦;, ::w , que achi. . nas patacas Iksponholas remettidas no
,:.ui de 1819 ' Casa da Moeda , para serem reduzi-
; à 'dííraeiTO Piovincia! : Manda pela Secretaria de
H,,l.lo «tt íegocios da Fazenda, que visto nao haver
>rtJem .a tal espeito , coma assevera a mesma J"'1'*.

i',, «*< murado o Tliezouro Publico com a satisfação
.¦tae se pertnitide , e de que Ue debitado na conta, que
-corrvpanba o seo Ofiicio de 24 de Dezembro do anno

; «sado. Paço a 4 de Abril da 1613. —Martim Francis-
'¦ libera ô.e Andrada.

Desembargador do Paço Juiz ria Alfândega , etn data de
7 do corrente, participando o seqüestro leito «o Brigue
Bom Fim, fi Escuna Cu! lin riria , sindos de Santos , e li-
cantlo iutelligerifiado desta diligencia: Manda, pela Se-
cretaria de listado dos Negócios- da Fazenda , remetter
outra vez oí papeis , que o acompanhavam , para se
ajuiitareiTi ao sequestr» na conformidade do' qne repre-
sentou o dito Juiz da Alfândega. Paço 14 de Abril ds
1823. — Martim Francisco Kibeiro dn Andrada,

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria d" Estado
dos Nesrocios da Fazenda , que o Desembargador Juiz
dos Fallidos faça entrar no Thesouro Publico o que deve
a Casa do fallido José Luiz Alves , proveniente da Deci»
ma testamensaria, que pára em seo poder dos Legados,

que pagou aos Legátarios da teamrmtaria de D. Mana
Franckca Borges; fazendo registar esla ordem , para que

obri-
de semelhante na-

fiquem iutelligènciadas as auctoridades competentes a que
pertença o seo conhecimento , de que náo so sam <>h>>~

Miaos pelos seos bens aos pagamentos
turera, mas também a vigiar, que se nío realizem sem

a appresentação do competente documento de baycr-se
satisfeito no Therouro ri Décima respectiva na coniorm.-
dade. da f.ei. Paço 15 d'Abril de Ws.-Martm Irem-
cisco Ribeiro ds Andrada.

-iendo 
presente a S. M. o Imperador o requerimento

incl-KO de. Joagmm Luiz dc. Araujo , Tvíestre da .Sumaca
\ João, que pertende carregar de mantimentos . e nave-
rrár oara qual quer dos Portos ,1o Recôncavo á* Bahia .
ou DPa mesma, no c-aso de ter .lli entrado a Esquadra

Imporial: Manda pela Secretaria d ratado dos Negócios da

F-izenda que o Desembargador do Paço Juiz d Alfândega
nroreda »» conformidade da Portaria de 20 de Fevereiro

Uimo não só com o Supplicante , como também com

Huahes Broun*, e Geovanr» Mitronkk, e sobre os que em

Portarias de 12 do corrente se mandou informar com ur-

gencia. Paço 15 de Abril de 1823. - Martvn Francisco

Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação que
d-eo o 

'Desembargador 
do Paço Juiz d' Ahsn,lega em 25

de M.rço próximo passado , relativa aos Ordenado,, que
1, Jofto Piaío de Miranda , como Serventuário do O""-

\-o de Conferente da Porta da Alfândega na ausenca de
lo Pav Manoel Pada dc Miranda, Serventuário ¦Vitalic.e

domes™ Olrscio, cora residente em Portugal: Manda pe-
?a 

"'cretaria 
de Estado do Negocio, d. lazenda, e na

conformidade da mesma informação , que ficando no lhe-

se2 uma terça parte se lhe paguem o, duas outras;

ri outro «im se observe o mesmo eom todos os que
secarem eia iguee. circuustancas. aço 15 de Abnl

de im.-«Martim Francisco Béeiro d Andando.

Sondo presente a S. M. o Imperador • Officio da
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Repartido doi Negócios dn Justiça

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria ç Esta-

Repartição dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I., pela- 
'Secretaria d' Estado dos Ne-

a VaLntim José dos San-
í» dos Neescio»- da'¦ Justiça,- remetter aç Juiz de Fora gacios da Ma-mha , participar .

d* \iIlVlK, Praia Grande a eepia inclusa da Por- L, íwppsicarto ücra deste Cidade que Ha por beta

tar, e 30 domcr antecedem» , d,rígida pela ..Reparti; Apçejítstr T> seo patriótico ofTercc.nje.ito de dou., Escravo»

c^o d Nerorio? da Marinha, para que o mesmo Juiz £rf W.rem gratuitamente de Marinheiros a bordo do
!m «'nfio e íla e debaixo da sua maior roponaabi- kavio Animo Grande, lotivando-ae-lhe muito aquella ge.em exácuçao eitua, e ueu<mu> .»,.. .u .t<_ . , _ eJn __  ^t_d ___ „ f,vffl,.ja Causi. do Broaf. e tao

dade, faça remetter ao . .
Carpinteiros de Machado , qiíe presentemente existirem no

Districto da sua jurisdição , pa possam apparecer para o

futuro ,- com declaração , que esta Ordem nao deve com-

prehender aquelles, qne se .acharem estabelecidos no. logar
habitarem : porém sim a todos que forem de. lo-em que

ra , e tai
tso necessário , elaql.
«ijtrc» era 9 de Maio de 1823. — Caetano Pm-t
¦,-anda Montentyro.

.abe?, por fugirem ao serviço, na presente época
;ssario., daquelle Arsenal. Palácio do ¦Rio dc Ja-

cU Mi*

própria de todo o bom Cidadão. 1'alacio do Rio de Ja-
neiro em 6 de Maio del823.-X.aw e/u Cunha Moreira.

MATO GROSSO.

Cidade do Cuiabá.

Repartição dos Negócios da Gue:

Senhor.—O desejo de ser feliz hr? o desejo de
todos os tempos, de todas as idades. Quando o ho-
mem passou do nada para a existência, nenhuma
outra cousa encontrou m.ás própria de quanto de-
via á natureza, do que este sentimento , rue fór-
ma a sua essência, e que passa com elle além dos
tempos. Ou seja na3 seiva» em companhia dos brtt-
tos, ou seja na» Cidade-, vivendo com seos similhan-
tes', elle quer ¦}.:- feli?.. Seos cuidados, s;uas fa-

e -aonde ; declarando igualmente a" quem pertençam, as digas, o seos esforços sam especiosos incenso.», que
terras mais próximas em torno da Villa, e finalmente seo coração ofFerece sem cessar ao ídolo da folio-

quaea as que se possam dar pura aquelle fim, e essas j,!(je Nenhum poder, nenhuma Lei, nera elle ii.es

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria ele Es-
tado dos Negócios da Guerra , que o Tenente Coronel
Graduado eíe Corpo de Engenheiros, Antônio Elisiario
de Miranda Brito, informe se os moradores da Villa de
Kaquàh/ tem terras de logradouro publico , que porção

aquém pertencem. Paço em 2 do Maio de 1823. — João
Vieira de Carvalho.

Resolvendo S. M. o Imperador , que no Hospital
Militar tia Corte se dê principio á construcção" de uma
t,ov« Enfermaria , segundo o. projecto do Capitão do
Corpo <!e Etigeniieiror, , Manoel Joaquim Pardal , deveu-
do', est.' novo edifício ter de comprimento cento e qua.
venta >runo.a , o de largura quarenta , e ser coilocado
junto i Igreja do icferido Hospital :, Manda portanto ,
o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria de Estado elos
Nc-ocio» da Guerra , fazer esta participação ao Fysico
Mór Içisoector dos Hospitaes , para seo conhecimento,
u.rr-iia como que loi encarregada esta Commissão ao Quar-
ti! Mestre General. — Payo em.2 do Maio-ele i8'23.—
João Vieira, de Caroolho.

Participando o Ministro e Secretario dc Estado dos
Negócios da Fazenda e Presidente do Thezouro Publico
não ser compatível com o laborioso Expediente daqtielia
Repartição destinar-se uma Commissão dos seos Emprega,
dos para ir examinar o estado de contabilidade da Kepm>
partição dos Arsenaes do Exercito, como á Junta da Fa-
zenda dos mesmos se fez constar em fartaria de 9 de
Abril (jassado : c que era mais praticavel , r; segundo tem

mo pode fazer que se renuncie á forte inclinação

que arrasta para esta Divindade. Assim quando
elle trabalha pelo mais legitimo dos seos direitos,

pelo direito de eer feliz, nenhuma cousa ha. tam-
bem, que o possa suspender , que o possa arraias-
de tão natural ít.refa. O Povo de Cuiabá quiz ser;
feliz ; quiz aquillo que se lhe não podia disputar.
Em todos os momentos , que formaram os tempo.-
de sua existência política, elle não conhece o que
existia senão para servir, não conheceo nos Depo-
sitarios do seo distino, nos Representantes do So-
berano senão uuns violentos árbitros, e caprichosos
mandões sempre pomptos, sempre dispostos para ve-
xar , para opprimir os Subditos ; pequenos tyrau-
nos , á proporção ainda mais execráveis, que to-
dos esses , que se famigeyáram na historia pelos
males, que causaram á humanidade. Tal era o esta-
do desta Província, estado, em que os males liga-
dos com um aturado soffrimento produziram aque.'-
Ia fermentação, que segundo a ordem eterna das
cousas devia chegar um dia ao seo requintamem.'1.
A' exemplo de todas as Províncias ;\-Ve >- ' ¦-' : '¦'"

perio, igual em sorte, igual eiu i tnaei.n ¦ ' J
derruba o ¦ colosso da sua opprea-: • '-- '¦'¦ '¦' ¦ l
com este preciso accontecimeiito I" ;" |J '
tle, todas as suas desgraças. Tinia "¦''' )'¦''
tinida, a ferida, que no seio. dos i' triiÉ|i'a>ni ¦- ¦
tes bachás soberbos, era assaz aterram'^ •' • -

oecorrido, tomar-se no mesmo Thesouro as ditas contas
proceder-se ao competente exara,;, esndo-lhe remettida» a1! pressão, que havia arreigudo nelles
respactivas cornos, ou annuaes ou semestraes com todos os diilos pelos caprichos de um só m
JPape.id e Documentos , que as legallsem ;_ Manda S. M. nao continuar aquella mesma fôrn
imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guer- qUe ha pouco acabavam de exclui!11 ¦_¦':¦ _

ra, que a referida Junta da Fazenda dos Arsenaes do
Exercito, Fabricas e Fundições, aa conformidade do que
.acima .se declara, faça remeter logo a Kipartiçao cloTlie-
».(,uro todas as coutas, e papeis de eua despeza , -para á
vista de tudo sc vcriíienr o exame, faço 5 de Maio de
J8-23. —João Vieira de C.irnolào.
... ,N.')i. lSTesta mesma conformidade se expedio-[ordem
a». Fvsug Mór.lüsptctor dos Hospitaes. Militares, . . . .

'ao 
principio de sete , e depois de iv

depositaram a suprema' Auctoridad '¦...,
tom ella toda a sua confiança , ti ¦':.
heranças. O' gosto da novidade ,
tempo , e a preocupação de muitos s-,
iodas as partes o contentamento, c-j:
tudo foi a duração de poucos mezes

A ,1 tinta Governativa, composta ti
havia na Provincia deixa Jogo de » '.
mais própria pára governál-ã .- » ' '
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tado em u<«» "*''* 
Pcasria ™™W a parecer o mais

:íã;> , e o rrtais acommodado ao gênio
tanto que as Leis fossem sal»,a-

reitos,
C ipçoe

IOU-

oi
de

a auti
ivul-

conforme á ra
rios Povos, com'm-iite 

executadas, e qua ou abusos, que provui.iaiii'd.-Votai 
desprezo dellas, deixassem de ser, orno

até eulío, as únicas máximas, e o primeivu prin-
ei Ao para governni-os. A,sim vio-se logo uma di-
yisão temerosa , que principiando pela cabeça , im-
iBtidiatamente se diiiundio por todos os Membros.
jàe se não repetiram as. antigas vexações, se o ni-
d.viduo não b»i perturbado ua fruição dos sãos di-

se se não viram reiteradas as arbitrarias prós-
à e as, Auctcridjides Civis suspensas do li-

vre exerci,*.» de suas jurisdições, e o poder des-
tas violentamente arrogado pela arbitrariedade, po-
deriainos com tudo ser menos infelizes? Eram gnm-
4es na verdade os inales que vínhamos de suflrcr,
mas produzidos por causas particulares elles nao
se fa/.iam .gftralmante sensivsis , senão pelas suas
freqüentes repetições.; náo eia pois a. mesma i

jte .sonde emuuuram os que carregam agora soore

jiós. Depois de se ter arreigado no espírito de ai-
jrugs dos Membros da Junta Gov
jp.ithia que lhes «tesunio os ânimos
.f/00 nn.a espécie de indiferença para tudo, que lhe
não fosse relativo. A intriga, a ambição, a viva-
lidada, e o .-orgulho, espalharam entre elles uma

joppasiçtto de seiKimentos , que se communicou im-

jneüiatamente ás- suas famílias, aos seos amigos,
e a -tolos os seos aífeiçoados. Dous pa;tidos
igualmente numerosos , e -acerrimaiuente , oppysios
rompem todos os laços da unidade ; & pa/. , e a
moderação desappurecem inteiramente do meio de
.mu Povo, qus pela pnz , e moderação mais que
nenhum outro até ali se havia conduzi).». Occupam
cs prejuízos o logar da justiça, o interesse próprio
,> cuidado de representar ,- e os esforços para se des-
fizer de um contrario sam preferido ¦>¦ obrigação de
mandar os Povos,, e de fazer a sua felicidade, Qua-
sei .sempre se vio combater a razão , a verdade, e
o bom conselho só porque tinham sido .propostos
por ma Membro, que se não fraternizava com a

parte impugnamente. Já- se vê que um tal Governo
devia decahir precisamente da opinião dos Povos,
devia perder toda.; a. sua energia, e uma grande
parte da sua Dignidade, e que tambem os ódios de-
V"»i .-progredir rapidamente até um ponto de orne
senão afastaram, em quanto a Anarquia, a deso-

nossos corações , com a
te a V. I. f. se Digne
sideraçao a'sorte desta i
guacuit) do Iniperiu Uns

i«ess:(-3de', emar (111
'¦(jv.i.cia , di'se.Soe. iS.iiv,

tu , em que va.u
ligas , e a ititaqu
"oi 1101,1'llCiOS , <j"!

a rtia-s pressão-
>.ua Alia Con-

priuieiro prós-
i-.i Senho., do

precipiíaí-a ae d:3-
:. Pernutti que 

'en-

; deva ti Paternal
i.

conheç
teiizes
Cidadi

nas virtudes
servir á Lei , e não iiia
a o seo priuieiro dever ,

)s> : que respeite
virtude.

t. , eiin conte com o enti.u»
> seio ofcupando o primeiro
on.e lie V. i. IU. un, homem',

1. Vi. ; que
iu

prutundo al»\
sensoes, as ;
tre os immensf.
solicitude de V
siasiuo de ver eu»
logar no Augusta
que se assemelhe nas virtudes a V.

rolar á cita : que
o dever de fazer

os Povos : que respeite a propriedade dó
,, suas virtudes, e seos merecimentos; queconheça que he constituído n.iqiirtfa dignidade pa-»

ra se devei- á tados , e que se não deve a si, se-
não para ser homem de bem , e bom Cidadão ;
um homem dc quem se ar-redera absolutamente',
ou seja pelo logar do nascimento , ou pela razão
do saugue, todas as relações- com os naturaes des-
ta Provincia ; .un homem em quem a extensão dò
poder esteja sempre liguda á extensão de sua. res-
pousa bi li dade , e com medidas tao exactas, que o
ob, iguem a conhecer seos subditos , e a conhecer-
se a si mea.no ; um homem finalmente que saiba
conter-se nos limites da Justiça ,-e com a imparcía*
lidade desta faça a felicidade da Província. Senhor!
quando V. I. M, permittir a este liei Povo o
prazer de gostar de scena tão sublime , e-ilc ado-
rara de longe o Augusto Protector, que táz sua
felicidade, e a gratidão, a amizade, e o respeito
Jelie com a doce satisfação de o tornar feliz sé*»
lini os mais preciosos bens capazes de encher'o
Magnânimo Coração de. V. I. M. ,' e os melhores
que os Soberanos podem possuir. -.

O Jniz Presidente José de Pinho e Âsevédõ^
o Vereador José Joaquim Vieira, o Vereador An-
tonio José Cerquei ra Caldas , o Procurador José
Coelho Lopes, o Escrivão da Gamara João Pe^-
tiro de Moraes Baptista. E R. M. * ;

Quando
descontenta-

a o
fu-

lacão, e a cama-'om1 não decidir peto mais fone,
e não nos constituir 'victimas desgraçadas do pn
meiro Tyrauno , que nos quizer dominar.
rtío ha alguma confiança, quando o
«iiesnto he gpivii, quando os membros deumn.es-
pio corno se negam'mutuamente ás reacrõe» preci-
aas para a. picsperidade do todo deixa de ser ma-
tavilhoso aquelle momento, que em semelhante si-
inação .não tem produzido o maior de todos os ma-
les? Talhe o estado actual desta Provincia:
¦Nepotismo, á essa paixão abominável, a mais
nesta á Sociedade he que ella refere em muita par-
te a origem de suas desgraças. A impunidade do
crime», a elevação, ou a conservação de um-paren»
te, o interesse das famílias sam outros tantos ob-
jectos , a que se sacrificam continoada-nente o bem
publico , e o direito .mais ligitiitvo do Cidadão be-
nemerito, e do homeoi virtuoso. Assis». Senhor nos
os fieis subditos de V. I. M. , cujos nomes vam as-
signados na relação , que unida a esta nossa hnmil-
de representação levamos pelo ministério cia Câmara
desta Cidade ao solio Augusto de V. L M., nós
«s afflictos Cidadão de uma. Pátria infelizmente agi-
Aada, nó», ousamos- rogar cw» .todos, os -esfor-jo* de

¦Relação qve inche os nomes dos Cidadãos dei Cidade
de Cvibbã , que. debaixo de um mesmo sentimento.,
se dirigem ao Augustissimo Throno de, S. M. I.,

pedindo ao Mesmo Senhor Se digne reconduzir, e
restabelecer -nesta Provincia a antiga, e extinclá

forma de Governo General, o mais próprio, eac-
commockido ao emio, e Constituição 

'deste^ Povo; o

qual eom as modificações dr, Poder, conformes aos
sentimentos-, f ml sistema , que tem feito produzir a
nova ortb
asril'ações
Paiz , e i.

ontem -ernl rie Politicii, oceorra ás intestinos
ente lão terrivelmente tem abalado este

ais de uma vez tem feito temer para elle

um estado de verdadeira desolação, e nana.

João Poupino Caldas, 3.» Membro do Gover-

Provisório; Thesoureiro Geral da Fazenda Pu-
Granadeiros. Antônio Joaquim

Mór de Cavallaria. An-

tonio José Orqueira
Cavallaria. Albano de Souza
4-." de Artilharia.
de Milícia". Josi
nenté de Milícias
da &.* Companhia
to,

r,™ d,. Souza, Capitão. Jnaqn.m Mendes M»*ha-

Z Cpitão. Antônio d" Padna Floury. José Ma-

noel n ins, José Coelho Lopes. Manoel D,a

«Scdves, CV..Í0, eThas.ure.ro das despeza

no frovisono,
blica , e Capitão de
Morei ra Serra , Sargento ... ..11 ' 

Caldas , Capitão da 4.» de
Ozorio , Tenente da

Manoel José da Silva, Tenente
da Costa Leite de Almeida , le-
José Joaquim Vieira, OapUno

dc Mibcias. 
"Luiz Luciano Pm*

<?" Tah-llíáo. Manoel Pinto da Silva. Fran-

Pereira Caldas , Coronel. _ Alberto José Joa-
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wiudas. Antônio'Correia da Co«ta, Deputado Se-

cretario da Junta Governativa Provisória , e La-

piuo da !..» Cuinoai.hia de Fuzileiros, h raneiseo
- ..-1 Vieira, Alteres de Milicias. O Padre Joa-

,.?„_.-'• f-Somes da Silva. Francisco Xavier doMauoi
uuirn V ose
Azevedo Tavares d. Carvulhu Secretario do ( «o-

verno. Manoel Felippe de A raujo , Capitão. Auto-

jjio Xavier do Vaie, Alleies cia Legião de Li n li a.

.Vicente Coelho, 2/ Ajudante de Milícias. Vicen-

? seira, escrivão ua v-aina, a , c ueei.,».,.. »»

tico. Manoel Joaquim Correia , Capitão da 5.»
noel Pereira de Mesquita, Capitão da 6,a Com-

Gomes, Capitão de Or

le José de Souza. Gregorio Manoel de Fontes,
'Capitão. 

José Manoel de Araújo, Capitai, de Mi-
licias. José Gomes da Silva , Vigário Colado da

Freguezia de Santa Anna. Bento da Silva Rendon,

.rpapUão de Milicias. Francisco de Paula Xavier,
Tenente de Milícias. Felix Merme, Deputado du.

Junta Governativa Provisória, e Conimaiidaiite lu-

terino da Legião de Linha. Sancho João de Quei-
roz, Capitão de ..Ordenanças, e 1.» Director da
Companhia de Mineração do Cuiabá. José Anacle-
to de Barros, Alferes Commandante da 5.* Com-

panhia de Ordenanças. O Padre Miguel Dias de

Oliveira, Escrivão da Câmara, e Secretario Eecie.
siasti
Manoel Pereira de Mesq
panhia. José Leite Pereir
denanças. Antônio Martins da Cruz. Sargento de
Ordenanças. João Alves Ferreira. Manoel Rodri-

gues Tavares, Capitão da 4.» Companhia de Arti-
Iharia. Felix de Miranda Rodrigues , Tenente de
Milicias. Miguel José Antunes , Escrivão dos Or-
fitos. José Joaquim Vieira Guimarães.! Francisco Ro-
drigues da Fonceca Silva, Capitão de Milicias. An-
tonio Rodrigues da Fonceca Silva, Alferes de Mi-
Jicias. José" da Cunha dos Santos, Capitão de Mi-
licias. João Pedroso de Almeida , Alferes de Or-
denanças. Joaquim José Pinto de Figueiredo, Te-
nente de Milícias. Jeronimo Joaquim Nunes, Te-
nente Coronel de Artilharia. José Maria de Albu-

queiqiie Nunes, Cadete da Legião. José da Silva
Guimarães, Comniissario Subdeiegado da Bulla da
Santa Cruzada. José Alexandrino Dias de Moura,
Cirurgião Mór Graduado Capitão da Legião rio Li-
nha. Antonio José de Azevedo, Capitão. Doiuin-
gos da Custa Monteiro , Alferes do Esquadrão de
Milicias. Bernardino Leite Pereira, Capitão e Se-
cretario da Legião de Milícias. João Fernandes de
Queiroz, Alferes de Ordenanças. O Padre Gabriel
Nunes do Valle, Professor Regio de Grammatica
Latina. Francisco Leite Pereira, Capitão de Mili-
cias. José Joaquim Ramos e Costa, Capitão de Ar-
filharia , e Inspector de obras pias. Antônio Na-
.varro de Abreo, Cadete. Beato Pereira.Mira.sda ,
Capitão th- Milicias, Contador, e Disbribuidor Ge-
rai. Joaquim da Silva Tavares, Aju.laude de ().-
denanças. O Procurador Geral do Povo José Pe-
reira dos' Guimarães. O Padre Antônio Tavares
Correia da Silva. Antônio José da Veiga, Ouvidor
da Ci.nm.arca. Francisco Xavier Pica .ro , Alferes
de Milícias. José Joaquim da Gania, Capitão Re-
formado. Miguel Theotonio de Toledo Ribas, De-
putado d?. Junta do Governo , Sargento Mór da
Legião de Linha , e Comniundante da mesma pela
Lei. José Cravecio de Sá, Capitão da Legião da
L* Linha. Sebastião Rodrigues da Cesta, 2.° En-

. aiador. Caetano da Costa Araújo e Mello , Capi-
tão da IO.» Companhia de Cavallaria Miliciana da
Legião de Matto Grosso. Ladisláo Beiiveuuto de
Toledo Ribas . Alferes da primeira Linha. José
Joaquim de Vasconcellos Pinto, Coadjutor desta
Cafhedrai. Caetano José da Silva , Alferes de Mi-
licias. José Fernandes Povoas. Antônio José. Fran-
cisco da Cunha Ribeiro, Alteres de Milicias. An-

zenciii
pilão

tonio dos Santos Velho, Almoxarife. Antônio Jo-
sé Soares, Alferes de Ordenanças. Joaquim Auto-
nio dc Góes , Tenente da Legião de Linha. O pu.
dr«? Manoel Gomes de Faria. Manoel Ribeiro dn
Brito. O Padre José Machado de Sequeira. Auto-
nio da Costa e Faria, Capitão de Milicias. Joã»
Nepoinucfiiio Pires de Miranda , Anianuence da Fa-

Publica. Antônio Rodrigues do Amaral , Ca-
de Milicias, e Escrivão da liilendencia e cõii-

térencia. José Jacinto de Carvalho, Deputado Es-
criváo Interino da Junta da Fazenda. Bento Fia n-
co de Camargo, Arnanuence da Contadoria, e Es-
criváo daVedoria Geral. Joaquim José da Silva ,'i.c Ftindidor. Custodio José Valle, Porteiro da
Real Casa da Junta. João Antônio Soares d'-- Bri-
to , Capitão das Ordenanças , e Escrivão da In ten-
dencia dos armazéns públicos. Joaquim Pereira de
Albuquerque , Escrivão Publico do Almoxarifado.
Romão Ribeiro do Valle, Continuo da Junta. An-
tonio José Guimarães e Silva, Tenente Coronel da
Milicias. José de Souza Vaz Canavarras. Jacinto
Gomes da Costa, Capitão de Cavallaria. Antoni.»
Vitto de Moraes. Francisco Pereira de Moraes Ja...
dim. Escrivão da Ouvidoria Geral. João Pedro de
Moraes Baptista, Escrivão da Câmara. O Presto»
tero João Baptista de Faria Villaça. Joaquim Jo-
sé da Fonceca. Domingos José de Azevedo. Ma-
noel Antonio dos Santos. Vicente José de Campos,
Antônio Teixeira Coelho, Alferes de Ordenaiifas.
José Angeiini. Luiz de França de Carvalho Lei-
te, Negociante. João Fleures de Camargo. Fran-
cisco de Souza Caldas. Bento da Costa Sampaio.
José Leite Pereira de Jesus. Manoel de Almeida
Rodrigues, Tenente de Milicias. João Luiz, d'Arau-
jo, Administrador Geral das Obras Pias Felizardo
Vieira de Barros, Alferes de Milicias. Antônio Joa-

quim da Silva Prado Francisco da Costa Cerquei-
ra. Antomo Gomes de Abreo. José Ferraz de Pas-
sos. Francisco Fernandes Borges, Tenente de Mi-
licias. Manoel Teixeira Ribeiro. Domingos Pinta
Teixeira, Furriel de Milicias.

C o it B, _: s P o n o e N c I A,

Srs. Redaetores.

Certo na sua imparcialidade animo-me a rogar»
lhes insiram na sua Folha esta carta, na qual se-
rei breve e liberal , como costumo. Reparo que ap-
parecendo nos Periódicos tantas cartas a respeite»
da Assembléa Geral, ainda não pude ver unia que
não censurasse a marcha que ella tem seguido. \
O que he o mando, Snrs. Redaetores ! • Quem po-
de jamais contar com Povo? ; Quem esperava que,
estando nos todos anciosos por Cortes, não se foi-
laudo ha uni anno se não em Assembléa, não se

perguntando outra eousa se não quando ella se ms-
.aliava , queixando-se Iodos mais ou menos do Go-
verno, porque não fazia chegar de repente e por
certa mágica os Deputados , nirorn que a temos ms-
tala ia , toca a falar mal deliai Não posso, cons-
titucionaliiiente fallando, approvar tão singular vo"
lubilidade do Povo. Ile ben, certo que o Demo,
que sempre us arma, teu, feito apparecer em o
nosso respeitável Congresso o mesmo, que em to-
da a parte, isto he Deputados de uma qualidade»
e Deputados de outra: tem apparecido algumas »>"
dicações intempestivas, e proposições até nnsrcbi"
ca», como a do Illustre Deputado, que inconsiae-
iradamente avançou, que todos os JPudwes residi*
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na Assembléa íVe. fie bem certo que logo o
Vaeiro passo <";u'e ^eo B Assembléa foi desugras
è toda esta Cidade , que ia por isso pcndo-si
conrmoção ; passo que oa I

foi o de
liou. 'erre,sane.

exigir do Chefe Supremo da N

lavei
; em
qual.
«:>.a

...•ou
h::-

de"raí'aíit.e, e insólita demonstração de re.':,.',.-';.':.,
rio"» fii".ai o mesmo Imperador quem se ' mo
Veriadeirairente Grande, e Superior , pois sen
sífar cingio-ée logo nobre e francamente "á 

primei-
Tá vontaúo da Assembléa —-- he certo que não gos-
to dft qué' a Assembléa queira principiar a. sua r> leio-
ridade abrindo as portas elas Cadeas, pois pode pa-
recer no vulgo que isto he .para 'ü": 

pai 
'ido, tu-

do isto he verdade: mas "ii fim, Srs. R-edactores
não nos esqueçamos de que a As«>;;i:u>.':i he uma
Representação Nacional ;'í:e ella quem v.o~ ha de
organizar - a nossa Constituição , e rio he escreveu-
"do contra ella que poderemos dar-lhe a força mo-
ral, de que tanto precisa. Ella tem errado . eu o
concedo ; tenham embora os Carcundas esse Trium-

pho; mas ¦ não desesperemos. Ali ha mubos hoiu-.ms
sábios , e faltam ainda outros, qae hrememente cite-
ijarám : elles reconheceram o erro, nascido sen, ,7-
vida da desordem, que sempre he inhfirente as pri-
wekâs Sessões; ou do engano, ein que estavam so-
bre a opinião Publica. Portanto confiemos, eisfíe-
mos na Assembléa dos- nossos Representantes,, ou
então deixemos de gastar com ella 600$ cruzados
«jue annualmente a Nação lhe dá, e que ainda acha-

fruição de seos direitos, jamais se esqueça elo que d--
ve ao heroisms de seo? iiegeneradores.

A toda ti evidencia, ejustiça nenluima outra li»
mais assinalada , qne ao de Memorável Dia 9 de ¦.';¦>¦ ¦
ílciro de 1822; Dia, em que V. M. I. por inspira-
ça:> elo Coe, Accedendo aos votos cios verdadeiros fi-
lhos da Pátria, Se Digneu Atíendei" á justa Repre-
srnaação cia Câmara desta. Corte, e Lançar a pedra
fiii-idameatal elo Magestoso Edifício da Regeneração Bra-
siiica, cora a sublime resposta — Como he para bem
dc todos, e felicidade geral da Nação, estou prompto :
diga ao Povo, que Pico —

Ah , Senhor, todas as vantagens, que ora se rea-
ligam í'f ali tiveram o seo começo'. F.ste he o diá
de saUação para o Povo Brasileiro ! He o que me in-
flama, e estimula a consagrar a V. M. 1. a esterü
produção do meo acanhado talento, inlercadenteinente
cultivado nos poucos, e curtos instantes, que me res-
tain , entre os deveras do Emprego, e o?, cuidados dé
familia.

Possa ella suficientemente testemunhar a V. M. i.
toda a extenção do meo reconhecimento, amor, e
adhesão a Sagrada Pessoa de V. M. I. , e á Causa
da minha Pátria. O Incruento Sacrifício , posto, que
medulado em sons rudes, mas nascidos do mais'puro
sentimento , não pude deixar de agradar á Divindade ,
e fazer descer sobre nós a enchente de suas graças,
conservando-nos a Preciosa , e Augusta Vida cie \.
M. I. por muitos e dilatados annos , como todos ha-

rá -pouco , se ella fizer uma boa Constituição, que vemos mister — Senhor — Aos Pes de V. M. I.

lie justamente o fim para que ioi convoc
J in. t-, _:• L_.-.. 

'j 
_¦  j_:Apezar, Srs. Redactores, elo que deixo escrip-

to, acho suá utilidade nas cartas que V. mercês

publicam: ellas desafiam combinações , fazem-se re-
flexões , apuram-se as verdades, e car fim mostram
que ainda temos-.Liberdade de Imprensa; e ataque
ella muito embora os Liberaes , nunca deixarei de

O mais urailde, aífectuoso , e Reverente subdito — An-
tonio dos Santos Cunha.

ser no particular e no publico.
O Liberal.

Senhores Redaclores.

Lendo no Diário do Governo n.° 99 a elegante
Discripção do Ceremoniçl para o juramento _ ela nossa
Assembléa Geral no dia ].° do Coirente Maio; c ven-
do, que eqüivocadarneate, se rn;nciona ter sido compôs-
tá a Musica da Missa por Antônio a,-- Cantou Cunha ,
natural da Provincia de Minas , me apresso amparar
este engano , que a delicadeza rejeita, e o amer da
verdade «lesapprova: sendo certo, que tive a honra
de Offerecer a S. M. I. uma ZVíissa , cuja Declisaroria
lhes envio, na esperança de que achará um lugar no ;
«eu excellente Periódico, com tudo nao me porso li-
aougear, de que fosse a escolhida para aqiellc tão so-
kmne Acto, por ser incompatível com os trabalhos
dçsse dia , o tempo qu.e ella erige para a sua execu-

Approveito esta occasíão ele lhes significar a mi-
nlia consideração , é estima como — Seu Muita atten-
ító" Veneíador e Obrigadissímo Criado — Antônio dos
Santos'.'Cunha.

Senhores Redaclores.

No Diário do Governo de Lisboa N.° 20 de Quin-
ta feira 23 de Janeiro do corrente anno , vera um
annuncio , o qual me parece que deve ter cabida no
seo; he o seguinte:

Lulóa 32 de Janeiro.

Tendo-se concluído uma convenção em Londres
aos 28 de Julho de 1817 entre S. 7- Britannica c Si-
M. Fidelissima para impedir o iilegai trafico de escra-
vatura, na qual entre outras cousas se estipulou pelo
artigo 9 quê— 

" S. M. ( Britamnra > cm contbrmida-

„ dbe , 
"do" 

que fora estipulado uo Trac.tado de 22 de
" 

.hnril'0""dtrt8i-5, se'obrigava .1 conceder , pelo mo-

„. do abaix" explicado, bdemnidades siifficientes a to-

„ dos os donos de Navios Portuguezcs, e suas cargas
aprezados pelos Cruzadores. Britaiuneos desde o 1."

" 
de Junho de 1814 até a épocha, em que as duas

¦ 
" 

eomin-soes indicadas no artigo 8.° ela convenção se

„ achassem reunidas nos seos lugares respectivos; as

„ duas Altas Partes contractantes cotivieraro, que lo-
¦ das'as're:7-.na7t's da natureza acima apontadas se-

,' riam recebidas', e liquidadas por uma Commissão
• 'Mista 

que residiria em Londres, e que seria cor-

,' posta de um numero igual de indivíduos das eiuts

„ Caçoes: nomeadas pelos' seos Governos-respectivos ,
e debaixo eles mesmos princípios estipulados pelo ar-

" 
ti-ro «.' da mesma convenção, e pelos de mais actos ,

, qííe formam parte integrante delia ,_ e a sobredita

, Òotamissão entraria era exercício seis mezes depois

> _ Senhor. — Um Povo, que por influxos de Um
Prineipé- ornais Magnânimo , e Liberal, surge do aba-
finjento, em que ô ciaeria lantór o férreo e tyrannico sys- ,,*,„... --. ---.¦-. .. r- •,-,,, ,-.mii-<ne"o ¦ >-
ttma de-ReetllorisavÇãerpàra 'éoiácar-se" apar das Naçóés ' „ à, troca .das- Itoàcsqa* à^ 

^™^n™^°{.^_
-l!Hí?j de necessidade deve estatuir a perpetua recorda- „ antes se .wsse p,..^'W.. ., . - 

^ r-e, (|p (Hit.
Ção anníversaria das époctias de sso- r'ais faustos, tar o tempo para a;..-Wtó.io oa. ......... ,-

Rloriofos Feitos  
'"" ""' "" ""'^ ''*"- " '" "';,,", ™m™--'-°'¦ m'£^c VAW'

para qne' a Posteridade na- pacifica aJilá wflvençio: ías-sc gr.blico por parte dus
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Cortimi.sarios nomeados para fazerem efF.ctiras rs es-
tipulaçõe. tiella contlieudas, auetorisadas pelos seos res-
pectivos Goremos, que todas as pessoas residentes na
Europa , qne tivessem, que reclamar lem virtude do 9.
artigo da dieta convenção de 23 de Julho de 1817,
deveram entregar as suas reclamações, e ti tu los , que
as apoiam na Secretaria da Commusíío cm Londres
Parlament Street N." 58, no prazo de nove mezes
contados da publicação deste annuncio; e Iodas as pes-
soas residentes em outras partes do Mundo, qne tive-
rem, qoe reclamar em virtude do mesmo artigo da dieta
convenção , deveram entregar as suas reclamações , i*.
títulos, que as apoiam, na mencionada Secretaria den-
tro ein um anno , contado da data da publicação des-
te annuncio, ou aliás mio serám atendidas.

A mim parece-me qtie V"s. S.as fariam bem em iu-
serir este annuncio em seo nome porque no Brasil pro-
vavelmente haverám pessoas interessadas nelle, porém
senão quízerem podem pôr-Uie o meo.

Sou de V. S. creado muilo attento.
José Silvestre Rebello.

ainda não fui procurado para dar a consignação me».
sal , que todos os bons Cidadãos tem dado para o aug.
mento da Marinha , nunca me tendo escusado a todas
as mais que sempre tenho contribuído, conforme as pu-
ribas forças , rogo aos Senhores Iledactores , que pelo
Diário façam saber a quem deve procurar por est»
quantia que entro com dez acções , dando um am_í>
adiantado; e poderá receber quando quizer. He quanto
se me offerece dizer, sendo de V. muito attenU» ve*
nerador.

O Barão de S. João Marcos.

Senhores Rednctores.
Como já me aelio nesta Corte a mais de meu, e

Dia 14 dc Maio.

Prestaram, Fiança na Alfândega os seguintes Em*
barcações com, destinos para Portos Estrangeiros.

Bergantim Inglez Alfred, que segue para Guer*
nizey." 

Bergantim Inglez Aventure, que segue para Hairir
burgo.

Miguel João Meytr.

NOTICIAS MARITI M A S.

ENTRADA S.

Dia 14 do corrente.— Rio Cirande,- 20 dítis ;
B, JVoro Brioso, M. Joaquim José, Proles , equi-
pagem 17, carga sebo , couros e sevada a Doinin-
gos Franrisco de. Araújo Rozo -. passageiros Francis-
co Gabriel de Assiz com 2 escravos , Manoel Cor-
reta Pimentel,, e .Antônio Fernandes dos Santos. —
Campos; 3 dias ; S. Flor dc Campos, iVL Miguel
Francisco Pereira, equipagem 7, carga asstisar e
agoardente a Diogo Comes Barroso : passageiro
Ignacio Joaquim Teixeira. — Dito ; dito , S. Santo
Antomo Bom fim, Aí. Antônio Pinto Neto , equipa-
gem 9, carga assucar"e agoardente a vários. — Ilha
Grande ; 2 dias; L. Gaia do Sul, M. Francisco c/e
Souza, equiparem 6', carga ca.ír'6 e assucar a José
Joaquim Guimarães : passageiro Ignacio Franciseo
de Olheira.— Porto Segurei; II din..; i_. Senhora
do Razario , M. João Manoel de. Vario., equi pagem
7 , carga madeira po M. : passageiros o Tenente
Coronel Ajudante de Ordens do General Lii.buttit
Francisco Le Meritr com uni criado , o qual traz

Officios para o Excel. Sr. Ministro da Guerra ,
vinha igualmente de passagem na dita L. o Te-
nente Coronel Deputado do Dxercito Luiz de Car-
valho da Fonseca, o qual falleceo na viagem em 5
do corrente. — Londres; 50 dias; B. Ing. Mari/
Russel, M. Jalin Whelles , equipagem 7, carga ca-
bos, cobre , fazendas e papel a Miller.

SAHIDA S.

Dia 14 do corrente. — Pernambvco ; t$. Ing.
A elite, M. John Owen, equiparem 11, lastro.
Rio G ande por S, Sebastião

equipa^
ão ; S. Firmeza . M. Ma*

Ihins de Mello , equipagem li, em lastro : passa-
gei. o. Fr. Manoel de Santa Veridiana, Franciscano
com 1 escravo.— Campos; I_. Novo Tejo, M. Mu-
noei Felisbtrto da Silva , equipagem 7 , carga carne
«era e vinho : passageiro o Soldado de Artilharia
Antônio Januário Gonçalves.—Capitania; L. Socetir-
ro, M. Luiz Fernandes Salgado, equipagem'., car-
ga carne seca e toucinho.

AVISO.

Tendo a perversidade , e a mais cruel vileza das infames Cortes de Portugal, reduzido a Augusta Hai-
nha daquelle Reino á triste e nunca vista penúria , que se manifesta da carta , qite se acha copiada no
Espelho do dia 99 de Abril próximo passado; e sendo a situação de uma tão respeitável, como virtuosa
Rainha sensível aos honrados , e generosos Brasileiros, que já mais podem deixar de lamentar seo estado de
abatimento no seio de uma Nação , que lhe he ilevedora dás mais assigrtaladas finezas , e menos esquece-
rem-se, de que fui outVa tãobem sua Rainha amada, e ainda he a Mãe do Seo Augusto , e Idolatrado
Imperador; querem em testemunho de sua gratidão; e para mostrar ao Mundo todo a differença que fazem
os Imperiaes Brasileiros , dos Portuguezes Europeus , offerecer quanto esteja da sua parte , tms actuaes cir-
cunstancias , um alívio as precisões de S. M. a Augusta Rainha de Portugal; e como tão honrados , e brio-
sOs sentimentos não podem deixar de ser geraes nos generosos corações de todos os Brasileiros, se lhes offe-
rece este annuncio , para que os que quízerem voluntariamente cimcorrer para este tão digno objecto hajam,
de dirigir suas subscripçõea a casa do 111.""° Senhor Fernando Carneiro Leão na rua Direita N.° 49 , Cer-
tos, de que estas subscripções senim antiunciadas pela Imprensa, e o recebimento das mesmas será feito poe
pessoa idonêa que será declarada em tempo opportuno para o conhecimento de todos. E, J. a? A,

RIO * k JANEIRO ha IMPRENSA NACIONAL. 1823
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Ahtigos D'Ol'FICI0.

Repartição dos Negócios do Imper

rm
P 'Enftd S. M. o Imperador , por Portaria de «6 de

w^iro ul-imo , Ordenado , que a Junta do Commercio ,
At-rn-iUtira, 

"abricas 
, e Navegação deste Império de-

¦¦-'arasse a rsí.ão r'"q«ic se demorara a execução da 1 or-
• ria°do 17 <'-e í'-ezombro do anno próximo passado, em

,-ue r» lbe ordenar? mandasse dar toda a _,.sblicidndt*
r.ossiveí a outra Portaria em fôrma de Edital , dirigida

b T da a classe de Cidadios , e cem especialidade :.o

Ccipo cie Commercio , sobre a nova , e mais ampla du

recção que compre dar ás suas tran«acções mercantis;
e tendo este Tribunal , em consulta de 18 do retendo
noz de Janeiro , lavado á Presença do Mesum Angus*

to Senhor , de urna maneira sii.;sf'.iLí'.ria , documentos,

que provam , que níu só não demorárará , nas até to-

rira as mais efr.cazes medidas p.-.a o prompu
mento da mencionada Imperial (lidem • M-.inda '

,,e!a Secretaria de Estado doe Negócios do imp
clavas- i. mesma Junta, para sua i.ittli.ger.ca. ,
acha inteirado da exactidio , e deligentia com

cumpri-
M. !.,
io, dc-
que- se
que o

atira inun.uuu «¦- t-...*...-»— , ~ a- • .
Tribuna! desempenhou esta commissão. h porque uo 1).a->

lio do Governo N.° 24 se acha inseria a referida Por-

taria de 16 de Janeiro, por onde poderia perigar o cr-,

dito da Junta na opinião publica: Ha outra sim por
b».n que a presente seja publicada ro mesmo D.ano ,
,jara inteira satisfação daquelle Tribunal. IVne.o do Ino''de 

Janeiro en. 7 de Maio de l8?3. -José Boi.fiao ae

Andrada e Sika.

f

JíepariiçSi, dos Néscios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador pela Secretaria <v Estado

dc,. Nepocio da Fazenda . declarar ao Ouvidor^ da Coar.
..arca do Ouro Preto, Provedor interino dos Defuntos, e

Ausentes dá Cidade de Marianna da Provincia de ftliras
Geraes, a respeito dn sua representação de 11 de fluir-

ço antecedente , que quanto ao primeiro ponto nella ex-
'posto 

de pertencer, ou não a c-itro Juiz o Seqüestro deter-
minado no Decreto de 11 de Dei.tn.bro próximo passado, e m
bens sujeitos a arreradaçiio d.. Ausentes , fique na intel-
lieencia ds deverem cor.er os mesmos termos ate agora

praticados paio Juizo Aufiites sobre os bens da sua

privativa arrecadai li, como lie também o que pretencejt
Resíduos, sendo' porém feito peto mesmo Ju.zo. e nao

'por fi.tra at.c-oridíde o ^equesíro determinado no dito
-Dec-cto para c Um a que o me.ri.io Augusto Senhor

nelle te propoz , entresrondo ,.0 Thesni.ro as quantias arre-

««d.-,.-.,.: e qupntn ao afundo porto, isto he , a reapci-

to dos oito contos de reis . pouco mais ou meii<>»

de nue -fez denv.cia certo tenarr enteno ter em sua raio

ta muito tempo, par» se. fa»' um Recolhimento e-n for,
¦ tngat, que deve o mesmo Pio.edor proci.e, aoU*. essa

quantia ao seqüestro ordenado no mencionado Deu-to -em

L- se percebam os por eente ,lo istno, por nao sei em

,,Sor arrecaàrrão de Ausentes; sendo lojo igualmente en

treine no Thesouro a quantia arrecadado do dito testa-
mi.i.teiio, fica»rio mais iv- intelligencia de que du-tiniu,
também ne part-tipa nesta u ."dsirío a Junla da Fazenda
respectiva, paia seo conhecimento , e execução, palácio
dr, H'0 de-Janeiro nos 19 de Abril de 1823.— Aiurtt».
Francisco Rtbtir.r dc Andrada.

Tendo S. M. o Imperador Deferido o requerimento de
/oiMiiin Pires Garcia Serventuário rio Olficio de 2.° V f
tidor de Ortão* desln Corte, em que pedia, que se lhe
k,risse cm con, i o pr^arreato que fizera ao Proprietário
do Officio Joacám da Silva Girao, safi-fanendo-lhe aaiOT-
tudo o arrendamento até o fim de Juni.o do ar.no pyo-
ximo futuro de 1824, segunde o tta.to com elle tei.o
achando-te então nesta Corte , o que tudo venrreou pelos
Documentos, com que instruio a sua «trppl.ca : Hrmua o

Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de listado o.:,

.'.jr.-ocios da Fazenda, fa.er esta part.ctpayr o ao i-.rian-
celfer Mór do Império para que certo na decisão oeste
n^ocirr ; fique na mtelliger.eia de que o mencionado J<a-

quim Pires Garcia somente devera en Irar no Ihesouro com

as quantias relativas ao arrendare-iito do supra dito O- -

cio, que se vencerem d,, 1.- de .Tn.1.0 do armo de

1824 em diante. Faço en. 21 de Abril de lü'2,, -iU,-

tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Havendo S. M. o lu^doToeterr^n^o em Porta-
via de 31) de Agosto do anno piux.mo pt^ac.o , experti.
da pela í-ecetana de K.udo des Ncgncos <~***T-n"*
nue o Corrcetor Lcã" C-dm acerescentane na Lista ?ue
Publicava dos preços correntes ie 6e..cr<>s p' 

^n"'""ia;
dos na relaçrio, que acçompanbea a mes:,. i I oitarn .. e
,V-M r. sohrediti, Conector sus^.mdo a puh.icaçao u.ep-

conada aliás precisa, pelos moiivcs «.erlt-ra-io -ca rei.-

rida Portaria: MaeJa o M.-n*. \»ynao $¦ n,,or q
d'o,a eu, diante faça irrser.r no Drar.o os p,vços, i.o. 

|€
neios, que foram declarado* na ç.wi> rolr-5ao, ,«Pf-«

23 de Abril de 1822. -• iío»'-z.>. /'mnc«,ir. atoro ri,

Andrade.

Repartição des Negociai da Guerra..

Tendo S.M. o tapera*or, no .lia ,2 do conento

^.enique^Se Dignou dei < 
^^ £{£

notado cou. desaprovaçnu, que a muo. 
J

de Estado dos , ¦ .éoe..-.. ia 
^ f 

« FimdicõeS
ze.,da dos Arsenaes ri, .".'.,¦. t *™ 

^ Q_ Em.
haia de leprehendei' pela » . ¦ t e c^n ,

premido-, q«e een.lar.. ¦¦ -yjtl 
Estado -4»tomó

Official .mainr ,'¦ re.i-' - - - ¦ íf,m 
j.,,^ c

PÜmeaí-iao f «te . i. "^"^^ 
„0 ,,;ll-v;ime„to .dos

diante st, .m.s pH" K' > 
f _ ...•:„ftrá ,,_ ;1 iodo o rjor

seos deveres, e '. ... .; . • ¦ 
{ -cLucidirÈi-. em siüii-

uáíttrs aqueles, tut pu <'1-1"s
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Diante faltas. Paço em"15 de Maio de 1823.- João Viti-
ra. tle Carvalho.

Relação dos Empregados das diferentes' Repartições do
Arsenal do." Exercito , a quem S. M. L Mandei repre-
htnder por Portaria desta data, por terem, denctth de
comparecer nas suas respectivas Repartições,

Francisco José de Paula , Escrivão do Almoxarifado.
Manoel da Silva Santos.
Ricardo Norberto Ferreiro,
José 'Malheiros de Mello , Escripturario do mesmo.
Carlos Maria Heredia.
José Ribeiro Diniz.
Bernardo José de Paula , Praticantes, do mesmo.
José Hypolito de Araújo.
Luiz B3ra.es de Araújo , Praticantes Supranunierarios

da Secretaria da Intendei cia,
José de França Campos, 2." Escripturario da Con-

tadoria.
Secretaria de Estado era )!j de Maio de 1823. —

Antônio Pimtttel do Vabo.

B A H í A.

ExfraclD de um Officio elo General Labatut na data
de 7 de Abril do corrente anno dirigido ao Minis-
tro e Secretario tf' Estado dos Negócios da Guerra.

Tenho constantemente cumprido as Imperiaes
Ordens dc S. M. o Impejador atacando os inimi-
gos. Agora porém com a cheirada de novo reforço
e entrada de sua Esquadra , que havia saído . e
se acha dent ro reforçada con, a Fragata Pérola fiz
retirar ft linha sitiante ( apezar de não saber de
certo o numero da= novas ííaioiíelas qu.- vieram )
que estava, á tiro d'Kspigarda, e oecupa as antigas
posições pelo Exercito bem conhecidas , e defendi-
das , e trae.fo de reforçar Paparica para onde le-
nho mandado armamento, munições c gente; bem
como fiz murchar quatrocentos homens, artilheria,
e armamento para Ilha de Maié, o Pontos de
Passe ; e ordenei aos Coininandantes dos outros
pontos de defesa da Costa do Mar interior se for-
tificassem ornais possivel, e mandei, alguns Oficia cg
iriielligente para defende-los ; pois sei qs.e projec-

Ituparica , e alguns Pontos¦iveres de Nasarct , celleiro
vincia. O Exercito sitiante

ncias, á cubei l.o de suas iu-
somente convém empresrav to-

rieiiikr os . pontos de Ituparica,
es tle o Acupi até Dourado , e cs-
>. dü chegada da. nossa Esquadra

liberdade da Provincia, coad-
;os, e prevenirá a sahida do pre-¦; excessos , que de certo prati-jmbaraços no Porto de que es-

tão outra vez
para nos priv
inesgotável r
está com estr.
cursões, e co
do o cuidad
Maré e a (..<
tar á Jerta <¦ ¦
qual trará
juvando no
cioso da '. ri ii: d-
cariam náo
tam Senhores. -

He chetrado á este Exercito felismciite o Ba-
talhão do Imperedor, com.nandado pelo Coronel
José Joaquim de Lima c Silva, o qual ja se bateo
cora o inimigo, em Sexta Feira Muioi,'e o fez fu-
gir, e ints-eiichcirar-se com perda-, soffrendo á penasa perda dô hum Cadete, que morrendo deo vivas
ao Imperador ; e disso aos Soldados que vincassem
a sua morte: este Batalhão, e mais dous Corpos,
que alli mandei unir, formam huma Brigada do
Centro.

Foi grande a satisfação, «pie tive, e tiveram
os amantes du independência Êrmitica, e salvação

dn. Bahia* com a chegada de um Coipo tfo respe-i-
toso, t- disciplinado, cheio de Ofliciaes iiitclligeu-
tes e patriotas,

Muito tem trabalhado o Conselho interino por
mo atrazar , e degradar do' Emprego , para que
me destinou S. M. o Imperador ; mus graças mil
sejam dadas a S. M. Imperial, e a Seo illumina-
do Ministério, que cortaram pela raiz ;i intriga,
e zizanin . que começava a germinar, e e.iruivttr-
se nesta Provincia. Pelos papeis inclusos conhece-
rá V, Ex. us indiscretas ordens do Governo , or-
deus ., que assustaram as pessoas pacificas, c de.
bem desta Provincia, que. em grande r.ttmero, e
quasi todos Eleitores me vieram pedir, qne nãc
rompesse cm algum excesso , por conhecerem quan
to o indiscreto Conselho me havia desafiado , t
pro vacado a faze-lo : o qual. Conselho até mandou
ordens positivas mo Governador do Itapuncri para
que me náo conhecesse por seo General, e a lo-
dos os pontos , e Corpos da 2.a Linha . pois que
eu somente o era do Exercito :rc-unido ; o quo
mesmo V. Ex. verá dos Officios do Governo , e
Governador de Ituparica, e das minhas respostas
aos ínesníos.

Nesta colisão, e estado de cousas apparece o
meo Ajudante d'0rdeii9 Luiz du Fiança Pinto Garccz
com a Portaria Imperial , e mais papeis a mim d:-
rígidos , e ao Conselho em data de 22 de janei-
io : e estas Imperiaes Determinações dictadas pelo
Espírito Divino da Concórdia, e da Paz restiíui-
ram a perdida alegria aos bons Balúenses, ao Exer-
cito , e ao desgostoso General , que amaldiçoava o
pouco friicto de tantas fadigas, e trabalhos, que
se iíim a intitilisar. Agora porém protesto a V. Ex.
que a Bahia será salva, e os seos inimigas internos
iiiil vezes mais perigosos do que oa externos não. le»-
varam avante seos projectos.

Outro sim protesto não sair d® circulo de meos
devores , e aííribuições : e julgo que nunca sai,
mas sim o Conselho , como V. Ex. verá pelos pa-

o a ingerência, que elle quiz ter
sem-

peis do iTiosmf» .
cm objectos Militares , a cuja ingerência eu
pre me oppuz, e recalciirei.

que por mim seRogo por tanto a V. Ex.
digne beijar a ¦ Benifazejn e Imperial Mao do Im-
mortal , e Augusto Defensor do Brasil, e Libeí-
tador da Província di Bahia, nítida tão falta, e
carecedoj.a, daquelle nobre Patriotismo , e enthusias-
mo, que tanto brilha no Sul do Brasil, c que só
nella apparccerá com as duras lições da experiência.

111.™° e Ex."10 Sr. — Para mostrar á V. Es. e su-
hir ar, Alto Conhecimento de 8, M. O Imperador, o
quanto me interessa a Independência de todo Brasil ,
eu não tenho somente limitado meos esforços em se-
renar, e íranquillisar os Bahianos , e a cncommodar e
lançar os Lusitanos da su», Capital , tenho levada à
mais longe os meos deveres na qualidade de General
Brasileiro. Pelos Officios, e Proclaixiaçio , que dirigi
sto Brigadeiro Manoel de Souza Martins (rico proprie-
tario e Patriota Benemérito da Provincia de Piauhi )
ao extinto Governo Provisório , e aos Povos daquella
bella Província , conhecerá V. Ex. que ja nella af\
Accramou o Nosso Augusto e Immortal Imperador;
víim (iiobera copias nuthettticas dos Officios que aquel-
Ia finada Junta mandou ás Cortes, no Ministro da
Guerra de Portugal, e bem assim aos Governo» Mi-
lilar , c Civil do Maranhão. Fico á, espera do Officio
de que me falia o Brigadeiro para matutar Ofliciaes ca-
pazes de os instruir, e lsvgr ao Campo da Gloria, e
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1" ">

,,mnB.s srmss, a fim ri, I1«ttm« s m.li.s Vili_

Y'" |..,rl„diii,a i.ecupadii pelos va maio, oue . i.'í«.,r,:r ¦ arn

Y , «.esfries l'iit>i"t'C"i P"<- '"' " !'""ie,ri, ,.,n qft ,.
' 

, ,..,ir.si. :¦¦¦ g.-aildr lodo ria lnd(:pc.i.*fiii'i.i Pi;, .liei-
' '' ..,,., 

j i,.,..,!' o Imperiubu-.
'" ' 

ir lijnirei que esta mediria , c pi'.H'i.le..cia« upi-a-

S M. L, l- l'(l!IVtllÇil.) 11 V. i'l... O.H .>>),'>. ¦-,..)'

, ,.,„. rie que estou possuiilo pela ftb ul.iie rio im-

10 e -vo Augusto , e Ftrpi .«w I Meu.,.,-.

,', .....mente reme.n :: \ . )'lx. a ema ('.««,- inr r. ¦

.rt,,.eo'" o i-a.ri.ita l apiiá.i .'dor o,.. \ i!U oe i »,„,..,

_„,.',.„ ,|.,,i.o Maitri.il. \Vu>!(i«.,l"y, t- cupu. oi v:-p.--ti

;'¦£. dei; por i-.sn e-pem que oPe «-. sim .;er.i.e in

«lUXMtiir os rsUirips tb.s bravos riauiiieii-is.''' 
Te.ido.me vinde á noticia t.-rein cheg ido aos Ilheo.

1/!| pes-eis (ie dilierentes sexo:- «•¦ iihiU-s, Aieniiii-:. ri«:

Vu-aó . «iromovi , e fnmcnlei unia .ui*. rqiçao nfl.i

Olliciiilidaiic do Pxereilo rio m- o Ciumaudo , a fim

(lY'iavorccermo- estes desgraçados que p-uciiram . ;rirar-

íi. oo Jiiisp.tuli-iro Brasil; eles -;...' digno» «Ia Pro-

.ècrão de hua .'Magestade Impirial e dn nascente Im-

peiu) que necessita de colonos, e Ag.5cn;«.ire. .; o

ene pratiquei nao só por ph lautropia como p. r ex-

.',._,. ntnas emiariapões. e fazer ver a os Iu.o.mi-

tes da veli.a Europa que no í.dsií tem um reiit

Yi> ás triuoe tades políticas riu Velho Muiu!o._ OíH-

Y-i no Governo, ria Cacho.ra pura ipi- lhes ilestiae al-
«quis terrenos baldios para a gri, ubarem e esporo qu::
ll \l, (', I,operador appmvau.io e-ta meilida por A-

f.riio th- Sun 1 iperi.il t: Avita .riunitiecn i) Ne Dig-

!T.rá dar provi l.ivias a fim de n.ío lie. rei i ao (lesam-

i.-r. tn.a o-cirte ik-i.griicii.la. O produ.-to ria .nbqerip-

(.,.., ner-i. en regue :,n Comman lar.te i.ti!ii_. «iov 1 lieos,

c Po-.tn s-çu .' o Coron.'. ('.'•'),rb de Beamepaire pa-
•a .«.-.pi-sr-ii.es in-ti-irnentos m.ae. , e o mais de que

vere.-' 'nai. urgert. iiecessrriade.
luclu os remcio tão!,eu, os hatau.etes ria Th", ouraria

G<-ral , e a coma ileoiii^tritiva e recrípitularoriu im.

dttiae;ri)s acha-los , e que preguem os fuulos ria Caixa
.Mi!i'ii.-. !í ¦iii"t.) i.f'ii..lment" esse plano .ie nrg-.msairiio
.ogiurio r. regulamento Mi itar rie fl ;!'¦ Fevc.-fir,
rie IHlíi. e cnesreciriamenie |kh"o a V. I'l. que iazen-
tle-o subir , ,.\ugus'a P.cs.-.Ç" «ie S. M. I , Este
Aiv.tisto Senhor -ie Dtgtr- confirmal-o; po.s sai, oi :-
r.us ''e. **uft Imuer-al Attenç'.o o» indiviilues uelí.i men-
tion ...ins, pelo se., zelo. assi luo trabalho; e constante

piiirntí.mo.

T"TG CE JA>TTPO.

i'Ol. OHDKM ,-M'i'EP, ÍGÍ.,

Prado dar /....,.,-¦_.,...¦>.. vo TI c.:t,n ,r, .V'.o, 77,.-
.:i.;> r.'i.'A dos lf ac, inh.y, . , j' -.',.-.7.», ,' ... i '¦ u.ai <l:a.

«''.', ''.:.'./», ri d tlc.'ruiu; t. • '.-«.-/¦ ... . ¦ <) /'..)¦ «;,)¦ íiiwin-
itlíti. ?!'."- At a, v /-f ¦-í.f. /., /..v IJ, '.,¦«¦/ 1'.'u";r..''' , /íi',' Z'í!'~
lllrí '.', S O?,'./ ttX tlc ,>'„ /;./. fi /. , /_(-'./) r/|j ,,¦../;, í'OÍ/. ;./'..-
)¦(,..'.' ip-tnrio ¦ Mc-enr. .-.vyc-í. >« ii.':f)i- ...... />íg.
;;.-(.' rr ;r ,v. !' /,.,),/;., rr _,j :"'.;«;.. Jo r___i 15 rio
Cl). '.C. ¦./¦¦(

Th,í't»t>:a, ia MA'.

'or st nn1*í> .o '•c-vi o , e de nenhuma . filirin-

O C.inscil-.ciro T;;e.. :iirr_iro Mór, José Caetano
{.'on.c.-.

O í e. criv:";o ietirir.o. Antonio Homem rio Atua-
ia:.

O prim,''.,") Ilscrptuníio , José Procopio .de
Castro.

ds segundo- . ¦-..¦rij.iir-arn. , João Cândido Pra-

goro, A'ii...ni(. Mi.Tiiütr:.) rie A-.eved...
Os teti-(-iri)-: .(• 

'-.>.-:-;;.iu,ai-'u's 
, Frar,fisco Caetano

ria. Cn ¦!.,.. i i-iiine-reu (|_ Paubi K,>ii_a Moita. Rober-
t,, ,[;1 >',iva ¦'."- _---«>¦:.-¦ Pereira , t aiiiíUo João Vai-
detaro , .'(.'. niin '"eriro de ~ouza Roza,

'K. Ar,,,-i,....if-ii«- s , Ms-ttriiio Jo.é Fe-reira, Ma-

V..11I-. -''litoti;.! Pn.be. a .. Luiz de Altnei ra Cunha.
l-s Eu .¦¦-... . do Sciio , Mlvtrio Cândido de Fa-

ria , ,'osé ('a,ri..T') ¦ ogue r.,
U Fiel do Tiiesoui-iiio Mi' , Joaquim Jozé Ai»

vares Sarai ia.
Prhnciru Contadoria Geral.

O 
"Io F.r'->':ti:irio ípr.duado , Felisbeilo ígnacio

Januário Crri^iro.
Os sei-erido-- |-l«i.T;ptiir_rios , Manoel Duarte Nu-

ne-- . J-.iKiii.im Jc,^ da Silva e Menezes , Emiliano

Paistino Luís. ,., „ ..
Os tercei os Fscriptur. nos, Irancisco ile Se.xas

«orte mui.'.". Cili>io José de Brito Pinna.

\Z '\iii:__u.eiue-- , Luiz Mauoel Soares deAvel-

]ii- Jo-.Kinim José Teiseira , Luiz ds Rocha Ma-

ZZ-\ 
'¦ 

V.-.--r ,"j...o José Per. ira ds Carvalho, Au-

«ri-lo Anto-ro i'- Umcidii . Luiz Mendes «le Vascon-

cell.is. Manoel Cavagnha Qaaresma , Felieiss.mo Josc

i-'.-rrrir:i rie ^"attos.
O Praiicante Antônio da Cunha.

reste Exercito o Teiente Coronel «le Estado í.ii.ior
La Mercicr o fa-u reti-ar pari Es'«a Co-te, a fim dc
se- t-nipr ga-lo nunn f t da /'erário de :". M. L vt.s-
t(. que há oito ne-.-s na.) pude • lesi obri- para 0'ie
.:!,..•;[ ..ii>,iU-,.;ntc 0:n ¦• a': ip-.vii.i honver Fmbari-a' ão
-i-aret.rei tiiubem o Ma'or Crlos Augusto Toliav con- ç\
siSeio ii.j fiiiiii. do T ne"te Coronel Matii-:.'-.

Por noticias vindas «1>. (.Marli, salc-si' .-pie o im-
vu) reforço vinrio aos Lui -nos consta rie mri e ,lu''(-n-
tos a ui! r rui: ro . ciito, homens de Ca-s;i.lores , ..¦",-
rio niolrerip recrutas : '-elo téobem a Fragaf* Pe !|1 ! .
"- .'.'eiius Navio- a-mnrios, o dois ou tres Navio-. Es-
i.'_-u..-i im. ri. transporte.

Deos Gn. rrie a V. Ex. como eonv'm a nossa San-
í.! h:d,-pcii(l«>n.•¦ta, Quine! General no re.'(i.".avi> ,is
Paliia' ,''!-.. Caníruruày.i 7 rie Abri! de lfi-.»_J. Segundo
da Inriej.eiidcnc.» , <> rio lop-cio.

111.'"° e F . ""> Senhor João Vieira de Carvalho Mi-
.listro (, Secr.'t,.."iii ile Pstarlo rios Negócios tia Gucr-
ra do Império do Brasil.

Pedro Labu-tut , General.

Ssjntdn Contadoria Gi"'a!.

O Contador Gra) ,!./io José Rodrigues Vareiro,

O pi-im»i-> Fvriptarano Marinmio Pinto Lobattn.

{h 
',.'-'¦-',„ 

Kcriniiira.ins, Fran i"'0 Caetano da

_,,v_ .".'". 
'v.-irineio 

Otumi . J»'» üam.dho da Hil-

;., Vv.Y..-. Voa-ieto Vc.iui.-h, Vul.letaro fa tu-

lí,..r.ne"'Jan»« ''"!K,V" N"r,"'í" "Y-'1"'" 
i*

L-;.„-.P, '|n-,-o Viuii.rcl de Azeredo tout nho.
"',-"' ';..., 

!.._;,-,.,;,.„¦;„. José Lmz oa Costa,,
( !•: .Cn tirou I ¦-¦¦ .Ji.lll.lll»1' ¦

mq. ,;„, ,:,,,.,'¦ Intellic), Justam J»«e de Araújo.

(!.-.
',[.S" ríCtCÜUJ , H' ¦,.-,«...'v r.

,,ni.,,wí Ji,..,'. Fernandes tle Castro, Jo-

se Nuu.s'l.eir_in.', Mauoel tle Azevedo Marques.

TerA-ei Contadoria Geral.

--. f,„.,,l„, Ger.l 
''.'aree.ilno ",r,i<mio de Souza,

n;t„"<Y„.,i_.<-, ,io:',o C':.,r!o.« ''«rrca Lemos.

O pri..:rir.> Es-.rlpt:i'.'iin« fi."sdusdo, Fram-tsco Ma-

nPt' 
oi' «''Íi-. T-eriptorarios , Silvestre Ferreir»

f,.,.;.-.; Joaueim Nunes de Ca.valho ,_ f nnieist'0 ue

.-Hiidxtf. Caldeira de aouM-
Araújo Landim , O"-'
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Os terceiros Ks^ripturarios , Diogo Barboza Re-
*f, , Ângelo Jo-,.' Saldanha, José Maria. Xavier.

Os Anumucuse. , José Gomes Leão, Anlonio
José Alces Vilella , Amaro V«lho da Silva Ri tan-
cõurt, José Francisco de Medeiros. José Lázaro da
Rocha, Caetano José Rnrlxiza do Canto Brum , Jo-
*é Manoel Ferreira.

tis I V> ti caiu es , Agostinho Nunes Monte. , An-
«iré José de Camp., Tupinamba.

Ctmíadoria Geral das Caloniax.

O Contador Geral Elias Anieeio Martins Vidi^al,
O Io Rscripturario Vasco Henrique? dc A morim.
O S.° Ovo Firmino IIercula.no de Brito.
Os l_ni itites Antônio lteuediclo da Silva, Jo-

sé de Oliveira e Silva.

Thoííouraria Geral dos Ordenados.

Thescureiro Geral Jrvvo Carneiro cie Almeida.
Escrivão João de Oliveira.
Fiel Vicente Ferreira da Silva.
37 Escripiuterio Feiro José ds Câmara.
Ainanuci.e Caries José Coelho.

Thcsouraria Gerai elas Tropas.

O Thesoureiro Geral graduado Ignacia Viegas
Touri nho.

Os Commissarios Assitentes graduados , Joaquim
José de Üarros , Luiz Francisco Leal.

Os Commissarios Pagadores João Rangel de Aze-
tedo Coutinho, Ruy Gei-m.k Pos.olli , Manoel An-
tõuio de Menezes,

Oiliciaes de Bofefe Leandro Francisco Leal , An-
tonio Torres Homem,' Antônio José Pereira, José
Victorino Coimbra , José Maria Lopes, Francisco
Antônio da Silva e Menezes, Franci.,,',, Carlos de
C.iamps. — Este _não tem apprese,itado ''rrtidão de
moléstia desde 15 de Janeiro.

Os'Praticantes Joaquim Gmnes.de Araújo , João.
cie Oliveira Cunha, FraucLeo Ho.gcs dc Carv;,!ho.

N. B. Nesta repartição nã* houve PouU. uo
dia 14.

Caza da Moeela.

Pedro Nolaseo da Silva Campe!!,'., Francisco Ge-
mes da Silva; Jacinto José dos Reis, José Jor,-
quim dc lírito", Manoel. Zeferino dos Santos João da
Silva, Pinto.

Estes mío comparecem a muito tempo — Cacta-
no José Gomes, Joaquim Francisco de Oliveira Qua-
resina, Luiz Gularte de Oliveira, lilho, José Al-
ves Pinto Campello.

Contínuos do Thesouro Publico.

João Lopes França , Manoel José da Luz Bra-
ga, Kii.iimtio Malheiros da Fonceea, João da Matta— Ajudante do Porteiro.

Correios.

José Antônio Leiria , Filipe José do Carmo ,Jeronynii. Vinssi.no, José lUnnundo, Francisco de1 atilo Martins , José Antônio do Nascimento . JoãoBapttsta Ferreira , Manoel Carlos de Carvalko.

AiiTinos nao Oi''i'iri..,n»,

A.SEMÍILEW GERAL DO lAiPEilíO.

y.1' Sessão 5 de Maio,

Abrio-se a Sessão ás í) horas da manhã.
Fez o Snr. Secretario a chamada , e achando-.»,*

presentes ò\ Deputados , leo as Acta. das doar:
Sessões -antecedentes , que foram approvadas.

Disse o Snr. Presidente quo se ia votar parao Logar de Presidente d' Assembléa , e depois dò
recolhido .; verificado o numero das cédulas nn?.
son-«e á apuração dos votos, e reuniram os Snrs.
Bispo Cnpellão Mor 14 votos , José Bonifácio r/,?
Andrctda r Silva !), Belchior Pinheiro de. Oliveira 8
Anlonio Carlos Ribeiro ei Andrada 7 , Antônio Luiz
Per rim da Cunha .'), José Ricardo da Costa Aguiar
4, Pedro de Arunjti Lima 2, João Anlonio lioári-
gues de Carvalho 1 , José Teixeira da Fonceea f
José Custodio Dias 1.

O Sn rs, Anlonio Carlos disse que se passava a
votação do quaes do. dous Snrs. Deputados, quojeunirauí maior numero de votos , devia ser Pre-
..dente ; e que aquelles dous mio deviam votar.
Distribuíram-se por consequinte novamente as ee-
dulas e ao mesmo tempo reparíio-se a Lista no-
minai dos Snrs. Deputados , un qual o Snrs And-
vio Carlos notou que faltavam os Snrs. Ribeiro de
Rezende e Araújo Lima. — que era desnecessária
a declaração das Províncias, porque, logo queum Deputado toma assunto na Assembléa he De-
putado da Nação Brasilica, e não da Provincia qaeo nomea — que o Snrs. Martim Francisco vinha na
Lista pela Provincia S. Paulo, e ell. estava na
Assembléa pelas do Rio de Janeiro — que nãc
mencionava o -nome das ruas , e que por tanto se
mandasse supprimír.

O Snrs Presidente disse oue o Senado da Cri-
mara vinha felicitar a Assembléa pela sua insta-'
Lição.

O Snr. José Bonifácio obscervou que se deixas-
se .cubar o e .i uiinio.

O Sor. Maia propôz que antes cie principiaro or-creHoio ih? parecia que o Snr. Bispo Capei.do
Mo'- ii. dstisse da Presidência, líouve alguma dis-
cuss.íi», o nriseníou-ne que lendo o Snr. Presidente
saído da Mesa , devia voltai- joua ella, pois .pie

se fazia toda a coiiãança ; e quo o Sor.
poi,,-

m Mesa se fazia toda
Ariittjo Vienna ítervisse de Escrutínador. 

"Foi

do. Recolhidas as cédulas acharam-se 49 ; e passan.i-se a apuração nos vi,tos obteve o Snr. Bispo Ca-
.llao Mor 27, e o Snr. José Bonifácio 84. íican-
_> por consequencia o Snr. Bispo' Capellão Mor
eito Presidente. Concluído isto retirou-se o Escit-
nador ao soo lugar.

Propôz o Snr. Presidente que se lesse a feli-
facão do. Câmara; e tendo-se decidido que sim.ci

o "*iiir.
D;

i": lano leo aquetl. felicitarão.
nm Snr. Deputado quo se mandasse re-

cebo, c comprimentar o Senado. O Snr. Antmtio
f-tirlos oppoz-se, dizendo quo s- deve inundar com-
primentar unicamente fora da salia polo-: Sar«- S
cretarios ; mas como havia so um , fosse este

-,e-
n com-

punhado pelo Snr. Suplente,
Pedio venia o Snr. Pereira dtt Cunha ., c- disse*

parecer-lhe necessário que a Assembléa delibera-se
se deve ser, ou não recebido o Senado, accresreii-
tando que, o que este devia ter feito, era par-ticipar á Assembléa que pentenditi comprimental-a
i. fim de qne ;, Assembléa lhe assignus.e o dia e ..
hora. et- destinar o med» wm-o devia ser reoebida;
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q
declarasse,..

e de que ala
ISSCIjto . rj COUU)

:to
oppo

a i'"

w, por tanto .propunha se.
via ser recebida a fclicituçÃc
,.j devia entrar o Senado, ter
devia fitliac. ....

O Snr. Anlonio Carlos continuou na i
rirão dizendo qne todo o homem tem di;
licitar a A.ssciiihlea sem ser precise, marcar ii.., ou
hora: que quanto á recepção , lie, ttegundo o estilo :
une iã mais Asseniblea». alguma adiniuio na sua
baila', se não o Monarca. ( Apoiado..;.

O Sur. Pereira da Cunha p.crtonilia que o Se-
nado entrasse, pois que elle Unha certa Repre-
scntação JN acionai.

O Snr. Antônio Carlos repellio esta doutrina
dizendo que tudo quanto he Representação Nacio-
nal acha-se reconcttntrado na Assembíéa. (Apoiado.)

O Snr. Mello, reproduzio o mesmo argumento
do Snr. Pereira da Cunha, acçrescentando que o
Snr. Presidente pozesse á votação , se deve ou não
entrar.

O Snr. Cosia Aguiar disse.,que por titulo nenr
hum devia entrar, e'menos .assentar-se, vi-to que
na Sessão da ahi-rtura apenas? tiveram .assento. osEx.
Ministros eScretariosfi'Estado, porque .faziam pane
do Poder Executivo, e. iam com o Soberano ; apontou
o motivo porque, em Portugal Ue iam, assento á De-
putação Ao Pará, c conciuio dizendo que se,man-
(lasse cumprimentar o Senado pelou Srs. Secretários ,
c paitiçipar-lhe que a sua felicitação fora recebida
com especial a grado. ( Apoiado. )

A chando-se a matéria suficientemente discu-
tida propoz o. Sr. Presidente, se a Câmara devia
entrar, e dec.idio-se que. não. Nomeou então o Sr.
.Presidente, aos Sis. Araújo Vianna e Furtado de
Mendonça, que saíram a participar á Câmara ter
sido recebida cora especial agrado a sua felicitação.

Disse o Sr. Presidente que se passava k elei-
ção de, Vice Presidente ; e recolhidas as cédulas ,
conferido o seo numero , e apurados os votos,
obtiveram os Srs. Antônio Rodrigues Velloso 9 vo-
tos, José Bonifácio dAndrada e SikaS, José Ricardo
da Costa Aguiar 6 , BriTew. lie Santo Amaro 5 , Beh hior
Pinheiro ele Oliveira 5, Anlonio Luiz Pereira da ("unha
5, Manoel Ferreira da Câmara 4, José Teixeira tle Vau-
conceitos:S, Francisco Moniz Tavares 2, Antônio Carlos^
Ribeiro.., d"Andrada 2 , Pedro d'Araújo Lima 2 , José
Joaquim Carneiro de'Campos 1, Manoel Jacinto Noguci-
ra da Gama 1 , Disse o Sr. Presidente que se re.-
tirassem os dous Srs. Deputados quo alcançaram
maior numero de vetos ; e correndo-se segundo es-
crutkiio teve o Sr. José Bonifácio 29., votos e o
Sr. Rodrigues Vcllozo 22, ficando por conseguinte
o primeiro eleito Vice-Presidente.

Passou-se depois á nomeação de Secretários, e
de suplentes a maioria cie votos ua fôrma do Rego-
lamento , e obtiveram os Srs. José Joaquim, Cornei-
ro de Canmoe 16 votos, Manoel José tle Souza França
15, José Ricardo da Costa Aguiar 14, Francisto
Moniz Tavares 13: ficando por tanto os primeiros
dous eleitos Societários, e os dous últimos Suplen-
tes. Mo vendo-se duvida, sobre qual dos Srs. Secre-
tarios devia ser o primeiro , decidio a sorte a fa-
vor do Sr. Carneiro dc Campos, que tomou o seo
logar.

¦0 Sr. Presidente declarou estar installada a
.Mesa.

O Sr. Antônio Carlos disse que , no eonformi-
dade do Regulamento , logo depois da installaçao
da Mesa, deve cuidar-se do voto de .«raça a S.
M- I., o qual prefere a tudo : quo elle não vinha
(Preparado para isso , razão porque o não trouxe-

« .mão se tendo lembrado também de o íraíSí

nenhum dos Illustres Membros, ali mesmo o íize-
ta
lie_'i

T- lia licença lel-o __: r. PifCSl-r-paru lel-o , c o
te o mandasse luiscar para a mesa...

D Sr. Sacretario França observou ter ficado
vencido enttat cru diseii-não a faíla d ' ""
tes «'.'.' se darem as graças, como se via chi Act; > Sr. Anlonio Carlos sustentou o
Zcndo (jue o discurse
disen s.

Ia de S. M. au-
como se via da

contrario di-
de S. M. só pode entrar em.

sao iiidircrtanicnte, isto he examinando se a.
propo-ia de Graça , onde devem vir incluídas as
'.asues quo a motivam , parece ou não própria á
Assembíéa para responder aquellas razões, as quaes
então se.podem <Ii.--.cu.tiv. Depois de breve debate;,
em qua o Sc, Anlonio Carlos foi apoiado por ou-
tro Sr. Deputado, e de tereia faltado mais aigiin

resolv
5l

.sse pa- , 'Iveo-.ie (jue o voto de Graça ficas
ra ordem dti dia da Sessão seguinte.

O Sr, Deputado Alencar tinha pedido licença
para filiar , e semlo-ihe agora concedida , disse
que faltaria ao seo dever na qualidade de, Depu-
tado , se goardiuisa silencio por ciais uni instante
a ííSi) "ito do caso do Sr. Barros , Deputado no-
meado pe-ia sua Provincia -. o qnai se acha. prezo
ha trez mezes, sendo iunecente ; e depois de dis-
correr vagamente pelos seiviços, que O dito Sr. Bar-
ros prestou, á causa do Brasil , passou a ler os ar-
tigos da sua mo.,ão', pedindo pi r ultimo que se
declarasse urgente.

O Sr. Antônio Carlos observou que não podia
entrar em .ordem projecto. algum , se são depois
do voto de Gr-e.cn. (Apoiado).

O Sr. Jos': Custodio propoz que na falia a S.
M. se decida se a Soberania reside na Assembíéa,
e em a Nação.

O Sr. Secretario França mostrou não ter lo-
g-r o que o Sr. José Custodio queria , por ser
questão que se ha ele decidir quando se tractar
delia na Constituição : com tudo , instando o Sr.
José Custodio., propoz o Sr. Antônio Caries que se
pozesse a votes. Foi apoiado.

O Sr. Muniz 'Favores disse que a Assembíéa
assim não pôde decidir cousa alguma, que fosso

por escripto a proposta do Illustre Preopinante -.

decidio-se que assim se predicasse com todas, e as
razões fossem, dadas vocalmente

O Sr. Per, Cunhe: fez tuna moção em que

I»;

propunha as Leis. que provisoriamente devem Jido-
ptar-se, emquanto se não iaz a Constituição, ificou
para segunda leitura. ,-'¦-,

O Sr. Siha Maia pedio permissão, e dizendo

que lhe parecia-dever a Assembíéa proclamar aos
Povos do Brasil no momento da sua instalação.,
appresentava paia esse fim um esboço dc procla-
mação. ,. .. .

0 Sr. Martins Bastos levantou-se e disse tinha

que fazer'uma pronosta análoga á moção do Sr. Alen-
car. Versava a proposta, sobre a concessão de uma
amnistia.

Outro Sr Deputado leo também uma moção

para so perdoar n differentcs qualidades de prezos.
picou para secunda leitura.

O Sr. Anlonio Carlos mostrou por aquelia oc-

casião a necessidade que havia de se cuidar da
orminísarão de om Governo. Administrativo para o

Branl- 
'que outros negócios mais urgentes e im-

nortaiites pedem a attenção da Assembíéa : que por
noticias, de Portugal e Inglaterra sabia que o Co-
verno Portuguez pertende dilacerar-nos' pela discor-

dia para o que tem mandado Emissários : e por
conseqüência propunha se nomeasse uma Cotnmis-
são especial incumbida de cuidar daquelle objecto

em Sessão secreta. (Apoiado.)
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Levantou-se o Sr. José Bonifácio , e disse :
¦apoio o qae o Illustre Membro acaba de propor,
e como Ministro e Secretario d' Estado dos Nego-
fios Estrangeiro» tenho lambeu» que comnuiniciu-
oflicios, que param na minha roía , e concordam
com o quo o Illustre Preopinsi.ita acaba de expor.
Entregarei aquelles oflicios a Commissão que se no-
mear.

O Sr. Jo.it! Cusloiüo oppo-i-se a que houvesse
Sessões secretas.

O Sr. Pereira da Cunha disse parecer indispen-
savel a nomeação de uma Commissão para redigir
a Constituição , cujos Membro» não sejam menos
de trez, nem mai» de sete. (Apoiado.)

Um Sr. Deputado pedio que se lessem os ar-
iigos do Regulamento, que tractam das propostas.
Leo-os o Sr. Secretario Carneiro de. Campos.

Disse o Sr. Presidente «jue se passava á elei-
ção da Commissão de Constituição ; e quanto ao
numero dos seos Membro» a Assembléa decidi..» qne
fossem sete.

O Sr. Câmara adveríic que a eleição lavaria
pelo menos hora e meia, e que já eram duas da
tarde.

Um Sr, Deputado lembrou qua havia também
que nomear-se um Thesoureiro _. cuja nomeação se-
ria mais breve.

O Sr. Silva Maia refiectia que a Commissão
da. Constituição era a mais urgente.

Distribuídas as cédulas disse o Sr. Presidente
que se vot.Hss'3 em sete pessoas, menos um Presí-
dente e Secretários - e sendo alguns Srs. Deputa-

dos de opinião que estes ultimo» ppdessem ser.
eleito», àetMio a Assembléa pela negativa.

Depois' de recolhidas a» cédulas , e apurados os
votos saíram eleito» o*; Srs. Antônio Carlos com 4.0
votes, Pereira de Cunha com 30 , Araújo Linv.i
com 20 , José Ricardo com 19 , Câmara, com 18 ,
José Bonifácio com 10 , e Maia com 15.

O Sr. Presidente deo para ordem do dia a
acção de graças, e levantou-se^ a Sessão pelas trez
horas e ura quarto.

CoKHKSrON DENCIA.

Srs. Reiactorét.

Rogo-lhe o favor de inserir na sua folha o Se*
guinte em resposta á parte, que me toca na Carta ,
que ihe dirigio o Tenente Coronel José Eloy Pessoa
ila Silva, Ex-Commandante de Armas da Comtnarca,
hoje , Provincia , de Sergipe d' El-Rei, e Vem trans-
cripta no N.J 108 da mesma folha — Que, como o
dito Tenente Coronel ine desafie na qualidade de En-
viado do Governo da mencionada Provincia para Coa-
testar , se friso for , o conteúdo ns mesma Carta ,
depois de íer e reler o mandato , com que me hon-
rou o dito Governo , conheci quo só excedendo os seus
Iemites o poderia ítuier , pois vae não auetorisou pata
simílhante facto ; e por isso nada posso dizer a favor ,
ucro contra o cbjecto para que fui provocado. Por es-
te obséquio terá oa respeitos do Seo Venerador e Crk-
de. — Antônio Joaquim eh Silva Freitas.

NOTICIAS M A R I T I M A S.

ENTRADAS.

Dia lã do corrente. — Lkerpoot ; 59 dias; B.
lng. Oscar, M. John Wm. equipagem 11, carga
fazendas, louça, e outros gêneros a Naylor. —
Dito, 51 dias; B. lng. Tifjm, BI. fíenry Dreide.ii,
equipagem 8, <:nvg& faeendas, manteiga, louça,
e outros generes a Finny: passageiros 2 lng. —
Trapano _• 51 dias; B. lng. Tido Sisíers, M. John
Thomaz , equipagem 10, carga sal a Milkr. — Vai-
prtruiso ; 54 dia»; B. de gupría lng. Ahicretu , Com.
Per ler. — Dito , 38 dias ; G. Amer. Ida, M. Se.ott,
equipagem 19, carga trigo a Clapp : passageiros 2
lng., \ Amer. , e 1 Hesp. — S. Sebastião; 2 dia» ,
L. Senhora do Soccorro , M. Francisco José de Sou-
za ; equipagem 10, carga caffé, e assucar a João
Ferreira Duc-.rte: passageiro Mariano Xavier Pe-
reira.—Dito. 5 dias; L Conceição, M. Manoel
José Ferreira, equipagem 4- , carga aujoardente,
tV.mo , e caffé a varios. — Campes; 5 dias ; L. Po-
der de Deo*, M. Joaquim Fernandes Lee-a, equipa-
g<-m_7. carga assucar o agoardente a varios : pas-sageh-c Joaquim Vicente Moreira cora um filho. —
Dito., fl dias; L. Bom Jesus d'Além. M. José Ri-
curdíi Diogo, equipagem 7, carga assucar e agoar-
deníc avuriüs.—Dito, dito, S. S. Luix Gonzaga,
M. Manoel Gonçrhes Victoria, equipagem 7, carga
assucar a D. Roza Firmina fde Lima".- -Dito, di-
to , S. Senhora d'Assurnpçãt>, M. José Pinta Neto ,equipagem 7. carga as.icar, e agoardente a Diogo
Gomes Barroso. — Maldonndo,- 32 dias ; G. .Ern.nc.
Constnmia, M. Drovemx, equ'pagem 13, cartra
couros ao M.: passageiros 1). Lucas Ohes eo;;, 

"8

pessoas de «ue familia, João da Silva Figueira, e 1

Franc.— Rio de S. João; 4 dias; L. Soa Viagetr,
M. João Baptista Duarte, equipagem 6, carga as-
sucar, e agoardente a Fernando Carneiro Leão. —
Dito , dito , L. Espirito Santo, M. Joaquim Barbe-
ta , equipagem 6, carga madeira, e assucar a Mu-
noel José da Costa.

S A H I D A S.

Dia 15 do corrente. — Sepeiiba; Ch. Bom Sue -
cesso , M. José dos Santeis da Fonceca , carga r«_pa-
ro» de Artilharia. — Santos _• S. Penha , M. Joa-
qiiim José dos Santos , «jquipagem 7 , carga sal, e
fazendas : passageiro o Allemão Guilherme Frederico
Lastenim. — Falmoulh por Pernambuco • P. lng.
Sandwich, Com. Pcter Francis: passageiros os Hesp.
o Tenente General D. João Ramires. com 8 pessoa*de sua familia , Manoel Sardani, Martin. Igarle , o
Allemão Carlos Joest, e a lng. José Pcter, e Fe.lip-
pe Nrry Ferreira. — Torre tTÁvila,- S. S. João, M.
Joaquim Luiz de. Araújo, equipagem 14, carga fari-
nha, e carna seca. — Rio de S.' Francisco do Sul ;S. Espirito Santo , M. João Anlonio Soares , equi-
pagem 10, em lastro ; passasfeiros Jacinto José he
Souza , e M-.rnoel Joaquim de Sousa. —. Parati ; I. .
Santo» Mártires, M. José. Antônio de Oliveira, equi-
pagam 5, earça faMU-, seM „ fazendas. — Dito. L.
Carchna, M. Henriqu,. Frineiseo Pedroso. equipe-
gem 5, en, lastro.— Dito, L, l^enr-ora de: Carmo,
U. Manoel Correia Phi.o , er-irpügeiii fj , carga sal ,fazenda;,, ,¦ 3 wi-av^,. Dito , L. }f.-:n fim Santa
Aier.a, M. José Malbias , equipagem 1, carga sal,
e fajuenüas.
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Artigos b'Ofj.icio.

Repartição dor Negócios da Fazenda.

Ç*Í Endo presente a S. M. o Imperador a proposta, que.
em 16 do corrente mez fez o Escrivão ila Fazenda elo

Loear de Official maior effeclivo , c mais OHiciacs da

Repartição do expediente : M mda pela Secretaria eV lis-

tado dos Negócios da Faaenda, responder ao dito F.scri-

vão, que estando a ins-tullàr-.e a Assemblea Constituinte,

e Legislativa, e podendo accontecer qne ella proceda a

differentes reformas sobre os Tribunaes exigentes, se guar-
de para então igtiaes propostas, faça -23 de Abril de

1823. — Martim Francisco Ribeiro de: Andrada.

Manda S.M. o Imperador, pela Secretaria de Estado

dos Negócios da Fazenda, que João Sequeira Tedirti com-

pareça na Contadoria Geral da ígtinclii Repartição do

Thezouro Publico, sem perda ele tempo, a prestar as
suas contas ela Admmistrav&o dos Dízimos d i parte da-

quem desta Cidade , como por vezes se lhe tem ordena-
do, e ultimamente em 10 tle Dezembro do anno próximo
passado, ficando na intelligencia de que excedendo do pia*
zo ele quinze dias , contados de hoje, passará como re-

inisso por execução na fôrma do Lei. Paço a 23 de

Abril de 1823. — Martim Francico Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio elo

Barão da Laguita de 2'2 de Março ultimo, em que acc.i-

saneio o recebimento da Portaria, que lhe. fora expedida

pela Secretaria cVEstado dos Negócios dn. Fazenda , em
'17 

de Fevereiro passado, pondera a importância da cor.ti-
ltiiaç&o do pagamento dos Saques , que tem leito para oc-
correr ás urgentes despesas do Exercito deste Império, de-

.baixo do seo Commando, Manda o Mesmo Augusto Se-
nhor participar ao dito Barão pela mesma Secretaria de
Estudo, que antes da recepção do indicado Officio ja se
tinham expedido as convenientes Ordens ao Banco do
Brasil , para a catisfacão dos mesmos saques, em Porta-
rias de 15 tle Marco, e 10 do corrente mez. Palácio
do Rw de Janeiro 23 d' Abril de 18-3. -• Martim Fran-
nsco Ribeiro de Andrada.

Con.ta.ido no Tber.ot.ro Publico desta Corte , por
Officio elo General Barão dn Laguna , de 3 de 1-eve-
reiro elo corrente anno , haver-se procedido ao «untamen-
»o da conta do Capitão dosei Maria Btie.io , do tempo
.que servio de Quartel Mestre do 2.° Corpo de Lavai-
'latia dc Milícias ela Província de S. Paulo, cm Monte
vide.o, como se lhe havia ordenado pela Secretaria ae
'Estado 

dos Negócios da Fazenda , em 19 de Novembro
do anno próximo passado , a fim de conhecer-se o ai-
«ance , em que se achava aquelle Quartel Mestre., para

ser pn"o pelo seo Pae o Tenente Francisco Bueno Gar-
ria; rumo esta havia requerido a S. M. o Imperador:
Maneia o Mesmo Augusto Senhor, pela dita Secretaria
de F.stadr, , que a Junta tio Cocem-. Provisório da di-

ta Província ele S, Paulo , ordene ao mencionado Tenen-
te Francisco Bueno Gaicij. , que na conformidade elo

terrna par file assifinsdo em 7 tia Dezembro do dito

anno,' entregue uo referido Thesouro Publico a quantia
ele. ..-ÍsGUSüÔ , em que ticou alcançado seo filho seguir

do 7. conta enviaria pelo sobredito Barão da Laguna,

palácio do Rio de Janeiro em 23 de Abril de 1823.—

Marlitn Francisco Ribeiro de Andrada.

Rr-parliçõ" elos Negocieis da Justice,

Por quanto foi falsa , e catlumniosa a queixa de D.

Anna Joaquina ele Andrade contra seo genro o Official

Maior Graduado da Secretaria de Estado dos Negocio»

da Marinha , Jo:* Vicente de Noronha Torrezio , por
serem os conselhos ela Supplicante a verdadeira cansa

de algum desgosto , e desunião entre o d.to 1 orreao,

e sua mulher, como consta da .ntormaç.;.. do De.em-

bareador do Paço Intendente Geral da Policia , o Sun-

mano de testemunhas . a que procede-o o Ir... do C .ir*

do Bairro de S. José, e da resposta do Si.ppIie-do . E

desejando este evitar a mtluenc.a daquela mao, con

solhes recolhendo sua mulher por algum tempo no Con-

vento di Ajuda, para ali aprender r,a companhia de dita,

Ti virtuosas o que sua Mai "'^ devera ter cns.^d o.

e voltar depois ae, seio ele su*. famina , a f.«cr a febu-

Lade d seo marido: Manda S. Mo mpenulor , pela

Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça que o

Km Intendente Geral da Policia rep.ehenda severa.

2àm a Supplica-te pelas desordens , de que tem ..do
"a, 

a e >o7 querer .11.,dir ao Mesmo Augusto Senhor;

* faca recolhe,- a mulher do Supphc.te ao Convento
e laça rcLO ter ctente 

pa,..

f 
''ão 

.o^R-vereS Wispo C«p°ellâo Mor. Palácio do

K"-- em 1* lie Maio de 18,3. - Caetan»

Pinto de Miranda Montenegro.

Repartiçfte dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela SecreUuia le Ls-

. -i \Z \V™cios da Guerra , que o Tenente General
tado dos Negocio,, Provincia 

expe-ça a»
Governador das Armas da ^ 

^ ^ q^
,le„s preesas a fim ,q ^ > CoMIitui Le_

da -Io 1 aço aa ^ 
mníi dando-se.

gislativa nao e 
^«-m 

*• idellcias 
pa„ pt_hibir et

igualmente as «en l 'J ¦ 
t0 

Hdo 
reWtd«, Pa-

PMTM.<-emb f èn, 
'ando 

durarem as Sessões. Paç.

^fdeM^'"Uje^^- 
de Coalho.

Havewdo S. >I- o ImPesraclor Ordenado nesta data ae
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iÜiiverua.loi di poi ulezs- de Villegaignon , que uão «lei-
-c« desembarcar pessoa alguma que venha de Portugal ,
sem que S-JJ vesiuulu pela. Policia a Embarcação, que
a. transi):), lar : Manda o níe.smo Augusto. Senhor , peia
S..cretaria de Estado dos Negocios da Guerra, assim ppr-
dcipir ac Desembargador do Pago Intendente Geral «3 a
Policia para sua iriteüigencia , e e.tpcnção , c a 'fi.m . .de
que examine os Passageirus «jue vierem dos Portos do
referido Reino de Portugal. para se saber quem sair, , <¦
ii que vom. Faço cm íf de Maio'de IH23. — João- Vtei-
ei.ru de Carvalho.

Manda S. M. e Imper-tvdor, pela Secretaria de Esta-
do dos Negocios da Guerra, que'o Brigadeiro Graduado
Governador" da Fortaleza de VilUgaignon expeça as mais
posai ves ordens aos Officiaes encarregado'; dos Registos
das embarcações, a {im rio que não desembarque pessoa
aigavia , que vier da Portugal, sam preceder vesita da
po-üc-ia. Puçi em 6 de Maio de lS:23. — João Vieira de
Carvalho.

Exigindo os trabalhos do Arsenal da Maunha amais
activa remessa de Carpinteiras de Machado , Manda S.
M. o Imperador , pela St eivtsria dc Ksíado dos Nego-
cie da Guerra , que o Coronel Csmmandante do Regi-
inento de Infantara de Macias do Districto de Irajú ,
remetia par;, o dito Arsenal todos os Carpinteiros de
machado , que existam nos Districtos do sao counnan-
do, e para o futuro lotem i-pp:;,'t'':f"ado , ficando resporisa-
ve. na Imperial Prese;:;;;; par qualquer onuuiesão ua .\v:.
cução da presente" ordem. Paço (3 de Maio de 18-.'J. —
João Vieira de Carvüe-i,

N. B. Nesta conformidade se ascreveo a todos os
Goininandant.es dos Districtos desta Provincia,

Revida presente a S. M. o Imperador a informação
de 'M di.-' Abril próximo passado , dada pelo Tliezourei-
ro Geral das Tropas da Cor;..; , e Província , sobre o
recp.ierimentu do Conirniasario Pagador Joaquim Josi da
(fl-jsíu , .-¦•-•iativo ao seo comportamento no veto «de i-eba-
to, Manda o Mesmo A aspasl...' Senhor , pala Secretaria
de listado d.a Negócios da Guerra , declarar ao mesmo'Plisjouroiro d1 ral , para f.iz.-r constar ao Co.nmissario
Pagador, qus de certo foram louváveis os seos seutimen-
tj: naquella occasião , mas que deve fleai' aa iptelligen-
cia «ie qne o seo posto, no car.u '.".antual de rebato,
be ua Th •>. lutaria Gi-r-d das Trop'"-, da qual he OlH-
oi;,!. Paço em 6 d o Mai'.. dc 1323.— Joeio Fiara de
Cciroalii...

Leo o Sr. Reci-ctfi.no França a Acta da Sas:-..
são antecedente , sobre a qual o Sr. Antônio Car-
,/cw iei algumas ob- Oívaçüfs.,

'í..co depois o Sr. Secretario Carneiro de Cam-
vos um filhei o da Junta da Fazenda das Alagoas
a Assóiablé», expondo o grande abatimento, a, que
astavawVeJuyidas as rendas daquella Provincia.,''-
indicando alguns meios deas au^tuentar. Ficou pa-
ra u Cornaii.s«ão de Faacad.a, que se nomeasse.

O Sr. Secretario Carneiro ele Campos fez a. cha-
rnada , e estavam presentes 52 Srs. Deputados.

Citou o Si'. Presidente a ordem do dia, que
era a Acção . de Graças ao Imperador.

O Sr. Câmara pedio que- se lesse a moção ao

que satisfez o Sr. Secretario França. Propoz o
Sr. Câmara u:\vx emenda, e foi approvada.

O Sr. Li •na disse que a Falia de S. M. mos-
trava muita. Consíitucioiiaiidade, porém que havia
neiia algumas palavras ambíguas , que davam oc-
cazião ile tiise;'.. . , e apontou no juramento de
8. M. á Constituição ns palavras—-se for digna
dc mini e do Brasil-—, quando, a Assembléa não

pode quer.;- farina;; uma Constituição , que não
seja digna do Brasil.

O Sr. Anlonio Carlos disse que nenhuma du-
vida teria e:n admittir a moção em parte :. que.
aquellas p.ilav;as lhe pareciam as mais constituem-
iiai/.s , que he possível , porque ninguém se obriga
a defender o que não for digno de. si : que, com
tudo lhe parecia bem que a Assembléa declarasse
que fará uma Constituição digna do Brasil, e por
tanto t. «.na do Iinperante. (Approvado.)

¦O Sr. ¦ Muniz Tavares reproduzio -asiiie-siuas ra-
aões do Sr. Anto.1'10 Caries , e propoz que se no-
measse a Deputação que fosse significar a S. M..
I. o regosijo da Assembléa. (Apoiado.) .

O Sr.-Dias sustentou qne aquellas palavras de-
notavam com eleito desconfiança, e que era neces-
sario que esta se acabasse.'

O Sr. Metia disse que as palavras de S.' M.
è a; conformes ao sentimento dos Povos, porque
es; •« ie;-;'nciaram ao juramento prévio: que po-
rem propunha , para que não se perdesse tempo-
em fona ar uma Constituição que S. M. I. pôde dei-
xar de ?:•'::.;.r, que" o Mesmo Senhor suecinia, e
brcviiiciiíe estabelecesse algumas condições dt-bai-

taes elle entrava no pacto social ; condi-

Repartição doi Negoeics da Marinha.

Por Daerelo de 7 tio corrr-nte me?. Houve S. M, í.
porbain Conceder a riorianno José da Silva Demissão do
ta::«" de Esciiptufjno do ifle-.iarua.do da Marinha , que
(h-eupava-

Pa' Decreto da mesma data Houve S. M. 1, ¦ poi bem
Gonlarir a J laqnim Anastácio bialividtule a Graduação
.lo Posto dc Secundo Tenente- da Aru.iida Nacional e
ímpoiiidl.

Por Decreto de 9 do corrente mez; Ho¦' »: :à. M, T,
por bem Conferir u João Antônio Pereira , Praticante «lá
CoiiUdoiio da Marinha , o Loi^uí de hUcripturario da
i.a i'Gs.a: do Ali)ior:i;;ifado .ia Marinha dcsU Corle, va-
«¦o nela daniisiío de .Horianno José da Silva.

Art íí; os não Ofkiciass.

:,iüi;ea geral íío império.
.fl." 'ús.vio d de Maio.

riuasi 10 '.oras. e o 9iv. Presidfiite de-

xo cas qi
ções, qne podiam ser seqüestradas se não fossem jui-
gartas justas.

Outro Sr. Deputado disse que , posto que pa-
recia querei* S. M. 1. marcar a marcha d'Assem-
bíén, com tudo os seos feitos eram constantes ;
que fizesse a Assembléa unia Constituição liberal,
<í S. M. 1. não deixaria de aceital-a.

O Sr. Moniz Tavares sustentou que a Assem-
bléa está installada para fazer a Coaâtituição , ap-
presental-a depois ao Imperador, e ao Governo:
c que se S, M. não quizer estai* por ella, tomará
a resolução, que lhe' recommendar a sua conscie»-
cia, deixava de reinar entre nós.

O Sr. Antônio Carlos repetio as razoes que já
tinha exp -dido , accrcicentando que o juramento
prévio não abrigava de. nenhuma sorte u S..M. a
acceitar a Cuiistituição : que no caso dc S. M. a
não abraçar, o qne não lie de presumir, tem os
II(¦'presentanl.es tolo o direito de formar um pacto
de união, ,çji:e suja cu fcnne á razão , ao eslado de
civilistição do Brasil, e á vontade geral, que mui-
to se dave respeitar; e não se perde: í ,o temp;,
em fazer a Constituição, como o Illustrc. Deputa-
do avançara ; concluindo quo não ach ..• vriívonvid
a . iul«Jição.,...qtie o.mwaio; SífaiGc DnMi.t.uk» pr-op*."
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A. .sem-
,„- e instando que diga • K M. « « . ...

fí! lará uma Cmstituiç-n.' digna du M„i,u., .:l,n,i.,
1)1 . lar e di^na dc si mesma. Ap.>i.< .io. t
"' 

., Sr ('<¦•!'¦ ¦'''-*'''•"' ''iwei"v'"" li "'"'"'-1' '"' '

, Usrmbica uma C.ioh.ÍUiÍçíh. di;ua do Povo d., '.

W, »»«-> p^^'"* ae 'or t'""í"'u'1" l"-':i u" ;
Ju,1,F"£i depois o Sr. Í)/V«; e endo co,.',-:,ri,i-

, 
',, 

Sr. Meirlim litnieisio , c-'.n v>! >u que »s
1,0 P ,;,.,,„. a S, M. 1. sem elidirão alguma i"'; 

sc reieiti.àse a emenda do Sr. .V.,..'.-. e =e |><»-
1 ',. 

, arli<ro a votação c;.m a do Sr. .uiom.i ¦ aros.
/l '"' 

b-tVo Sr. Di-put-id... observou que siimlliauíi

,.„„„;»;; serv.il sii-'^ pa-». «u^ta' rt-Mios: que
.Vi.,' a-hura mais Constitucional, dr. que a .'aila

d'..'"k M. , v que portanto votava que so acii.a,.,e

Huiii-lla discussão. .1 
LPvanioti-e então o Sr. Jow «()»«/,.¦«.,, e ,,».-

dindo vema combnteo neste discurso arpierles _hn.
, ,t., liSll» de S M. . extrahi.tam

Deputados, que d.i l< alia ue n. m
:.., ivo de desconfianças, e receios. « bu nao (,.»»«,
;:,,„ tenho expressões pa-a expor a 

^^
,,,e me causaram varia, proposições, <pni.iiv. -

,!,, ;lU..a.-'o recinto : ; e como lie po,snel que h,u-

wse homens, que do mel puro do .u-cur-o e, 
^

Ml podesseu. desullar veneno? hu mio acho nas

!; esõel do Imperador, senão as nossas próprias

expies, e a vontade gera! do leal Povo uo

husil. -Que qaereae Povo ? i Quan.o teu. ti",) -

Ü-ado o Governo ate a^.ra pura ceu. ral..*r a

Ltrò«.--.s,''e fazer evitar .as 
^orde»,, 

eo,,..,-

eipios revoltcaotS! O Povo do «rW, Si. I .•>"

â,:-lf quer uiva Constituição , ma- mo qm-r ot

m^ie « .maquia. >iio he sr'. nas repr.-sei.ttu, .Ob que""ve 
«ta verdade ,ea) , e manifesta. U,a eu ao

«„or« ataca, nenhum dos Illustrcs Preop , nt-s

«m particular: combato somente opiniões.. Sm. p -

,\.,2 fazer una terrível guerra contra o. mente.

m

i ,n...

i. ll,.

(
I
do ?
i. ui ri

cívj'01 rpvoIucio'.,.a no,s-, que andam por nwrcadi

r,ü!,eos apregoando aqui e ali liberdade, esie ba -

íao„. cia viria , «ie ene eíles wi se servem, pa a ai-

ci,n-,r ps :..caut.)«: ma- qne de certo sereno» ho-

*,...', rõn-tns ou in ensaios, se daqmdlcs, V* 
*>4U1

.estHii, ,», Ksewmoí tal idéa : polo contrario nos nao

rirmos se uão uma intelligencia , e um obiecto: to-

d-*, nós queremos rea Constituição di^na d o b,a-

,r"',diW do Imperador, e dipia de noMap-»*
tio); queremos uma Constituição, que no- * ¦»' "

i» liberdade, de oue somos capazes, aquella <•

-dade qne taz a felicidade do cstiuW , e ino c. »d

.liberdade, que não dura um momento, e que vei

a ser motivo, e fim ile desordens '•^¦¦''<«), - -J^

so não vemos o que appresentn « desguç^a -

r,Ví? Ha 14 annos esta.n debellando-se. h-^ >"-

meus, depois de saírem de nm Governo Monnrqui-
m, não tem leito se não sangue, querendo ..-¦

Estudos uma licenciosa liberdade : i.e qiie ;™. 
»'»¦•

cedido? Desordem, pobreza, e nii^ei."•-'"• „
a Europa iodas as vezes que homens illiiimii-)- p •

.princípios nietli;..phv,icos. que uno conhecem a .

tureza dos outros'homens, q.nzoram crear um 1--
der sobre a espécie humana: ;o que fizeram . V--

mog os horrores da Franca, vemos to,'las «^ *-«•>*

tituicôes acabadas, vemos por lim um Bourbon qnc
tinha sido excluído, que tinha slito exarado , 

^«st a paz. e concórdia ao centro ea /'re.- ¦ '¦

inos o que feri a dc-s;raçada Hespanha. U 1 ov<

Hespanhol, Sr. Presidente, nuando se levantru ia-
: T',i atacar os seos inimieos da Fruiiça, que per iene

vam dominai-.,., nunca qu:z a Constiuurao. H.',!ní™8
"hvpócritas. 

e libertinos aproveitaram-se des.as citum-
-nVnciH par» íazem uma Consütuiçüo para ^ue ano

A ;ir..;;i,'!.'<; - .«-. ent (jCüüto o "Vivo roí
¦— i ,.e ;a,::.>,H'u ii..iiii,;íis üí.e.i.u. unia iA,ia-.!i-
ue psqv. '¦ - que sm¦"udee¦? entrou I'. i im,:,l Vil
.",,-, e vii.ni-, ,;s borro:cs que se segui ar,' :

•ne o partido das íamou-t .s d,;".a.<.;.. ser
,. a vontade sitniiitai.ea tio povo , o desde
i.-i.ade c.i-iÀ üadiinrio e»i sa igue a lltspanha. I

lug.J, o ue-igri.., a do Poilugnl qae tem pinha»' "As 
iibinüis ni.ticias o reiiíiri; am. henhores

iia. (ous'.ilm'iona!i,'..i<ie è.» iiiiperador,. ca»
iiii,.ti.e:i:is pois ii.iia íazei' leiiz o ineo Paiz, e oxn-
Ia quo eu pudesse concurrer para a sua jelicüíti"1.
Prutesiu a fm-e d ..\s-.enib;ea e á face do Po\o
<;ue n'w lareniD-, ui.in Coiis(.!tij'ção nãn demagógica,
mas sim inrjuarquica : eu '-.ou o , rimei ro a ciar o

que t.tca re.iirueiite ao lu .perador (npoiiW.o.) „
lícvantou -se o Sr, ('ariitiro da Cunha dizendo

que «> íllust ve Preoininante declamava contra us
(leiiiugo:;os, e nao contra es povos realistas que
que nos' pulem fazer tanto mai: jE qne nos po-
dem lazer os .ieniagjgos ? (perguntou elle): tíissti
((lie os niiiies ila lh.spanha pioceuem das suas an-
ti,e;i.s ii.-,liHiii,oí's : que o Brasil nunca havia fie
acèpitar a Coiistituiçáo de Portugal, apezar daí,
eirieiulav, que lhe fizessem : e que nu o era por isso

qoe o Povo se mio lembrava mais de Republicai...
(ordem, ordem, ordem;: oue sem o Decreto de 3
Junho de certo aconteceriam grandes males: e con-
clnio que se se-zessem á votarão a emenda do Sr.
Antnri.) Caros . ¦" a do At. Mar lim Francisco.

Outro Sr. üepumdo disse que o discurso de

S M nao deivava de ser Constitucional por dizer

que a Constituirão seja du;ii. delle, e do Brasil^

nem sabe eu. que isto olfeuda o Povo Brasileira,

(Apoiado). .
Paliaram mais alguns Srs. Deputados e posta

a votação fiou approvada a -metida deste modo:--

4 Assembléa confia r.a Providencia e em si pro-
11,-ia que fará uma Constituição digna da -Nação

Brasiliana, dipen do seo impe-ador , e de si. Mo-

meou então o Sr. Presidente para a Deputação que
devia ir dar Rraças a S, M., os mesmos Depirta-

dos que lbe foram participar a abertura d Assem-

béKqa excepçfio d«T Sr. José Somjacio para eu-

jo SÒSar entrou o Sr. Jnrotit-» Crios , e do Sr.

Mcdonca r-iue se achava doente, paia cujo logar

ftÍ Ímead o Sr. A^rírn da Gama: e determv

u e que se ofliciass^e ao Ministro e Secretario

d-Vs^do dos Uetrocios do lmpeno, dando-lhe par-

fe*da eleieno da 
'mesa, 

paia este o partipar a S.

M eVnalmente para que o mesmo Senhor des-

JLsse o dia, horaPe logar em que havia de rece-

'" 
Jo dí Cidade de Multo Grosso, cujo Col e*

¦t" 
lí 

'it-idès 
ê concordando quasi todos que

rr** o ; Sr. Navarro , e se Pernritt.,=e a

aMÍ,n e 
r'Ptn 

.«ofltT* q«iz 1" «m <«scurs« .sobr*OÍ, . i rnnrensa- mas sendo taes leituras
« lil^'«l«" (,í '£,;, 

e mostrando alio. dis-
prohibulas pe?" "'"." 1'., ! ei dn Liberdade da
U o Sr. «¦°^n;ue « m--t» »<^adü deV1*
juipiensa en-n»"''* 

*- M-
##
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apprespiitnr em forma o sco pv-ojecin se versava so-,
1, e o eslabeler. imeiito (!;: I-.fi riová áqjellí' respeito
<> Sr. Veln-.o Soares cudeo da sua propi ...a,

P;m»,i,.i-s',' depois a (Síscsíii" a iisdicç-io do Sr.
Alencar .1. i.i-r,peiii; du .iJepi.,,.,-iJo nirriieadu pcio C-a-
ti o Sr. Biirrns. Paliou o Sr. Rmleigui.s 1't.llozn,

_¦ (!,.-.i is deilc o S.. Antônio Curiós snsí.eiiluuiio «,cie
a Assimitiléí, nau pôde .«geric-se e arrogur a si ir
Poder Judiciário: que a eila cumpre fazer observar
:i Lei, mas ..Ue o Sr. Barros achava-se prê.,o ten-
do-se procedi d j da maneira, que a Lei prescreve :
oue üiiaiiueiite deseja que a Assembléa nao piinc.i-
pie si obrigar um Pi»»lcr que a mesma palavra
Constituição devide e separa ,1a Assembléa-

Levantou-se o Sr. Alencar dizendo que ninguém
aborrece mai:, ri,» que elle a ingerência de um po-
.'.r na jurisdicçã'» do ouiro ; mas que os Deputa-
dos sam garantes da liberdade do Cidadão : que
todo o Mundo sabe no Rio de Jeme tro que t, Sr.
Burros está prezo sem se saber pelo que, sem mo-
tivo nenhum; que eslá iniioceute , e a Província
-privada dos seos direitos.

O Sr. Antônio Carlos combali.o o Illustre Preo-
pina.tte dizendo que eile de certo não tinha visto
o processo, e mio podia por eonsi-guinte dizer que
o Si. Barros estava iniioceníe : e (|ue o Sr. Burros
estava habilitado , .nas náo era por ora Deputado ,
para a Assembléa tomar conhecimento do seo ne-
¦goci-o.

Continuaram a fallar por vezes os Srs. Ah ri-
car, Antônio Carlos , e outro , decidindo-se por
fitu que se estabelecesse a Commissão dos Poderes,
composta de trez Membros , para a qual foram
¦nomeados os Srs. Anlomo Carlos , Nogueira dn Ga-
ma, e Ribeiro de Resende; que a esta Commissão
passasse o Diploma rio Sr. Berros , e. depois de ve-
ri ti cs du so delibera; ia sobra aquelle negocio, Deo-
se paru ordem do dia o Projecto ofierecido pelo¦Sr. Pereira do Cunha, e levuntou-.e a. Sessão depois
das 2 horas da tarde.

sendo leito prisioneiro pelos »!e Madeira , por ficar
coei uma perna quebraria , oitimu reprebeinier o.
f.itsifinos , e peruiudil-os a que desertasse para ,,
nosso exercito. A vista deste- exemplos Portwtil
reconhecerá que o Povo do Brasil não cede em va-
Krr e Patriotismo aos melhores da Laropt.

Por algumas pessoas de crédito sabemos que a...
duas Esquadras se encontraram , e houvera um com-
bete em que a Lusitana, recebera grave damno e
em cousequeiici:! dei Se se retirara paru. dentro da
Bahia. Esperamos alguns documento» officiaes qua
eoníiiiiieiii esta noticia.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio (k Janeiro 17 de Maio.

S. M. L accompanhndo de Sua Augusta Espo-
sa veio hontem de manha pnra o Palácio da Ci-
dade , onde deu audiência publica : e hoje foram
ouvir Missa á Capella de A. S. ela Gloria.

S. M. I. levado do seo incises-.vel zelo,
ao qua! na verdade devemos os prodsgijs que se
observam na Administração Publica , conhecendo
quanto aproveita ao Estado o honrar com a Sua
Augusta Presença as differeii.es Repartições para• arremediar abuso, e estimular os Empregados a
bem desempenharem o. seos deveres, foi" os dias
passados ao Arsenal do Exerciso, e Tliesotiro Pu-
blico , como muitas vezes tem praticado , e quasisempre quando lie menos esperado; e em uma e
outra estação achou motivos qne O ob ri "aram a
manifestar o Seo desagrado, como se vê na Por-
taria da Secreta tia de Estado dos Neirocioa da
Guerra, de 1.5 do corrente, e Relação da dos Ne-
gocios da Fazenda, publicadas em o Diário de hoje.

 Náo podemos deixar de render os maiores
elogio-' ao Patriotismo do benemérito Cadete do Ba-
talháo do Irr>j.orador , que entre vivas ao nosso
adorado Monarca, e pedindo aos seos Camaradas
que vingassem a sua morte, arrancou os últimos
suspiros. Merece igualmente a nossa consideração
aquelle bravo de que», falíamos em .N,"W, que

C 9 t 11 li S ( O S B S SC U,

Senhores Reitxctorm.

He preciso saber, que lia aqui muitos bons
Inglezes , que de boa vontade teriam dispensado
a uni lünstre Deputado nmençno , que elle fez na
Assembléa outro dia de dous de nossos compatrio-
tas ( se taes eram) que se queixavam, de qne _,
Governo actual tinha privado ao Povo da sua li-
herdade. Nós, Srs. Rcdactore., estamos aqui parat.ueíar dos nossos negócios , e não para espalhar
boa.os falços entre o Povo contra o Governo , e se
em qualquer tempo nos he licito traetnr de cousas
políticas , a gratidão . e a honra exigem , que apoie-
mos , em quanto estiver no nosso poder um Go-
verno que até aqui tem tão generosa , e esponta-
neamente protegido as Pessoas, e Propriedades da
nossa Nação, e que tem obesrvado tão religiosa-
mente um tractado de Commercio . que so tem
existência-na delicadeza, e generosidade de S. M.
I. , e do seo esclarecido Ministério, quando Port...
gal, a quem este tractado era ainda obrigatório o>
violou em vários artigos. Não, Srs. Redactorcs,
nós os Inglezes nada ternos que dizer contra o bri-
lhaur.e Governo de S. M, 1. , se jamais Monarca
deo boa conta de sua obra foi Elle no dia 3 de
Maio. Obra , qui-, quando se considerarem os seos
annos , e a sua critica situção causará pasmo irão
só a toda a Europa, mas ao Mundo inteiro; e
queira Deos , que as cousas continuem a andar
igualmente bem. Nós talvez somos hum pouco or-
í.uihíisü.,,_ conseqüência natural de uma tão longa
serie de felicidade nacional , porém não somos in-
gratos, e que maior ingratidão pôde haver, do queum «strange.ro tramar contra um Governo debaixo
cie cuja protecção elle está vivendo ! Custa-me a
crer, Srs. Redactores, que esses dous sujeitos fos-
sem Inglezes legítimos ; ha muitos que faliam o
Inglez, o qne se chamam Inglezes, que uão o
sara, como aqui entre os Negros ha pretos creo-
los, e pretos de Nação, assim póde-se dizer da
muito, que passam por Inglezes, que sarr, aónten-
te Inglezes de Nação: taes p„r exemplo sam os
Judeos dn Inglaterra, ,- os Americanos inglezes.
Ora, Srs. Rcdactore.., dos primeiros <¦« conheço
uns, que estam. mais saudosos do antigo Governo,
do que jamais estiveram os seos Paes. das cebolas
do Egypto, e que vam pregnnJo por toda pariao seo ódio á presente ordem de cousas, e o seo
grande amor pelos chumbei ros. Em quanto aos Re-
pnblicanos tanto do Noite como do Sul , ambos
estam igualmente incapazes de sustentarem a des-
pe_a de um Throno; aquelles pela esterilidade do
seu Paiz , e estes pela pequenez de seo. mas fnn-
to uns oomo os outros estam sempre , o mui eles-
..«'..s-sariaiiical.. gabande a* Brasileiros, a» gratt-
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des vantagens, de uma Republica sobre urna Mu-
narquia, sitmlbajites á liapoza na fábul-, (iu>
tende» perdido crabo 611111,11? arnlaililhi! , quiz por-s.-iadir ás outras a cortarem os s, . s , dizetido-iuos
«jue era tão fresco , a tão agradável andar soiíi' ,-,,'¦¦'bo, 

que nunca era mais, do 011- nn, pezo'iriuúlao corpo! mas, --entras que k lei.itraram , quecom ejlcs. ao menos t,t defendiam das mose-is ,não quizeram estar pelos autos. Os Senhores Bra-
sileiros larám bem de as imitar: o Cioverno Mo-
narquico. he o mais próprio para a f;-!-«-idade e
tranqüilidade publica , e particular; que deixem
fallar aos innovadores do dia , c que vuriens sobro
ps homens, que se dam per Protectores* do Povo •
já se tem dado aquelle titulo a quem só eompe-
tia, e. que só tem um verdadeiro interesse na fe-
licidade cio seo Pevo , os mais só procuram pelasua gabada prt.tecção engrandecer a si mesmos ,e enriquecer as suas famílias á custa do pobre Po-
vo, que for bastante crédulo para lhes dus- ouvi-
dos; que olhem para Portugal', e que não cream
nas ridículas promessas de uma liberdade fantástica,
que. somente servirá a produzir aqui uma guerraCivil, como tem feito em Hespanha, e Portugal,
e muito menos devem crer , que os verdadeirca e
bens Inglezes estejam descontentes , ou capazes de
se queixarem do Governo aetual, cm que todos te-
nios a maior confiança.

Hum legitimo e. brioso Inglez.

Senhores Redactores.

Discurso da Cerimonia da Benção da Bandeira do Ba-
talhão ele Artilheria de Linha da Praça de Santos ,e juramento prestado á mesma.

No dia SO de Março do corrente anno , desti-
nado para tal ceremonia, juntaram-se- pelas 3 ho-
ras da tarde em a grande Praça desta Villa, o Ba-
talhão do Artilheria de -Linha , quo tinha Ae ser
condecorado com a Bandeira , b outro de Artilhe-
na de Milicias , que pegou em armas para n.erii
honrar ejte peto, e a. quem por isso o 

* 
Sargento

Mór Commandante de Artilheria, e ca Praça, ce-
deo obsuquiosamente o íianco direito, que ao seo
Corpo compete: fei postado no centro o Parque
de Artilheria ligeira composto de O boceas de fogo.
Offerecia a Praça nma vigia «.--,paz de influirmos
gênios mais fleumaticos : grande numero de Sras,
decentemente ornadas oceopavam todas as janelasdas cosas , que fazem frente para a Praça; todas
as auetoridades da Villa , o Corpo Ecciesiastico, o
Corpo dó Commercio, eu tini todas as pessoasmais decentes, e Condecoradas unidas ao III."10 Te-
nente Corãj^AGovernudor Joaquim Aranha Barre-
to de Camargo ,' concorreram a fizer mais brilhante
o .ajuntamento da Pinça, que por toda a parte se
achava coberta de inumerável Povo, que grande in-
terésSe tomava era presenciar esta Scena.', Depois; de .se haverem feito m primeiras conti-
nencías' do costume , o Sargento Mór Commaiidaii-
te /;,,....' Oiinto de Carvalho e Silva , chamou a todos
os seos Officiu.es, timto rie Artilheria de Linha,

501:1» de, Milicias, e Ji«v,i'ido-se com elles reunido30 111,'"° Governador dn Praça, .e os mais que o'ncoiiipdnhavnni se dirigirá... á Matriz, onde já, nana véspera se havia depositado n B.indeíra Nacio-.ml : ali o Reverendo Vigário se achava com tudo¦prestes para a Reação., que foi feita com -grand*

solamiiMíiKle; havendo por fim o Commandante d.»batalhão, prostrado de joelhos recebido de suas mãosa .Bandeu-a , que tinha de defender, a entregou aum Cadete, que serve de Porta Bandeira , 
"e 

eraacompanhado ile um 2.» Tenente; os Offiãae* fo-raiii todos nos seos Postos, e a Bandeira passoua oecupar o sei, logar no centro do Batalhão , lia-vendo recebido ao passar pela sua frente a respec-tiva continência, foi então que havendo o Cora-mandante mandado formar o circulo, o Capitão queserve ele Auditor fez o discurso N.° 1, depois do
qual leo a formula do juramento, que todos presta-ram , levantando a mão direita , fei nesta, oceasiãouma Scena bem interessante. o levantar a plebe to-da os seos braços cheia de enthusiasmo, como jui*gando dever prestar o mesmo juramento I Ao qualse seguio a leitura dos artigos de Guerra: findaesta mandou o Commandante descançar armas, arecitou o Capellão um eloqüente discurso , con-clu.do o qual, tornou o Commandante a mandar
pôr armas ao hombro. e recitou elle o lacônico,
mas enérgico, e expressivo discurso N.° 2, findo o
qual mandou desfazer o circulo. Seguio-se o fazer-se
pela segunda vez a devida continência, á Bandeira
recebida, e de novo concorreo-se á Matriz onde se
entoou o Te Deum Laudamm, acompanhado poruma excellente Musica : concluído que fosse , salii-
ram de novo os Officiaes , foram aos seos Postos,
e deram-se então trez salvas de mosquetaria, e uma
de Artilheria de 21 tiros , dando-se 7 em cada um,
intervallo : marcharam as Tropas em continência, e
o Batalhão de Artilheria de Linha foi depositar a
Bandeira em casa do seo Commandante d'onáe se re-
tirou sendo já noite. Pelas oito horas por convite
que já na véspera haviam tido , con correram á dieta
casa, todos os Srs. Officiaes, e pessoas distintas com
suas Sras., e ali foram servidas de um magnífico
chá , a que se seguio uma luzida. ceia , sendo os in-
tervalos bem preenchidos pur sonora - e bem dirigi-
da Musica.

Camaradas e Amigos.

Feliz cn me julgava por me haver sido concedido
poi S. M. I. , nosso Augusto Soberano, o vir ajudai'-
ros na defeza desta Bandeira, que de vós O Mes-
mo Imperial Senhor Ha Confiado, c eie que eu mes*
mo tive a honra tle ser o cemduetor; mil vezes mais
feliz me julgo agora, por me ser encarregada, na qtiati-
dade de Auditor , a lizongeira Commissão de fazer-
vos recordar os vossos mais Sagrados deveres, e de
bem explicar-vos a natureza, e força do juramento,
que ides a prestar , e a não interrompida inviolabili-
dade, com que deve ser mantido.

Sim meos Camaradas , lie preciso conhecêrdes ,
que esta Bandeira , que s caba de dar-nos o Nosso
Magnânimo Monarcha , não iie um simples «nato ,,
que deva servir para fm-mesear nossas fileiras; ella he
sim uma insígnia caracter! itica de Sua indelével Sobe-
r.-inia; he portanto um depodto Sagrado , que elevemos
guardar 

', e defendi--.- té entornarmos por elle 11. ultima
pinga de sangue , qua circule nossas vêas; devereis
perante ella cônserviírdes o mesmo respeito, que ha-
veis guardado na Mesma Respeitável Presença, do Nos-
so Grande Imperador , sim do Nosso Benevolo Pae !
Quem havei á ij1-- não co-iheça Sua Imperial Grau-
desa, Sua Magnanimidade! Elle noa paga, Elle nos
mantém , Elle i)'"i condecora, e como Digno Repre-
sentante' da Nação , F.Ue nos sabe em nome delia
Agradecer os nossos serviços todas ns ve?.es, que elles
se finem dignos tle Sim Imperial Attenção., Menus do
qui i„io ¦ testaria , para impôr-nos a cega obediência ,
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«pie devemos prestar a seos Mandados, e o terno
.Amor , que lhe devemos consagrar .... Mus ah ! A
que temeridade iti eu anastrario pela influencia ? Per-
doero-me meos Camaradas , eu um pouco me esquc-
cia rie que estava na frente de Paulistas , e que a
elles dirigia u minha folia. Sim (tudo o Mundo bem
o sabe), a um Paulista jamais se fez preciso recor-
dar, que deve respeit-tr, e amar o Seo Monarcha ; a
Historia com. inumeráveis exemplos o confirma; emes-
mo sem ser necessário folhear os seos Annaes , eu vos
otlereço nesta mesma epocha, em que tanto o Brasil tem
prosperado, os repetidos, e interessantes quadros do
Patriotismo , da Lealdade , rio Respeito , e do Amor
que a S. M. I. tem dedicado ns vossos Compatriotas:
não vol-os repito, porque de todos vos elevem ser bem
conhecidos. Na Província Cisplatina inda observareis
vossos dignos Irmãos , qne havendo- marchado em soe-
corro rio Kio Grande minha Pátria , uns ha já 14.
annos, outros ha 6, tem sabido conservar sem man-
cha aquellas virtudes, qne devem ser idierentes a um
Soldado; e qne f'a>:em todo o seo esmalte, a saber: a
subordinação , o valor, a Religião, a Constância, e o
soffrimento em to:!os os trabalhos. Nada mais tenho pois
a diíer-vos, itnitai-os , procurai corno elles procuraram,
seguindo o trilho ria honra, adquirir uma immor-
t<l Gloria, c enriquecer, se he possivel, a vossa
Patria.com mais alguns quilates do credito, rie fama,
e do conceito , que tanto a tem abrilhantado , cousas
estas, que sam certamente superiores ã vida , supe-
tiores ao tempo, superiores a tudo.

Concluo portanto o meo discurso , repetindo-vos ,
que sejais o exemplo rio vo-sos bravos, e honradas
Compatriotas , o que com facilidade obtereis , tendo
como tendes por vosso Comniaiidante , um daquciles,
que soube ser um de seos mais acreditados guias ; e
íeeornendamio-vos sobre tudo, a e.tactg observância aos
Artigos de Guerra , que passo a lervos, e cujo contes-
to jamais se deve riscai- ela vossa memória, assim como
jamais da deiies se lia riscado.

Benemérito Batalhão.

Sc o Dia ele/, rie Novembro rio anno passado „
foi grande na Curte para as Tropas ali existentes ,
que tiveram u hoiira receber ria Mão rio Imperador
as novas Bandeiras, coro que os condecorou , carac-
terizatido a nossa Independência Moriarquico-Cons-
titucional , o rie hoje he para veis não de menos
monta possuindo a com que vos honrou, e que.
breve vai tremular entre nós.

Devo lembrar-vos , que quando a Pátria pre-
cisa ser defendida . e o Exercito tem por diviza
Independência ou Morte, ella descansa tranquilla ,
Os Inimigos da causa se assustam, tremem., e sara
vencidos.

Soldados o vosso valor he assas conhecido
defendei pois os vossos direitos Sagrados, não voss
afasteis uma só linha do trilho indicado pelo Nos-
so Imperador, em vossas mãos está a vossa segu-
rança , á de vossos hihos , e do vossas famílias;
lembrai-vos da cega obediência, que rieveis em ge-
ral a todos os vossos .Superiores, e contai com
o vosso Commandante á vossa frente nos pontos
mais arriscados.

Porém não devo oceultar-vos, que esta mes-
roa Bandeira , quo tendes a vossa frente , testemu-
nliando os vossos deveres, a que pelo Juramento a
pouco prestado estais lidado , he a mesma, qua
pode ser-vos funesta , depondo contra vós , quan-
do o vosso futuro comportamento Militar não cor-
responda a alta idéa, que de vós forma a Nação.

Prosigamos pois Camaradas, na estrada da
honra, e chdos de um fogo Divino , que proteje
ajusta causa, e de um eiithusiasrao Sublime , dizei
core: n vosso Amigo e vosso Commandante — Viva
o Imperador — Viva o Imperador — Viva o Impe»
r-ador.

N OFICIAS M A R I T I M A S.

E N T RJ D A S.

Dia, 16 do corrente. — Bn/ir« ,- 7 dias; F. Ing.
Paris, Com. Vtrnon. Refere o Cominandante que
ja lu se achava a Esquadra deste Império , e que a
de Portugal tinha saido antes ria sua chegada com-
posta de 1-1 Embarcações ero qne entravam 7 Na-
vias armados, que o Lord Commandante a manda-
ra. reconhecer pela Fragata Nicterohy , á qual uma
Corveta Portugueza lhe atirou alguns tiros, a querespondei, a dita Fragata com 20 tiros de canhão. -
Dito, 13 dias ; C. de. guerra Ing. Fly, Com. Okspps.
Kefeie quoiio dia da sua saída o General Labalul
attocou as linhas , eque sair;: m, tora dellas a Legião
Lusitana , e o Batalhão N.° 3 , os quaes foram r«-
pellidos por um attaque do baioneta ria Tropa Bra-
sileira, que com muilo valor os fez retirar para as
linhas. —Dito, 8 riias; B. Amer. C/io, M. Abra-
getkcle , equipagem 11, carga vinho, e outros gene-ros ao M. : passageiros 2 Ing., 1 Franc. com sua
mulher, e 15 escravos: conftrmiío as novidades ria
Fragata, o Corveta Ing. —- Ifavre de Grace. ; 51
riias: (i. Amer. Kespedus, M, Carkell, equipagem
12, carga farinha, vinho, t„aiitei,s"i, e fazendas a
Bourdon e Fry: passagei ros José Correia de. Paiva,
J franc., 3 Suissos , -í mulheres, e 2 filhos. — Alai-
t/onado, 24 dias; E. Amer. Pomo na , M. Peleg Aborn,
equipage-tn 7, ern lastro: passageiros Manoel do

Silva Porto. e. José da Silva. — Buenos Ayres; 31
riias; B. Amer. Paquete, M. Samuel Yoiettg, equi»riias; li. Amer. Paquete, M. Samuel Young, equi
pagem 10, ero lastro : passageiro Manoel José Ve
lho. — Cabinda ,- 54 dias; B. Ligeiro , M. José de
Moraes , equipagem 19 , carga 408 escravos , destes
morreram 24 a Joaquim José. da Rocha. —¦ Jersey ;
52 dias: B. Ing. Pelican, M. Philip Manoel, equi-
pagem 11 , carga cabos, bacallmo , azeite, c belas
a Le Breton. — Campos ,- 6 dias; S. S'. João Ba-
plista , M. Antônio Din< , equipagem 9, carga assu-
car, e agoardente a vários.— Colônia do Sacrmnen-
to pela enseada de Barragem ; 46 dias; E. de g-iter-
ra Seis de Fevereiro , Com. o 2. ° Ten. Afanoel Mar-
quês Pereira Delfim.

S A II I D A S. B)f fe

Dia 16 do corrente. — Hamburgo ; B. Ing. Ad-
venture, M. Francis Hocquard , equipagem 6, car-
ga assucar, caffé, e algodão. — Cabinda; B. Paqtie-
te rio Rio . M. Afanoel Pereira de Souza, carga
agoardente, e fazendas.— Rio Grande; S. Minerva,
M. Joaquim José de Oliveira, equipagem 15, carga
agoardente, vinho, e fazendas: passageiros Joaquim
Vieira Braga corn sua mulher e 21 escravos. — San-
los ; L. Conceição , M. José Joaquim dos Passos ,
equipagem 7, carga fazendas.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios da Faz

Anda S. M. o imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , remetter ao Ministro,
e Secretario de Estado dos Negócios da Marinha ; os
Contractos celebrados em Liverpool, entre Antônio José
Mêireljcs , e os Officiaes Marinheiros , que vieram para
o serviço do Império , assim como do fieiamento da Ga-
lera Lendsays , que os transportou , para que dê exacto
cumprimento ao que a este respeito se convencionou. Pa-
ço 24 de Abril de 1823 — Martim Francisco Ribeiro de
AridrajJa:

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , declarar ao Desembar-
gador do Peço Juiz da Alfândega , sobre a pertença,)
de André Antônio de Araújo Lima: 1',° nue havendo-se
já despachado as gangas , como declara na sua informi-.-
çío de 8 do corrente , fica satisfeita a primeira parta
da sobredita pertenção; e 2.» sobre mandar-se tomar o
protesto, nío deve este ter logar; porque a Lei pres-
creve os meios acerca dos deferimentos cios Juizes; de-
vendo notar-se, que o Escrivão ria Mesa que servia de
Juiz , não obrou bem em mio mandar logo preceder ao
exame , qua se pedio , independente dos documentos,
jjoís que deile perjuiíO algum se seguia á Fazenda. Pa-
ço em 24 de Abril de 183c.—¦ Martim Frawisa Rúst.
ro d' Andrada.

baixa na culpa, Palácio do Rio de Janeiro em 16 de
Maio de 1823. — Caetano Pinto de Miranda Mmlenegro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Contando a S. M, o Imperador, que ha muito tem-
po deixam de comparecer no exercício dos seos Empregos
o Contador Graduado da Cantadoria da Junta da Fazeit-
da dos Arsenaes Manoel José da Lomba , e o 1." Es-
cripturario José Pinto de Sampaio ; Maneia o Mesmo Au-
gusto Senhor , pela Secretaria de Estado dos Negociou
da Guerra , que a referida Junta da Fazenda dos Arse-
naes do Exercito lhe faça constar , que eilles devem com-
parecer , sobpena de serem suspensos immediatamenre os
vencimentos , que percebem.

Por esta oceasião Manda o Imperador lembrar á
mesma Junta , que a bora . que a Lei marca para as
suas sessões be a das 9 da manbã ; e que portanto
cumpre que os seos Deputados compareçam na indicada
hora, Paço em 7 de Maio 1*23. — Joãt> Vieira de Car-
valho.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria d' Esta-
do dos Negócios da Guerra , participar á Junta da Fa-
zenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições,
que Ha por bem dispensar o Major José dos Santos e.
Oliveira, da InspecçSo dos Oficinas do Arsenal do Ex-
ercilo, de qne estava encarregado ; devendo substituil-o
0 Official seo immediato , interinamente , emquanto nao
se tomam outras medidas. Paço 7 de Maio de 1823.—
João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda , ao Thezoureiro Geral
das Tropas desta Corte, que na quantia de seisceutos
quarenta e trez mil trezentos e trinta e oito réis, man-
dada descontar ao Coronel Thomaz Joaquim Pereira Va-
íente , por Portaria de 21 de Julho de 1822,. se abone
í de trezentos sessenta mil quinhentos, e noventa réis,
somma dos novos Direitos , pagos do tempo , qtie dei-
xou de ser Çftwernador da Provincia de Santa Cathari-
na; devendo-sé continuar o mencionado desconto, paru
se reaüsar o total cumprimento da referida Portaria. Pa-
ço 24 de Abril de 1823 --- Martim Francisco Ribeiro de
Andrada.

Repartindo des Negocias da Justiça,

Manda ,S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
aila cios Negócios da Justiça , remetter á Junta Provi-
oria do Governo tia Provincia de S. Pedro do Rio Gran-

do Sul o Suinmario incluso, cm que foi pronunciadoda Silva I.isbsa ; e Ha por bem que a mesma Jun-
iça logo cumprir o Accordão da Casa da Suupüca-

• que uSo sustentou a pronuncia , e lbe manda dai

Repartição dos Negócios da Marinha.

Havendo S. M. I. Determinado rpe!a Repartição dos
Negócios da Justiça , que fossem transferidos da Cadeia
Publica , para o Arsenal da Marinha os sete pretos
mencionados na parte inclusa por copia do respectivo
Carcereiro , pertencentes a uma Sumaca , <ç.i,e se acha
debaixo de seqüestro no Porto de Santos ; Manda o
Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria de Estado dos
Necocios da Marinha , que o Chefe de Esquadra Inspe-
ctor daquelle Arsenal, recebendo effeçtivSmente nelle taes
escravos os haja de applicar aos. convenientes trabalhos ,
mediante a preciza segurança. Palácio do Rio de Janei.
ro em 9 de Maio de 1823. — Luiz da Cunha Moreira. .

Havendo S. M. I. Determinado , que os sete prezos
mencionados n* Parte do Carcereiro da Cadeia Publica
iunla por copia , pettsucentes a uma Sumaca, q«e se
acha debaixo de seqaestro uo Peito de Santos, tossem
transferidos ife mesma Cadeia para o Arsenal da Man-,

ilha, ^ Ü» de gerem ali convenientemente empregado»,
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até que se decida do nlterior destino r Manda o Mes-
ino Aup.st... íSeniiur T ptia .Suor,; taria. tle Ks';p!o «ios Nu-
gocios da Marlnlií. , qne o Intendente da Marinha in-
tcirado daqirollír -Imperial l)ei.r-i»ina<;ã-o , i';iç:i abrir os

'competentes aisseutos onde cou vier, eo.i) todu. as preci-
zas clareiras ; devendo igualmente mandar' proceder ú ava-
liaçío d-iquei-f-.-. c'e taes j__ítos, .jue torem escravos, "©a-
da uni de per si. Palácio do ttto de Janeiro eru 9 de
Maio de 1_'2_,— L,iiz dit Cunha Moreira,

AltTlGOS NAÒ OíFlCIAES'.

ASSEM3LE'A CERAL Dí) IMPÉRIO.

4.a Scssã» 1 dc Maio.

declarou aberta a Sessão

ti ai"í a

dá pa-
ectos ,

O Sr. Pre.ident
10 horas da manhã.

O Sr, Secretario França, passou a ler
ua Sessão antecedente,

O Sr. Antônio. Carlos notou que ,.se não
ra ordem do riia segundas leituras de Pru^
como na Acla se direi. , e depois de breve discris-
são fez o Sr. Secretario Fni-iuia a emenda áqueiie
logar, e ficou app-ovada.

O Sr. Sscretarri. Carneiro passou n ler uni of-
fieis de participação da eleição' da itl.•_.-> i cmio Ho
Ex,""» Ministro fi Secretario de E.ía.ío drr. Ne,;.-.).-
elos do Império em resposta á participação ii. As-
senuiléa sobre o voto de Graças , e coriii.mtií.rrr.r.i
»o iitesiíio tempo qne S. M. í. destinava o dia Sex-
ta feira para recebei- a Depütação no Paço da Ci-
dade. '

O Sr. Secretario França leo urna representação
<!(> Sr. Deputado (ioulão , em qne este pedia a sua
escusa; i; não se achando ern tornr-i foi restituida
ao Sr. Rezende, cimo a tinha entregado.

- !'eo ° Sr. Secretario outra,, representação do
ladre Vrminchi Resende, D.epu_«..o por A.,..».-iiuco o qual tora e_.rrh_._o pela Câmara de Olin-¦da. Passou ;. Comniissão dos Poderes.

Di.se um Sr. Deputado que aquillo era roa-bar o (empo á Assembléa, que . os requerimentos¦i.ovem ir _.sd_t.ere,ites Coiiiriiissâc. , e ali serem li--dos e julgados ; que portanto propunha
çao dellas, e qua a das Petições to,-
(Apoiado.) '

i O Sr. Resende di*_e que-a Cumuiissito dos Po-ueres tinha 0 seo Parecer prompto sobre o Sr. De-
putado Barrou.

O Sr. Antomo Carlos observou que era neces-sano fazer a chamada: que uo Refinei-to ti-nham faltado algumas Commissões, e entre ellas ada Saneie Publica, que era "essencial.
O Sr. Secretario Carneiro tez a chamada, ardia-i-am-se presentes 5. Deputados, faltando o Sr. Tttr-tudo de Mendonça.

i í_ jS''' litsende leo ° Parecer da Comniissão
tios 1 oderes sobre o Diploma do Sr. Barras.

O Sr. Moniz .Tavares propoz que o Sr. Se-eret.no officiasse ao dito. Sr. Barras para tomarassento na Assembléa : qu.e se este não 
'«pparecease

deixasse decorrer alguns dias a ver se responde paraentão se deliberar, e -tomar- -em consideração aindi-cação do Sr. Alencar. FA. apoiado.
O Sr. Secretario' sFrartca Jlejj orprojecio do Sr.¦¦Pereira ih-Gunha-m\yee a legislação que nos devereger, emq-santo se não faz a 'Constituição.
O Sr. Pereira tín Cunha > explanou em um ion-

go discurso as razoes, que tivera para su. indica-

nornea-
a primeira.

ção. I? ..tive alguma discussão para saber-se se de.
via o Projecto imprimir-se , ou passar-se já a di,.
cuti!-o. Deeidio a Assembléa que se imprimisse.

Propoz o Sr. Costa Aguiar a, nomeação de uma
Comniissão paia redigir.as Sessões-, o de outra ds
Policia ; e foi apoiado pelo Sr. Alencar.

O Sr, Rodrigues de Carnal/to passando a falho-
sobre os males, que tem causado os Governos ar--bitra.ios, e apontando o Alvará de 30 de Marco
de. 1818, que- prohibe ;tr Sociedades secretas, di_.se que tinha recaído sobre alguns Cidadãos' riu.'
ha trez mezes se',adiavam prezos ; e tanto porisso , como pelo susto dos que estam nas mesmas
cHcuiistaueias dos prezos, e sensação, oue nas Pro-vincias tem produzido aquellas medidas, offerccia
um projecto rie Decreto com força , retroactiva, pa.ra revogação daquelle Alvará.

Levontou-se o Sr. José Boni fado e respondeo
drj-.t-ndo que não sabia porque o Juiz - devassanto
pronuncia, a os réos que existem prezos; que po-dia porem asseverar que de nenhuma sorte fora
pelo simples -facto de serem Pedreiros Livres -.
oue talvez aquelir* rijos se servissem de socieda-ues seerelsia pura par.Larl_.reia a ordem, e atrai,-..uil.idad- publica, e que uma vez qne isto assimseja, trirnaiii-vse. ialsos os fundamentos , em que oiiu:,r-e hreopinajite se apoia; .que todavia achava.o Decreto siiot, liberal , e dig-no de redi°-ir-se
porque de^ja que se deixe aos' Cidadãos lfberda-cie ate para essas associações todas" as vezes nuemio forem contra a felicidade publica.—Depois déalg.ima discussão foi decidido que o projecto seiinpt!misse para se distribuir , e logo .discutir-se.

O Sr. Mata disse que seria bom mandar e.i-li-cum.o suspender b Processo ; mas foi 'inip.u_r.a-
do p-ios Srs. Antomo Carlos , e Pinheiro de OU-vtii-ii roín o fundamento de que isso seria invadiro Poder Judiciário.

Levantou-se o Sr. Araújo Vianna argumentan-
do que, eomo a Assembléa se achava en? est3í-t_
oi-gK-irpiite,, parecia-lhes estar revestida de todasos _-xie res, e náo ter lei que areja... (Ordem.ordem , ordem.)

O Sr. Antônio Carlos cotnbateo o Illustre Preo-
pitiante mostrando que os Poderes se acham di_$i-ilido-, que ú Assembléa .só compete o Legislativo,o que nivadil-ò. fora uma tyrannia.

ü Sr. Ahrtim Francisco disse: "Quando fo-trios ronvidados , e nomeados Deputados da Assem-r,....! «...froi Constituinte .<• Legislativa, os .nossos
yafis 

nada mm. ,nos explicavam, do que vir-irir-er uma Constituição Politica, que deviareg, r o Iinpeno do Brasil: e nem podia ser ou-tra a nosso missão: porque nâo pód.e ser outra adivisão dos Poderes, base de todo o Governo li-vre. _\ reunião desi.es 'Poderes 
he que constitue aoooerania; assmi cada uni delles vem a 4* pro-pno, e independente; e he uma tVTannia impedirasua marcha...Ora o que a Assembléa tem feito de_-ae o começo, segundo parece, he querer itruogíra sr todos estes Poderes ; e taes princípios podemespalhar a desconfiança até em as Nações, quecom nosco tractam , e cotiimerceam ; além das de-sordens internas podem trazer outro mal , a po-i.reza a maior das desgraças em um Estado gran-ae. ueniais parece que nos esquecemos do jura*mente, que -ha rpouco d«_o_. _,"„ -juramos fazer iConstituição Pol.tica do Império do Brasil, e sit

p-esmente as .reformas inais urgentes: ; como poagora pertendemos suspender a marcha de um*cesso e usurpar o 'Poder Judiciário' ? Admir
por tanto "ler ouvido que se diga-ao Poder

ITIO
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ctitivo que '. ás razões porque' Çc-r. ,'->.to , eu aquil-
Io, e porque leve tal pra»í_ii'.>ei!lo , i|...-M,is i. um
J,:lustre Pretipii.a.itP deciar,!, aii-ie li.ni..'.- 1(::i,i de-
vii.ssa, quo n cr.ta devassa sucre_, pnsiii, q ie-cies-
ta pri nio 'pa-,iaju-sjc a seiilenccar ns re,»'- : ; lie. po.;-
si vel que a As-embléa , jiiiita pn,-a !',,/<-,• un-.n Cons-
tjtuiçãa), se ie.nU.-e hoje rie ser Juilicaria, Kxpch-
tiva, e Legislativa ! : He possível .j-ie as atlnliui-
çéie*. da Nação inteira devam pertencer todas a
,1,111a parle desta Nação, constituiria unicamente
para fazer a Coiwtil uiçào, apis he ¦¦> que a ...es.«a
Nação pèrtenrie de nós , e aquellas re.urmas. iiiuis
urgentes para uni Governo Cons itucioual : „

Disse o Sr. Presidente que se ia eleger a
Commissão ria redacção do Diário, e .acolhidas, as
cédulas "saíram eleitos os Srs. Araujo Vinnna coiii
_ votais, Gomide com ií), e Cai-vaflui com 1».

O rfr. Anlonio Carlos lembrou a necessidade rie
Uni Redactor; ao que o Sr. Preí-irieme respondo
qüe a Commissão providenciará.

Passou-se depois a eleger a Commissão de Pe-
tiçSes , qne, ilevi,i constar de cinco Membros: e em
quanto se distribuíam as cédulas , a» Sr. Martim
Francisco observou que os Srs. Deputados encanv-
gados da redacção do Projecto da Constituir; ie ,
fiájo deviam ser eleitos para outras Coininissões : u
pedindo o Sr. José Bonifácio que se pozesse a vo-
tos ,'decidio-se. pela opinião dr, Sr. Martim Fran-
risco. Recolhidas as cédulas, e apuraalais os votos,
Saíram eleitos os Srs. Gama com 16 votos , Soares
Teixeira com 15...

O Sr. Mello depois de mostrar o perjuizo que
resulta aos Povos da actual fôrma do Governos
Provinciaes , propoz um' projecto para se regular
t!e outra, maneira a Administração das Províncias.
Foi para a Mesa.

O Sr. Anlonio , . r_ prometteo paira a primei-
_' Sessão óTttrt» projecto sobre o mesmo nssunipto,
è oedio què» se tomasse etii consideração para ser
confrontado com b do Illustre Preopiiiante.

O Sr. Gomide disse qua traria também o seo
para se unir a_ outro..

Deo o Sr. Presidente para ordem do dia a
nomeação das CommissÕes precisas, e levantou-se
a Sessão ás 2 heras da tarde.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio dc Janeiro IS de Maio.

SS. MM. II. assistiram á Solemnitlade de hoje
na Capella Imperial lesta Cidade. O Excel, e
Reverendissimo Bispo Capellão Mór foi as Celebran-
te , e o Reverendo Padre Francisco Ferreira Barre-
to. Deputado á Assembléa Geral pela Provincia de
Pernambuco, recitou uma excellente Oração sobre
o Evangelho do dia.

Cmiat.ií oimit ia.

Srs, Redactores.

Ranetteram-mn para se Publicar neste Diário a se-
guinte Certidão

Nesta Secretaria ria Mesa rio Deeemhnrgo do
X' ço do Império rio Brasil -so aclra fi Portaria,

quo o Supplicante fez intuição no requerimento
..ro, a qual he do tkear seguinte. .Manda S. M.-

o Imperador pria'Fecrct;,ria'de RsíaíVi tios Nego-
ci.,-. ou Ju,tii,a, Declarar á M«;?a tio U-isemha,.»
tio í.'aço , ri-.io o bacharel ,/.:„;/ ,/<,( Lopes- Mendes
Itibtiiv Lin. lem impem,.,!.¦:.io pur falia de adhesão

a Causa rio hiinril, para ber consultado nos Io»'»-
res ria Magistratura. Palácio rio /_ de Ji.nriro em
vinte uni rie Jana-.ro fie mi. oitocentos e vinte
trez.— Citilaiio Pin'ii rie Miranda Miwleneçso.—
Do qn,' pira coro-iji >,:• passou a presente, )_ de
Junino vinte sen de Abril rie ,111! oitocentos
t.e trez. -_t Cai lano rir: Andrade Peto.

viu-

Falia que fz o Coronel José Joaquim Vieira rie
Andrade Cuidei,a do ('ralo e Casai Branco ao Re-
giminto rie (iivnUriria. ria 2." Linha riu Cm te e
Provincia A." 4," da seo interino comniardo nu
oceasiao dr: benção dos nossos Eslamiiirtes que o
mesmo Regimcino recebeu por Ordem rie, sue: Ma-
gcsiniiri O lin pi rador Coslilvciomil, c Perpetuo de-
ftvsor rio Império rio Brasil n Senhor Dom Pturo

1.° que leve lugar no dia lti de Março, em que jcá
iil/erlu a Inspeção lio Regimento.

Ju

Este he o dia illustres, e honrados Câmara-
rias , lie he o dia em qne ratilicais as obrigaçõs de
subditos prestando um solemne juramento aot Impe-
riaes Estandartes,

Este o acto em que á face dos Ceos, e de niu
Povo inteiro vos obrigais a c-íardes prompíos a
derramar a ultima gota do vosso sangue pe;o liu-
peiador, e pela Pátria,

Estas sam as imperiaes insígnias, a que tio ar-
do- tios Combates devais denododaai.-nte seguir, e
defender, para que não venham a cahir nas mãos dos
nossos inimigos.

Ah Camaradas, e haverá algum de vós que
nomeio do estrepido das Armas, esquecendo-se do
Grande, do lr.cíyto, tio Nosso Aniabilissimo Impera-,
dor o Senhor Dont Pedro 1." o Penhor ria nossa
segurança , o Defensor Perpetuo dos nossos Direi--
tos . esquecendo-se dn Pátria, nossa liberal, rica , e
fecunda Mãe , esquecendo-se das Imperiaes Insígnias,
pontos, esenciaei- da nossa honra, e da nc_a reu-
nião eni fim esquecendo-se de vos mesmo já pela
obrigação rie honra do Cidadão, e já pelo solemne
juramento, a que vos lignstes , estime antes uma vi-'da 

iíriiominosa c caduca , que um nome eterno,
K"*o Camaradas, não intrépidos Companheiros,

nos peitos Brasileiros não cube a Cobardia. Não
sam às vigílias, a fome, a sede, (ainda a própria
morte o que vos deve atemorizar. A ingratidão a
pusilamiiiade, o perjúrio já mais terám morado em
vossos corações.

Os que acabam entre os seos domésticos nos
seos moles leitos ficam em perpetuo esquecimento
pelo contrario, os que acabam 110 meio dos tumul-
los ria guerra , entranhndos por inimigas Phalanges
ornados ria purpura rio seo sangue, e excitando o va-
ior n seos Camaradas , dando-lhes exemplos de
ndhezffn , e lidclitlarie , e exalando a vida pelo So-
berano e pela Pátria os seos nomes vam sobro as
il ?:\ ¦- Inclvlss ila F íinr, alies se alistam no Templo
da Memória , e riu todos os séculos sam olhados,
como c.tilumnaB rios Impérios,

Parce-,
CC vós que'.

Camaradas estar vendo a cada nm
de vós querer á portis sor o primeiro a prestar ò
solemne juramento e cheio de uni santo Enthu«ins-
100 ambicionar um dia, em que por feitos heróicos
de valor , liilelidaiae , <• amor vos façais celebres !
Sim meos Caros Companheiros eu com vo.ço igual-
incuti' o desejo.
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Refiecti , Camaradas, e vede que o homem
nasce iguai , e só a virtude, o o vicio he o que- o
faz capa/, de distineção. ¦ - -

A tia usa do Brasil he ajusta causa, a que
devem adherir. O Ceo nos proteje, e no soberano
que em vosso seio collorou , f que se proclamou
Brasileiro nos quer dar um testeinunho de sua
inefável bondade.

Eia Camaradas , o que vos resta ! Nada mais
que prestardes o holeniwe juramento aos Sniporiacs
Estandartes. Levantai vossos dextras: jurai iideli-
dade. amor, lealdade , e respeito as Imperiaes insig-
nias- para que jamais as deixeis e vos aparteis dei Ias.

í) Seulior Deos dos Exércitos queira sobre,
nós lançar sua benção, da.ido-vos corag-e , ener-
•.'.ia, e valor, e a uiii.i actividade , zello e exe.n-
j,Io para que como vosso Commandante possamos
prchencher a expecUiçào dos Povos, e cumprir-mos
exactamente com o qne de nós Espera o Nosso
Augusto Soberano, o Nosso Pae, o Grande Pedro-
1." Nosso Defensor Perpetuo , aquelle que só do
Brasil deseja independência ou Morte.

Viva o Nosso Augustissi.no Soberano o Se-
nhor D. Pedro )." Imperador do Brasil, Viva
a Nossa Imperatriz Rumo fecundo do Throno
dos Hasburg, Viva a Imperial família dos Nos-
«os Cezares , Vivão os Brasileiros, e todos que
assistirem a sua Causa.

r

Senhores Redaetores.

Tenho assistido a algumas Sessões dá nossa As-
tembléa, e tenho gostado muito da regularidade cor-
d*?m, que nella se -tem observado. Os seos Membros me
parecem era regra razoáveis, e alguns delies dignos de
tudo o respeito pen» seo saber, e eloqüência. Deos quei-
ra que os outros, cem quem a natureza foi mais mes-
quinha , ( pois nem todos podem ter os mesmos talcn-
tos ) tenham ao menus a prudência de conhecer aon-
eslA a. razão , c encostar-se a eíla de boa fé, sem a
mania de quererem contestar opiniões alheias só por-
que não sam suas , porque nesse caso mio só perde-
r.íin o tempo. alias precioso , mas ainda caíram no
perigo de se tomarem ridículos, e ('arein motivo ;i insta
censura de seos ouvintes. Na Inglaterra , Ah Benja-
min Constant , uma maioridade silenciosa faz a força,
C a dignidade da Câmara dos communs, e.n quanlo a
«loquerieia de alguns oradores coiistitue o seo ornato ,
e esplendor.

Parece-me a iéra disso muito conveniente que os
p-eos Re-peitaveis Membros senão queiram metter, como
celebre Congresso Lisbonen.se, em ousa alguma do
que pertence a»s outros Poderes , e muito menos sem
conhecimento de causa , como aconteceo ha pouco com
o Sr. José ila Cruz Gouvea , que alacou ao Juiz Syn-
dicanle-da devassa, que S. M. I. Mandou tirar por
Fortaria de S de Novembro do anno próximo preteri-Io, accusiind.i-o de parcial, e de ter commettidu cri-
mes, por onde merecia que se lhe tirasse a beca: ac-
cusi.ção e*ta por extremo grave , e a que mio devera
proceder o dicto Sr. Deputado em um Uecinlo tão pu-blico sem provas mui claras, e convincentes, e muito
menos sem exame da devassa , que certamente não vio.

Di .-me-liam que elle foi arrastado a isso pela
auctoridade do Sr. Vcllozo , que corno de Magistrado
antigo , e que tem passado por muitos bancos' era de
grande pezo nesta matéria. Mas ainda assim , não se
livra da nula de indiscreto porque devia lembrar-se,
<juc podia o seo Collega ser inimigo dt) Juia Syndi.

cante ou fer contra elle algum ressentimento, ou final-
mente estar enuío divagando pelos espaços imaginários,
(oi.ii) muitas vezes lhe acontece; e em qualquer dos
casos mio eni bastante o suo testemunho para neíle cs-
íiibar uma aceusação tão seria. Eu não tenho maior
conhecimento do Juiz argnidu , mas tenho ouvido sem-
pre fallar bem delle , ao menos como inteiro e impar-
ciai, e aos que assim sam , convém que as auetorida*.
des os tratem com respeito, para que o Povo os respeite
tãobem; o seu poder lie fundado nu opinião, e se aquel-
les, que a devem manter forem os primeiros que a des-
truaiii , que «erá da Ordem publica ?

Mus em fim eu deixo a indiscrição do Sr. Crtai »
que he ri.oito descnlpavel porque nestas matérias ns-
sin-iia de cruz , e vou tratar do Sr. Vcllozo , que eo-
mo Jurisconsulti) miiehuclio, e digno emulo dos Cl pi a-
nos, dos Caios, Papinianos, não tem desculpa alguma.
Este Nobre Deputado vendo que seo Collega tivera a
fraqueza, de revelar o que elle em amizade lhe confia-
ra , ou talvez mais do que isso , (jãTiT^Ièsciilpar-se e
fez ainda peior, porque em vez de dizer que aquella
conversação fora um effeito do seo mao humor nesso
momento, não só o desmentiu redondamente, mas ain-
da caio no delírio de proferir um absurdo como foi o
de ter só dicto que o Juií Sjndincante excedera os
seos poderes cm fazer perguntas, e careações aos RR.
Grande Deos! Que blasfêmia jurídica I Onde sc via
nunca subir ;i Relação um processo inqui sito rio sem
essas perguntas e careações ? Como pode sem ellas
formar-se uma justa idéa do pezo das testemunhas, e
da sua sinceridade, bem como As. intenção dos próprios
delinqüentes para entrar tudo em linha de conta no
decretamento da sua defeza S Que dicesse isto um Ma-
gistrado novo, era muito para estranhar , mas que o
diga o Sr. Veilozo , que tem tantos annos de OÈcio,
que ceou já uma Relação , e que he Chanceller .-.ra
outra , c até Regedor Interino ! ! ! Eu n£o lhe vejo
desculpa senão a de seos longos annos , que juntos ás
enfermidades próprias da natureza humana estragam so-
bremaneira a força das potências intellectuaes.

Mas já que estou com a mão na massa, peruiit-,
taro.me Si-s. Redactotes que diga tãobem alguma cousa
da moção feita pelo Sr. Martins Basto para um pio-
jeclo de amnystia a favor dos prezos, e auzentes expa-
triudos por motivos de opinião sobre a causa Ao Brasil;
moção esta que no conceito do vulgo tem merecido in-
tequ-utações sinistras , mas que eu fazendo justiça ao
honrado Proponente a resputo sincera , mas todavia
inadmissível, e as razões, era que me fundo sam as se-
guiiites.

A amnistia segundo a origem da palavra , e a
definição geral dos Publicistas não he mais do que a,
imposição dc um eterno silencio sobre os males , que.durante uma guerra se causaram. Quando uma Nação
foi dilacerada por partidos , quando houve uma renhi-
da guerra ci.il , e divergência de opiniões sobre o po-der dominante , ou cousa equivalente , cumpre depois
de reslabelei ida a paz , e tranquillidade que o Partido
Vencedor lance um veo eterno si.bre os males passa*dos, porque a sua pesquisa mio dê occasiao a outros
maiores. Est». foi a razão porque a aconselhou Thrasibu-
Io em Atlienas depois da expulsão dos 3(1 tirarmos ;
esta foi tachem a ramTo porque tem sido decretada em
outros muilos Estados , s ultimamente em França porLuiz XVIII. quando foi res ti ruído ao Tl.reno de seos
maiores. E estamos nós em iguuus circunstancias ? Cer-
to que não; porque não me consta que tenha havido guer-ra alguma entre os habitantes do Brasil , nem que a|.;um
delles tenha duvidado jamais da legitimidade da Pessoa
cio Imperador. Aos-que nao quisseram estar pelacausa da sua índepeadeacia, fraiiqueou-su-lhes as*-
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bida dentro decerto tempo, e muitos fbrnni-sc cila
hora- Os que ficaram r.-Vo niudiirain de senti-
nientos , antes, tentaram minar n fónna de governo
estabelecido pron.ovendo no Povo :. intiign , t> si-"
zanút já por palavras, já por escritos , t- ji por
li.nissar.ios tirado., dos seos Club* , o nceid. ales

paja diifercnt.es Províncias. Esses foram ci.e.sid-.-fa-
dos couto 

' 
fíeoj de L.'sa ISuçity , e com basUote

justiça; e como taes, firam prt-zos,'c- processados,
sem que dahi resultasse iuco.ivceiente, publico an-
tes com ápplauso , c a instâncias do mesmo Povo.
Ora conceder, uma aninistia a taes indivíduos lie

plantar no seio da Nação o genneii da anarchia ,
pôr em perigo a segurança publica , e em vez de
íirmar o edifício Social alwhl-.o até os alicerces ;
e para isto. não fui decerto convoc.ulu u As.-iembl.-a.

De mais estes EH. acliain-se legitimamente,

processados, c esfregues ao poder Judiciário ^ para
serem julgados conforme as leis, Sf: í:.--rem achados,
jnnocen.tçs, nada cunham , antes.perc__.-_i__m_ti.to ca

r:t p:n-
c qu indj
t.i ur.lc.n .
outra cousa mais
Tra, om; a fiz

opinião publica cou
esta sempre suppõe

i prqjecfíida aniiiistia, porque
sleneia do delicio li.)-¦fi-iL-i nuMWv ,J".'j"''- *~  "" ,

vem porém culpados ainda lhes resta o recuem ao

perdão, qne em casos taes,, e segundo Iodas as
Coiiíituições, que'conheço só parece competir ao

Poder Executivo: e por tanto daqui concluo , .que
o projecto do Sr. Martins Busto além do ser m-

justo," perigoso, a inútil, he tãobem uma _ usurpa-
Viio do Poder Judiciário, cuja marcha vai parati-
y.ar, e sobre tudo do Executivo, aquém rouba a
melhor , e a mais preciosa das suas Attribuiçoes.

N< digam que estes Poderes
não acham divididos ,* e que por tanto não pode.
haver usurparão dos mesmos.na Assembléa. Iv.i..
Srs. Redacíòrês , sou "de 

parecer mui diverso: creio

perfeitamente o contrario , c talvez o ereiain tãoliem
muitos honrados Membros da dita Assombléa. A d.-
visão dos Poderes está feita*"a* Nação, a tem re-
conhecido , e aos seos Representante;.-, .só toca mar-
car agora as Áttribuições , que a cada um delles
deve competir, ou por outro modo fazer us_Leys

porque se liam de reger : e desta classe, mio he
certamente a do projecto indicado. Qucrain pois
ter a bondade de publicar no seo Diário e.-tas

minhas reflexões, ou verdadeiramente as que lenho
ouvido a pessoas mui Sizudas , e de granae saber,
com as quaes se conformará sempre o seo Venera-
dor e — Amigo da Ordem.

:,x fazer conhecer o sentimento dc sua Aíiíifl,
serve-se dclb. com íinuimento vai contra cs-

« contra este fim. Ora a mentira não lio
que uma falça significação de pala-

r um iustruuicnti) do cugi.no para
o.-ii o próximo,, a pur isso S. Agostinho no livro pri-
meira ijníra Slen/iaciiim define uma falça significa-,
ção do palavra com intenção dc enganar. O mesmo
Deus entregando a Lei aos judeus lhes diz — Ncin
nienUeinni, nec dic.ipiel unit quisquts pruximum ntmm.
assim tcarius' uu Leve tico. E não sátibfcito. cum is-
to, continua dizendo, que elle aborrece aquelle, que
profere mentira — O-ilt Dominas piujcrenhm meihla-,
ria — Leiloa Provérbios. Que abomina aos qne meu-,-
tst.rn — Abuminát-io est Domino lábia menducia— lie
dos mesmos Provérbios. Que ha de perder u todos os,
mentiruzos — Perdes omites qui lei/uiudui rnrndachim —
he do Sal.no quinto. Que a boca meritiro.a mata a
Alma — 

'Oi 
qiitid mcititur ocxilit animam — he do •

____________ S._>___],,,-ia. A vista disto uão'se deve premei-
ter oenm aquillo , quo temos de obrar, e fazendo o
coatrai-io uão sú ¦ lic.voos tidus por falsos , mas inda
cnc.ii-rcM 1.0 na indignação do Ente Supremo. Te aqui.
uma simnios falsidade. Ora, que diremos daquelles ,
quu se alie vem 8 certificar sua pa'avr.1 debaixo do
Juramento, que se de:i:v* — Vcritat Divino t.estimanio
confirma!a, v.t invoeatio Divini Nominis inconjirnid-
tiuM-M íáicujits rei cura vecitatc, justilia, a'¦ necessitate.

iV.e he o -íurunienio que vós lcndca prestado ai.
Bandeira» 

"i.npenaes, com aquella Sulemnidadc; que re-

quer .. íiegulâinenlo , he pões necessário dizervos, que
todas, as Leis humanas saiu extraídas dos Divmus Cu-
di.-íoo , assim corna h-rnbrc.r-vos, que u nome tk Deos hfs'

grj.ubi, Santo, e lerrivel , opor isso he piohibitlo se-
vera mente profanar su» Santidade, e desprezar sua gran-
de/a invocando-o irreligiosamentc por testemunha este
nome sai-rado-, viciando atrevidamente o respeito devi-
du a .Divindade- pela iiifncção da promessa. Justa m-
fraerãü he niuito de temer-se, não so para evitar o

castigo que as Leis positivamente tem determinado pa-
ra o" 'O.tjuros qu? se define — .Adducere Dum intes-
tem slne veriiate, sinc just-ilia , slne iiccessitaic , mais
inda iteio

que para nãu quebrantar o ju

Continuação da Correspondência inserida no Diário
A/V 111 do Discurso da Benção da Bandeira do

¦ 
Batalhão dc Artilheria d.: Linha da Praça de San-
tos, (.' juramento prestado á mesma.

Senhores Officiaes , Officiaes inferiores, e Soldados ,
Camaradas todos não he a vez primeira, que* teimo a

honra de fazer-vns conhecer a força do juramento pro-
híissorio, que prestam ãs Bandeiras Impemos , pois

que sendo de meo dever assistir a est -s actos, eu o

tenho feito a cada um de per. st; mas sim lie a pu-
taicira vez, que se me oíTerece fallar d' este mesmo

objecto perante essa honrada Corporação por oceasuo

de vos ser entregue o guerreiro Estandarte banctalica-
do com a-üeuçSo Celestial , 

'.o 
pois em qualidade de

Capellão (festa Corporação, que cu me animo ae-

feirai minha débil voz para fizer-vos conhecer em utn

pequeno discurso it quanto vos obriga o juramento, que
rendes prestado as Bandeiras Iinpei-tacs.

A natureza deo ao homem o mo aa palavra, na-

'¦i pelo temor da Justiça Divina , sirva de exem-

pio Regulo Romeno, que para nãa quebrantar o __
ramenfo'. que linha prestado voltou para os (..artaguic-

res 
" 

onde foi morto 
'cruelmente 

, he bem pasmoso lac-

t„ 
' 

e s -'-ve de lição aos Militares para cumprirem

com sua palavra, como com efioito cumprem sempre

ç ínviolavelmente os que tem honra, .eus que nao ser-

vem só pelo estependio ao Monarca , a quem í*>. 1 e-

dro lhe chama Imagem viva de Deos , e 'lertuliaup ,
segunda. Magestade.

He nois necessário defender ao Soberano, n Pa

tria, a Nação
ter as Ordens

a Religião , ser prompto em obede-
iuperiores°. nunca, desamparar as Ban-

ileiraT, íniía"mcsmo a custa de fazer correr em bor-

botão o. sangue, que gi.ra nas veias, e dar a própria
vida- be s-Y assim que se podem seguir os exemplos

dos Fmelies, dos Catões', dos Aurellos, dos Angus-

tos dos 'fitos , dos Traja...» , « outros , que seos

nomes eaeções foiçando as historias , ellas nos appre-

sentam para imitados.
Mas onde Senhores me vai arrebatando o meo Dis-

curso ? Pu'* ventura me será preciso trazer a memo-

ria a 
'c«es, 

que uparundose da sociedade dos vivos

foram habitar com os mortos. Não mierre.ro. Soliladoa ,"temos 
em o Senhor D. Pedro I .Wrador do

vito Império do Brasil , e seo Perpetuo Defcsor o

m,is perfeito modelo encaremos suas acçoes , e v.-re-

mos (luesetn temer perigos elle já nos tem feito ver

sua coragem , he elle o primei.o cm appre_entar.be a
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•ttata tias Tropas FluriíJuenses para castigar ura» por-
ção de rebeldes , que perteruliturt fazer-nos sofTrcj* as
mesmas desgraças, que ora vemos em torno dos ha-
'bifAPtes BahtensBs—-lia elle qua ern eco Manifesto aos
Povos nos «liz, que noa maiores perigos o veremos em
nossa, frente — lie elle quem nos afirma que sua feli-
cidade existe ertvnessa felecidsde , ah..! . e que dilata,
do Campo me era aqui presente para fiusr-vcs conde-
cer 8,9 heróicas aceites du nosso Joven Imperador ;
porem temo abusar de vossa paciência, e por isso vol-
to ao meo Discurso.

A profissão das Armas , e o Officio ile Soldado,
não saro. seguramente incompatíveis com a fé de J.
C p.íde trazer-sa sem duvida a Crua , e a espada, ao
meara o tempo , nada impede , que um mesmo homem
adore ao Vesdadeiro Deos nos Templos , e sirva so
Bei nas batalhas, e se não lancemos a vista em tor-
no desses 'heroes 

, que serviam no tempo de Deoclecia-
¦no , Maximiano , Masencio e outros , e veremos que¦íiies õxntatiãrn ~~peto" CesãT, e que clleã~prégãvanr
a fé.

Guardar inteira fedilidade ao Soberano , ser fiel
as suas Leis , he dever de todo o Vassalo , e cora es-
pecialid&de daquelles, que se acham ligados com um
Solemne Juramento , tendo ptomettid® cumprir seos de-
veres regulando-oa conforme as Leis descriptas em o
Regulamento.

Respeitar ao Monarca na pessoa dos Superiores ,
receber delles, com aquella Submissão de vida suas
Ordens, compril-as exatame ite, ter prompto no servi-
ç) do Soberano, e do Estado de tal sorte, que este-
jais dispostos a saerafiear vosso socego , vossos bens,
e inda mesmo a própria vida, se o interesse da Nação

¦u pedir: eu não separo intrépido» Soldados o interesse
cio Monarca , e da Nação, porque na verdade eíles

sam inseparáveis, como o interesse dc hum Pae, e
seos filhos.

Estou persuadido estes scrúm os sentimenlii» de
Militares honrados , que procuram nao ai a gloria da
Nação, mais inda cnnobvec-ei- seo nome deixando éter.
nirailas sinas acções pava memoriu dos futuros Séculos
ensinnando assim aos viu louros a observância não si',
da Lei humana , m.iiü tiLibem da Divina , fazendo-se
por este modo agrada.-,'ia aos dous Legisladores , pa-
ra merecer de um ac recompensas temporaes , e dc
outro as eternas; e iucla mais por tardes a felicidade
de senles empregados em hum Batalhão cujas filias com-
manda hum Chefe de tantos créditos , hum Militar
tão veterano, qne som temer os perigos teia exposto
sus vida pelos interesses do Estado, já navegando so-
bre as empoladas ondas para apresentar-se a frente d-j
seo Regimento , oflerecendo o peito a baila inimiga ji
vagando pelos incultos, e quasi intransitáveis caminhos
desse i.nimenso continente, soiTrendo todas as quslida.
des dc inSfiiuTiTÕdõs pura «msTaxer aa comimssiles, que
lhe eram encarregadas, c o que mais he, comportando-
se , e seguindo inteiramente em suas marchas a dou-
trina do grande Baptista que he avós de J. C, quan-
do nos ensina , que um homem de guerra para en-
cher plenamente seos deveres basta contentar-se eom
seo soldo, não fazer violências, nem calumniar ai-
guem Interrogabant atitcm eum eteniletes ãicentes , quid

Jaciemus et nos t et itit illis nemimem concutiatis, neque-
calumniam Jucintis: ei ccmtenti stote stependiis vestris.

Sigamos pois esta vereda, e nii.® imitemos a es-
ses degenerados, que de Portuguezes só lhe resta o
nome , unamo-nos tonos Brasileiros, e honrados Euro-
ropeos, façamos uma só liga , e separemos de nós a
esses cérebros escaldados, que anl.e am viver sem Mc-
narca., sem Lei, sem Dsos.

N O T 1 C l A S M A R 7 T 1 M A S.

E N T R A. D A S.

Dia 17 do corrente. — Soutos,- 9.3 d,as ; S. Pie-
dade.. M. Francisco Antônio Pacheco, equiparem 8,
carga assucar aviava Travasso?-; passageiros Theo-
ilosio Luiz Ferreira, e ura desertor-de Caçadores
de S. Paulo rcmettido ao seo Chefe.— Campos;
6 dins ; S. Boa União , M. Antônio José Teixeira ,
equiparem 8 , -carga assucar a Jeronimo Francisco
«'•¦ Freitas Caldas.—Dita, dito, L. Santo Antônio¦'Vigilante, M. Francisco Antônio Rodrigues, equipa-.... „ , equipa-
í*ein / , carga assucar, e agoardente a Thomé José
Ferreira Tinoco. --Dito, 8 dias; S. S. Joaquim Na-

xeganie , M. João Dnmingues , equipagem 7, carga
dito ao dito -. passageira D. Roza Aintilia 

'
í.ji com 4 escravos. — Dito . 7 dias; L. S. João¦Baptista, 

M. José Vieira da Silva, equipeR-em fi,
carga dito a vários. — Jérsei/; 39 dins; 6. lng.
Dttndas, M. Philip, equipagem 10, carga vinho a
Ia: Breton.

Dia 18 dito. -- Porto Seguro; 9 dias; L. Se-
mhara tf Ajuda , 

'M, 
José cios Passos de Santa Anua

.equiparem ^ íl , ern lastro : passageiro o Capitão
Ajudante de Campo do General Lribalut José Mar-
Uns Maiwgnard com Officios ao Ex." Sr, Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios rio Império

Monte Video, S-i -lias ; R. lng. Klisabvth, M*
Robert Suqsdin , equipipom "> 

, c:..i-(,a carne ao M"Ambi-da , L. Bom fim Santa Arma, M. José Ma',
thias , saio peya Parati cm 15 do correuto. — Dito"

Cahique Bom Suecesso, M. José dos San/os da Fon-
ceca, saio para Sepitiba em 15 do corrente.

Dia 19 dito. — Santos ,- 4 dias ¦ S. AV.iança ,
M. Joõo Moríins Campolide, equipagem 13, carga
assucar , e couros a vario, : passageiros Francisco
Antônio H'odn..-;ties, José Duarte Pimentel, Anto-
uio Ignacio da Silva, e um Amer. — Cabinda ; 40
dias ; B. S. José Deligente , M. Antônio Rodrigues
Branco, equipagem 27, carga 4.76 escravos, destes
morreram 21 a João Gomes"Valle.

S A II I D A S.']

Dia 17 do corrente. — Campos; B. Independeu-
riu Feliz , M. Zacarias Antônio , equipa».-..! I t , em
lastro. — Benguella ; E. Urania , M. Manoel dc Sou-
m Gomes, equiparem 20, carga aguardente e fa-
zendas. — Ilha Grande ; L. BÍm Viagem , M. Ma-
noel Fernandes , equipagem 5, carga carne seca e ta-
zendas: passageiros Antônio Alves, Manoel José
Figueira, João Leite da Silva, e o Sargento de
Artilharia Lourenço José Dias. — Campos'; L. 5.
Joaquim Prole dor, M. José Dias Barboza, equipa-
gem em lastro.

Dia 1S dito. — Pernambuco ,- B. lng. Pmtheiis,
M. John Prazer, equipaf-eni 10, em lastro. -- Rio
de S. João; L. Conceição Flora, M. Antônio José
do Couto ., equipage '>, 

em lastro.
Dia 19 ilito.-~.Kir, * S. João,- B. Nacional e

Imperial Falcão , M. Manoel José da Silva.

H 1 & a m JiNEi H O ta a l M r R E N S A 1*7 A C FÕ N A !.,. m
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Impem.

\J Tirando i Augusta Presença de S. M, o Imperador
a Câmara da Villa ,.le S. Bento de Tamanduá , en, Offi-
cio de 9 de Abril ultimo , unia exposição dos relevan-
tes serviços, que tem prestado á Santt. Causa do Impe-
rio o Capitão Mór da mesma Villa João Quintino de
Oliveira, e pelos quaes se faz recommeiidave! á Impe-
liai Consideração : Manda o Mesmo Augusto Senhor ,
pela Secretaria de Estudo dos Negócios do império , cer-
tificar i sobredita Câmara, que vio com açrado as pro-
vas da fidelidade, e verdadeiro patriotismo f com que se
íem distinguido aquell» honrado Cidadão , a queor S, M.
I. não deixará de premiar segundo o seo mesrciniento.
Palácio do Rio de Janeiro em 6 d» Mao? de 1823.—
José Bonifácio dc Andrada e Silva.

Foi presente a S. M. o Imperador o Officio de 19
de Abril próximo passado , em que o Governo da Pro-
vincia de Minas Geraes participa harer dado as ordens
necessárias, para que se prestassem os anxilios pccimia-rias ao Doutor Tlieothonio Alves de Oliveira Maciel ,
Depurado eleito por aquella Provincia , que deve vir
quanto antes tomar assento na Assembléa Geral, Cons-
lituinte , e Legislativa : e Manda , pela Secretaria de
Estado dos Negócios ào Império , certificar ao mesmo
Governo , qiie Ha por hera Approvar este procedimento.Palácio do Rio de .lanei
José Bonifácio de Andrada e Silvti,

de Maio de 18-23.

Repartição dos Negócios da 1'aienia.

Sendo presente a S. M. o 'Imperador, 
pela Sccre»

teria de. Estado rios Negócios da Fazenda, a represen-
taç.-io rie 11 de Março próximo passado de Antônio Ja-
nuario Carneiro, Capitão Mór (fo Termo da Cidade de
Marianna na Província de Minas Geraes , etn qne pro-
põe a bem do Estado , como mais conveniente abrir-
se urr. Empréstimo., com ns mesrrn condições do estabe-
leckio nesta Corte pelo Decreto de .30 de Julho do an-
no próximo passado , do que pedir aos Povos daquelle
ferino, um donativo gratuito, par* as urgências da
guerra , como lhe fora incumbido pelo Governo Provisório
«Ia dita Provincia, pois que em tal delígencia conliccera
«ão corresponder este recurso a aquelle importante obje-
çíí,: Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela retririda i'f.
fretari?, de Estado, declarar ao dito Capitão Mór, qae
í>imil!iaiil.e medida não pôde ag-ora ter logar , sem a
ApprovaijiSo cia Assembléa Geral, Constituinte, e.Legislativa•deste fm[£rio , cuja instalação se acha próxima. Palácio'do Rio dt Janeiro a 24 de Abril de 1813. <— MaHim
f-rancisco Üióeiro de Andrada.

Sendo presente a S, M. o Imperador -a rt-nresemação
do Administrador iV/Utaiidega em' •latir de 10 de Março
do corrente anno, relativa a fazendas apprehendidas , of-
ferecemlo para as urgências do Estado a importância do
que pelas mesmas lhe houvesse de pertencer; Manda ,
pela Secretaria d'Esí-.ido dos Negócios da Fazenda, parti-cipar ao dito Administra lor . q.ie Ua por bem acceitar
o seo oftei-ecimeato , c agradecer este sitinal do seu pa-triotismo. Paço '26 dWbiil. de 1823. — Martim Francisc»
Rebziro de Andrada.

Resido presente a S. M. o Imperador o requerimento
de João Gomes Valle, Nfgo.iatite des?.-. Praça, e o quesobre o mesmo informou o Desembargador do Paço Juiz
da Alfândega : Manda, pela Socretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda , que o mesmo Juiz deixe embar-
cir ns 8 mil patacas Hespanholas , para costeio da ne-
írceiaçáo d-t Galera denominada Vinte seis de Fevereiro,
-que segue para Moçambique- , paru o trafico da escrava-
turn, pagando os competentes direitos. Paço íG de Abril
de 182:). — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Guerra , declarar ao Thezoureiro
Gerai das Tropa» , para sua devida intèlligencia , e exe-
ençáo , que nao deverá abonar acs Officiaes do Exercito
(io Sul , que estiverem na Corte , ou a ella vierem , a
gratificação ila quarta parte mais dos seos respectivos sol-
dos ; e que aos Majores e Ajudantes , que em . virtude
do Decreto de 4 de Dezembro do anno próximo passa-
sado passarem a servir nas Miiicias , deverá abonar os
mesmos vencimentos, que percebem os da I.a Linha. Pa-
Ço 7 de. Maio rie 1823. — JoãoVieira de Carvalho.

Manda R. M. o Imperador , pela Secretaria de F.ss
tado dos Negowos da Guerra , declarar ao Commissario
Geral do Exercito para sua iiitelligeneia , e execução ,
que deve alonar aos iVlajores e Ajudantes , que, passa.
rem a servir em Milícias em conseqüência -da disposição
do Decreto de 4 de Dezembro do anno próximo passa-
do , as mesmas vantagens , que pelo Cominissariado ven-
cem os da l.a í.inlii, Pa,'o 7 da Maio de 1823. ¦— Joãê
Vieira de Ca malho.

Repartição dos Negocies du Marinha,

Havendo 3. M. I. Ordenado, que
Arsenal da Marinha mandasse prepara

o Inspector do
 ,  no mesmo Arae-

nal em competente log-ar a carreira , que ha de servir pa-
ra a Curveta, que se deve construir, debaixo ,1a diree-
¦ção do Primeiro Tenente Coostructor do Arsenal , cora
SS 'madeira*, que tf«j briusamüiU* offereceram pura ^sí,t
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fim os patriótico, liabitn.ite,» da Villa die Campos , como
se camniuuicou ao referido Inspector ca, Portaria datada
de 17 de Abril próximo passado, recommendando-se-lhe,
oue não houvesse a mais leve oipmissão no eeinprinien.-
to- daquella» Ordens; e ní.o se tendo ate.o presente da-
do principio á execuçSo (Ia mencionada Portaria : IV,ai-
da . Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de. listado
dos Negócios da Marinha , estranhar muito ao sobredito
Inspector a falia de execução das Suas lmperiaes Or-
deus, que fielmente devi», cumprir , e que sem demora
alguma faça preparar a dita carreira , na forma deter-
minada, esperando o Imperador, que para o futuro ja-
mais hajam similhaiites omniissoes , sempre petjudiciaes
ao serviço da Nação. Palácio do Rio de. Janeiro em b>
de Maio de 1823. — Luiz da Cunha Moreira.

PROVÍNCIA CISPLATINA^

111."* e Ex.1"" Sr. — Tenho a honra de parti-
ripar a V. Ex. para conhecimento de S. M. o Im-

perador, que no dia 17 do corrente em que os
Insurgentes de Monte Video tinham combinado com

parle' das Milicias do Commando de D. Thomaz
Garcia de Zuniga, a fim de se passarem para a
Praça, como no meo Officio precedente menciono;
intentou D. Álvaro da Costa por esta oceasião at-
facar dc suroreza os postos avançados do Exerci-
to do meo Coiainando , e mesmo penetrar no meo
acampamento, para o que saio das suas posições
com 500 homens de Cavallaria, 3 600 cie Infanta-
ria, principiando o a.t~que ao romper do diá , pro-¦'-1 ----- foi tal aíegiüo por uma grande nevoa ; porém
valentia com que foram recebidos por 250 homens
ás ordens do Coronel Jeronimo Gomes Jardim então
Comm&ndan.e dor, Peto? avançados , e que feliz-
mente se achava "prosas,., ao ponto do attaque com
a reserva, que ..pezar da grande disporporção de
forças., poz o inimigo em vergonhosa fugida, dei-
xando no campo oito homens mortos, dezesete es-
padas, nove clavinas , quatro pistolas, ciiueo çar-
tiweiras, e oito cavallos arreados , além de vinte
feridos que levaram, como consta por alguns Sol-
dados que se passaram no dia immediato ao cho-
que, ficando apenas da nossa parte um Alferes,
dous Cubos, e onze Soldadas feridos, dos quaes
ainda nenhum tem morrido , e ao contrario , ha
esperanças de que grande parte em pouco tempo
torne a entrar nas iileiras.

Por esta oceasião levo á Aba Consideração de
S. M. I. , o bravo comportamento cio referido Co-
ronil Jeronimo Gomes Jardim tio Regimento de Mi-
licias d'Entre Rios, não u,e sendo possível chassi-
ficar indivíduo algum dos que estiveram debaixo
do sao Commando naquelle choque , pois que to-
dos geralmente se portaram como bravos Brasileiros-.

Deos Guarde a V. Ex. Quartel Geneial nas
Pontas de. Toledo 28 de Março de .1823. q

IU.1"3 e Es.*1 Sr. João Vieira de Carvalho. —
Barão da Laguna.

> lllust. e Excel. Sr. — Constando que da Bue-
nos Ayres, e de Monte Video vam Deputado? a cs-
sa Corte pedir que esta Provinca seja '.evacuada

pelas Tropas de S. M. I. , arrogando estes ulíi-
mos a si o poder , e a representação dos Povos
da Campanha , sem os terem ouvido , ou consulta-
do. os quaes continuamc-ute pedem que S. M. I.
tis não abandone oo faror dos anarquistas da Ca-
"pitai decididos inteiramente a destruir todas as suas
propriedades, que tem uugmentado debaixo da pro-
te.ção das armas Portuguesas ; he do meo devp-r

antecipar a V. Ex. a este respeito , declarando se-
guudo as participações que hontem recebi da Cam-
punha, que quasi tudo está Uanquillo haveu-
do apenas' uniu Pa, lida dc cem homens , que bre-
vemente serám dispersos, como ibiaii. os do Com-'
mando do Coronel D. Manoel Dttran, o qual já
se acha .prisioneiro , e brevemente o enviarei á
Presença dc S. M. I. para que llie Dê o destino
de que o julgar merecedor.

Deos Guarde aV. Ex. Quartel General em Ca-
ne.lon.es 15 de Abril de 1823.

lllust. e Excel. Sr. João Vieira de Carvalho. —
Barão da Laguna.

BAHl A.

Commarca de. Porto Seguro.

Senhor. — A Câmara desta Villa de Porto Sc-
o-uro cheia da maior submissão , e respeito tem a
(listiiicta honra de ir beijar as lmperiaes Mãos de
V. M. e felicitar a V. M. I. por motivo da sua
tão gloriosa, como desejada Acclamaçâo , protes-
tando a V. M. I. os mais putos, e cordiaes sen-
timentos de gratidão, pelo beneficio que V. M. I,,
principiando a fazer á todos os Brasileiros (de que
esta Câmara faz parte) na sabia, prudente, e Pa-
ternal resolução de ficar no Brasil, acaba plan-
tando nelle os Jegráos do Solio Imperial. Não
correm com mais velocidade as nuvens agitadas dos
ventos, do que dos nossos olhos correram lagri-
nias de alegria, e prazer áo receber-mos tão gra-
tas novas. A!,! Senhor só foi um Pedro, sobre,
quem Jesus Christo fundou a st:a Igreja ; e só
um PccrVo , sobre quem defunda agora o Império
Portuguez. Seria esta só a maravilha que assom-
brará áo Mundo inteiro, se nSo houvesse: õl.ri
maior, qual he Reinar V. M. I. sobre os cora-
ções dos homens, antes que Reinasse sobre a sede
Imperial. Que gloria para V. M. 1. ! Que gloria
para os Brasileiros ! Para V. M. I. ; pois seguro
no amor , e fidelidade de tal Povo, começa a ser
a inveja daqtiellas testas Coroadas, que prezas» ao
carro do despotismo , e infectados os ares com os
seos ruinosos caprichos , se tem feito o ódio, e
ahominação de todos cs seos Subditos , e por isso
victimas de si mesmas. Para Os Brasileiros , pois
encontrando nas Piedosas entranhas de V. M. I.
todos os frueto. das suas esperanças, nada mais
podem desejar p.ira a sua completa felicidade. O
Ceo, Imperial Senhor, o Ceo que tanto se es-
merou na nossa ventura , queira dar a V. M. I. ,
e a toda Imperial Familia um sem couto de annos
como nos he mister. Porto Seguro 28 de Janeiro
de 1823. — Faustino Gomes de Brito, Presidente;
João Xavier de Arruda , Vereador : Caetano Mon-
teiro Alexandrino, Vereador; Manoel José de Car-
valho. Procurador.

RIO DE JANEIRO.
Fim da Relação das pessoas que tem concorrida

com, as quantias, que qffereceram gratuitamente pivtn
as urgência.- ch Estado, de que tracia a Portaria
expedida pela Secretaria de Estado chs Negócios do
Império, em daia de 15 do corrente Abril, e publi-
cada no Diário do Governo.

N.°
Transporte 87:§82U580

Joaquim Marques iiaptista Leão 275 SOUOOO
Zeícrino José Pinto de Magalhães. 276 SOUOOO

87:312U5S0
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Transpovt
J.nis! Gomes rios Suntos
José Francisco de Misquita
Josc* Pereira de Souza Cabral
X-ouxeuço Antônio Ferreira
Joaquim de Matos Costa
Antonio Fernandes Pereira
«loa» Rodrigues Ribas
Manoel Josc Ribeiro de Oliveira

o que mais recebi», como The-
spu.rciro nomeado pela Câmara

Joaquim Martins Pinto
Domingos Joaquim ^Marques

¦João Gomes Barroze.

87.--J I7U360
277 ¦*"OlJ000
%S 50 U «00
[i79 '50U00U
!?ao aoouooo
2H1 y)!ÍÜ00
9,m stsocoüo*-_3 ôOLOuO

284 8:251 U400
ítüõ 100U0Ü0
M> SOUOOO

90:56311760

Lista das pessoas que ainda não concorreram com o
Donativo , que ofereceram para as urgências do Es-
tado, de que tracta a Portaria de 15 dc Abril do

¦ corrente anno.

Manoel Teixeira de Carvalho , em uma
, Sedulla
José Marques Pereira, a Viuva não quer

¦ pagar
Francisco José de* Santos
Antônio da Cunha. — diz que não paga

em quanto se lhe não pagar o freta-
meiii.0 do Navio Grão-Cruz

Thomaa Soares d« Andrade -— &lio
Antonio Ferreira Alves
Leandro José Marques Francisco de

. Carvalho
Bernardo Luís! de Almeida
Aiwandre José Pereira da Fonceca
Bernardo Jmv Alves Cwlvsío— Mio
Josc Ignacio tia Costa Florim— um'do-

cnniento
Bonifácio José Sérgio do Amaral
Domingos José Brandão
Lourenço Aoioaio Alves de Carvalho —

. foi para Lisboa
João José Dias Moreira — uma ancora ,

que diz da Ribeira amandarani receber
Caetano Joaé de Almeida Silva — falto
A utonio Marcondes do Atuarai
João Fernandes Tenilha — uma morada

de easas na Praia de S. Diogo N.' 223
Msiiioel José Pcreir-t dos Heis
Constantino Dias Pinheiro
Antônio José Leite Lobo — falio
JVlaiioel .Gonçalves de Carvalho
Victorino de Queirós Paiva
¦Antônio José de Magalhães e -Freitas
Manuel Martins Viena
João iGomes Duarte — ti.j7.ente
Fiijppe Luiz de Oliveira
MafiOel de Souza Ribeiro Guimarães e

Comp.
Fernando José de Almeida
José Oves Guimarães
Constiiiitino José Ferre» ia
Mudo,da -Silva Reis — felio

mio Rodrigues Velosso de Oliveira
da Silva Guimarães
-ibargador Cláudio José Po tetra d»

100UOOO

100UOOO
2Ü0UÜ0Ü

2;0O0UO0O
] 50U0OO
100UOOO

JO0UO0O
4Ô0UO0O
SOOUOOO

SOUOOO

260UO0O
IOOU.,00
SOUOOO

SOUOOO

u
gOOlTOOO
400U00O

u
SOOUOOO
1O0U00O

SOUOOO
I SOUOOO
100U00O
1001'000

SOUOOO
SOUOOO

100U00O

SOOUOOO
1S0U00Ò

5OU00O
WU00O
J80U00O
SOUOOO

J 00 UÜO0

SOOUOOO
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Trã-.isporte
Alexandre dos-'' Feroes—- auzeulc
Antônio José dos Praz-c*e"— uma Sedula
Manoel Teixeira, da Costa c Silva
José de Azevedo Sumos—um anuo de

soldo, do Creado de S. M.
Desembargador Jcsé da Si.lv,i Lisboa
Tenente Geuerai Graduado, Lopo Joa-

quim de Almeida Henrique — o soldo
de um lí-etí

Josc Maxiavello
Josc Maria de Araújo Lacerda—faleceo
Ilairoundo Xavier Coutinho — foi para

Lisboa
Thomaz José Vianna — faleceo
Francisco Antônio Leiic de Castro
Tabellião José Pires Garcia
Bernardo José Couto
Antônio Gomes de Brito
José de Souza Neves
Miguel Gonçalves dos Santos — Aclmi-

nistrador da.Armação de S. Domía-
gos, diz que não ass:gnou nada

Jeronimo de Moura — o ordenado de
um anno, de Cirurgião da Câmara

Gcnçalo Gomes de Mello
Rodrigo Antônio Lainare — offereceo

SOOUOOO rs. en» pagamentos men-
saes , em quanto estivesse Comman-
dando. e só recebi Ü5UO0O resta

O Capitão Joaquim José Rodrigues —¦
o que lhe deve o Erário , e seos juros

O Padre Beueto Pedro Unirei;

U- o
501)000

ÍÍ16U90O
100 _ 000

U
SOUOOO

u
300U00O
4OU00O

SOUOOO
SOL 000
gouooo
50U00O
60U009
SOUOOO
4.0Ü0QO

u
IÜ0U00O

snsuoo®

SOOUOOO
lOflUOOQ

\T~~
Nenhum dos mencionados na Lista acima concor-

reo aqui com as quantias que assignaram ; mas não
obstante isso, alguns a quem fallei _me diceram já liai
viara coutribtrido por outras repartições.

João Gomes Barroxo.

Artigos >'Xo OFFicrAES.

Coi.siios! _'m e i a.

CARTAS POLÍTICAS.

N.° 7.

Rio de Janeiro 25 de Fevereiro de 1828.

Parte o nosso bom amigo , que vai bastante-
mente escaldado da Zona torrida : leva uma incrível
sede de beber os frescos ares desse doce Clinia: çllç
te contará quanto aqui se diz , c* tâobem quanto se men.
te. Eu não desperdiço este bom portador _ para conti.
nuar a nossa tarefa sobre as matérias úteis do tempo.

Tu me a pontss , e elle me tem contado engrs-

çadus atiecdotns sobie o Velo , cuja fama tem corrido
mais , do que a noticia da Grande Serpente Marítima,

qui* se disse tçr apparecido no,* lagos da America do
Norte Com effeito não se. pode ver fiem risio, e outras
veies "er:» iüdigviacão, (?-or sombrio, çum que os hy.pp-

critaí pintam o Imperador .como o maior dos Despo-
tr e Tvriuiiios no-cano de ter aljberda-ie de não sane-

ciònar as U:u, que lhe \ião abadarem- Estes jnesmq*
Demônios baptinados, se he que o sam, A .poucgíem.
po choravam pelo Desppíieo Governo do Sr. Rei D.
João VI. Então estávamos h*:ra &UWfK> *•¦£¦ í-¦¦-"*>'

li
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que apenas sabia «lo Rrasil quanto vai desta Cidade
ít Santa Cruz , fazia uma Lei para todas as Provin-
cüs , de que elle de certo não tinha idéas exaeUs.
lirit.u» (torno a dizer) a Lei era boa , .; todos a ap-
pliuiiliain , so porque era feita em nome do Rei ! Agora
querem tudo pelo avesso : nau querem , que o Mo-
mirca tenha ingerência nu Lei , excluindo assim do
Direito de a iiaznr o primeiro, e principal Cidadão
do Império, qual he o Imperador. Ora eiitei.itl.iiii
os homens 1 Aos innoceiites, meo Joaquim, instrue
cem docilidude , c em frase pura, liliucu, e clara;
e ííos malvados attaca com indignação , fazia-lhes
ver, que conhecemos o seo espirito destruidor de
•tudo ») que se acha crendo ; que querem ver Mo-
liarvias nullos para repartirem os nossos bens ria
Auut-quia, c. dominarem nu Aristocracia. Tu naes-
ji:o teus observado , qne em taes sociedades ííão
entram, senão, os que não tem, que perdei-, e
que só olham pura <»s bens alheios ; ainda quando
se encontra alguma excepção desta regra, vê-se lo-
go , que lie aigiiiu herdeiro pródigo , ou algum to-
lo , a quem alucinaram com esperanças gigantescas
de governo.

Quem ha de entender os homens ! torno a dizer.
Era boi. a Lei feita só por uni Secretario d' Es-
tado., e, náo será agora aquella , que he feita por
duas Câmaras, em ambas discutida e approvada,
e depo.í saneciomada pelo Monarca f Que rematada
loucura ! Mas dirárn , e dizem , que a Lei deve
ser boa discutida , e approvada em duas Câmaras ,
e que por isso .mesmo não só não he preciso, que
o Imperador a sanecione , como principalmente não
deve uma tal Lei ser por elle impedida, porque*desse modo só elle viria a ser o Legislador. Exa-
minamos, meo Caro, esta subtileza dos nossos
Doutores dos Botequins, e eu espero, que na tua
Provincia não só abrirá:* os olhos - dos cegos, como
tãobem obrigarás a ver aquelle- , que por velhacos.
se finge m cegos , pois essa he u peior de todas as
ceguei, as.

Primeiramente se a Lei deve ser feita segun-
do a vontade de 3 pessoas conjuncfnmcnte , que no
nosso caso s?.m 1.» Câmara, 2> dita e o Imperan-
te , faltando o vote; de uni destes trez Agentes ou
Colaboradores , não está feita a Lei ; mas nem
por isso sb deve concluir som erro , que ess» q»iea não approvoi) he o uuico Legislador , ? qu¦> s.
Lei he feita só pela sua vontade. Digo qne heerrada a conclusão, porque faltando a aprovação
de. qualquer das duas Câmaras já ella não passaadiante; e se a conclusão não fosse errada tãobem
diria-mos, qu» « Câmara que impedio he a única
qu» faz a Lei, Uma cousa he não sair a Lei nem
a Vontade de trez , e outra he sair só pela von-
de um. He preciso destinguir os casos de sair . oudeixar de sair. P,lra o primeiro he necessária acoiicm-rencia da approvação dos trez .Agentes : eem conseqüência disto mesmo, para não sair h->«ta
a dissidência de uma 3.» parte do Como Le-Hsla-tiro. D'nqm se segue, qne» saindo a L«i
}> vontade tripla , supoõe-se mais bem
e melhor ; e íiiianri»

ÍUOÍIO
mios bem examinada .e melhor; e quando náo saie, he porque fnlfou „"voto triplicado, e então com i„sta nr<iín se deve

suppftr, que a Lei tinha deflvito. Ex-aqui o nor-
que em um fiovenio C».i«titucio,ial s^imiA n„ea principal pi,-r/> du Soberania qual hc o Poder L>-
pislativo , h" adininistrad'. com a maior oerfeieão
possível, segundo o alcance dos ho nms Pm- iss<,
meo amigo.. B Gente Swi-cta grila, e grita com
razão, quando diz — A L»! „ão passa fitltandi.
a approvação de urna dis Ctitnaras,' |0»o porquelia de passar quando falta o consentimento cio CUne-

fe «ia Nação , que tem uma 3, par'i? na fheção du
mesma Lei.

Acresce; i; eu já te apontei em urna dm ante-.
cedeiif.es, quo a principal obrigação «io Corpo Le-
gist.itivo he fizer boas Leis , sem as qu.tes nao he
possível haver felicidade gera! no Estado; e essas
mesmas boas Leis nunca produziram saudáveis cilV,..
tos , senão forem fxec.uta.dtis com energia e bons
desejos. Estes: dous princípios sam uxiomas, mim.
verdades eternas , que podes demonstrar tlicorica r
pratica, nente. D'aqui vem, que dividindo mis a So-
uerania em trez Poderes Legislativo, Executivo,
e Judiriario, vem o primeiro a ser o principal ,
pois que delle depende o bem geral: o sendo def-
frituoso , ou nu»! executado, esses deífeitos trans-
cendeiii paru ns dous Poderes últimos , como logo
veremos, Por iss.» todo o homem de Senso Com-
muni convém , que o Poder Legislativo seja o que
mereça os nossos primeiros cuidados ; que a Lei
seja disculida examinada, e app.ovada náo só em
unia Câmara, mus em duas; e que ella não entre
em vigor sem a sancção do Monarca , náo só Dor ser
este o primeiro e principal Cidadão , como porque
a Lei he novamente examinada perante elle com
seos Conselheiros. O contrario disto acarreta mui-
tos inconvenientes, e mesmo pôde vir a ser o ger-
men da dissolução geral do Systema, que temos adop-
tudo, e jurado do um Império Constitucional nesta
parte do Novo Mundo. As Reflexões seguintes indi-
carn os inconvenientes.

Primeira Reflexão.

A menor pessoa do Povo concorre psra a factu-
ra da Lei , por isso mesmo que tem o direito do vo*.
to na Eleição dos Eleitores , que hani de escolher os
Deputados : o Chefe do Estado , o Impersnte que de
antes era só quem fazia a Lei, será o qúe agora deverá
ficar excluído de tudo? Bem se vê que he.iun absur-
do. Eu disse excluido de tudo , porque se a Lei pôdeter vigor sem a sua sanção , e sem elle ter voto ai-
gina , claro fica que o Monarcha he nesta parte prin-ei pai da Soberania de peior condição , do que o mais
pequeno Cidadão. Em todas as Constituições boas a
Lei não está approvada, nem pôde ser publicada sem
a sancção Real: só ou Hespanhoes, c Portuguezes fo-
ravn os que impondo aos seos lieis a obrigação de sane-
cionar a Lei , quer seja boa, quer seja má , os dei-
Ttaram reduzidos a simples Executores das Ordens das
Cortes para dizerem ao Povo — Mandam as Cortes
Geraes &•<:.—- Senclo isto tão indecente, que pura éter-
no opiirobio dos Portugueses existirá sempre nos An
chivos o Derreto da, Assembléa Constituinte de Lis.
boa, sanccionado, e publicado pelo Sr. D. João VI.,
em que fazia ver ao Povo , que as Cortes tinham jul-
gaito injustit, e nulla a Promoção, que elle fer a borde»
da Náo mi dia do Santo de Seo Nome. De certo San-
cho Pausa fui na Ilha dos Lagartos tractado com mais;
decência , quando ali foi Governador. Este foi mai»
um meio, que,o Carbotiavismo descohrio para mettera rediculo aos olhos da Popnlaça a auctoridade dos
Heis. Lias que admira isto se esla seita tãobem ataca
a aueiondarie, do que Reffe o Ceo, e a Terra!
Em realidade, meo Caro, eu não veio, senão passa-rem os _ homens de um elilirio a outro diürio. Já t»-
nio hei de adiqir;ir se os v:r empenhados sm f
algum systema Constitucional Celeste, pelo quLstrellas façam a lei, que deva reger o Sol.

2., Re ficção

Já te disse, he uut principio da maior
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cia, «jue r.iío basta ser a lei h-r. <¦::.,¦-';<'•• .r.Her
boa, ptira produzir bons ufièili»-: he ¦-.-:¦;>. "¦•.!,;it;e.-

íe necessário , uue ella sejn iien, execn ..'.! se:..
que ruída nos aproveitai): as suas s?ndave;s pro-

evidencias, se, fora preciso demonstrai' com os exeni-
pios eu te diria que abrisse? o nosso Código ar.ti--  ¦ -" '- ¦'• 

pi-i.ient."<ro, e o lesses ; i.olle achai.as o mai
e econômico Systema ua arrecadação , administração
e augmento dos bens dos miseráveis órfãos : outro
tanto acharia» na segurança, ao» bens dos Auzentes
c por fim enconti'.irias o« meios de evitar os im-
«tensos males, que resultam de tentos vadio» , que
infestam esta Capital, e grassam pelas Povinciaa. Mas
gozamos nós de .sos bens? não: e a razão he uma
só , scilicet serem as Leis mal, e Iroxe.rreiite exe-
cutadas. Logo se isto aeortece com as boas Leis ,
que o Imperante deseja sejam bem executadas ,
qae devotemos nós esperar d'quellas que se fizerem
centra o seo parecer ? Má algum homem , que exe-
cule ou manás Executai com gosto e com vigor
anuillo que eii. condemna ? Bem ves , meo Joaquim
que isto he caminhar cm ira a Léi da Natureza,
e que por conseguinte o resultado he.de ser máo ,
porque a Natureza nem se muda, nem cansa, re-
siste eternamente contra o que se lhe oppõe.

S." Reflexão.
Os hypocritas , que desejam ver em pratica er;

te theorica absurda , sabem que o Imperante i,uu-
ca dHiegará a sua saneção as Leis geraes que lor-
iram os Códigos, porque para isso seria preciso
que a natureza toda se empenhasse a formar um
homem exquisito -. sia; que poeierá denegar á aquel-
Ias , que tenderem a demiiiuir a Auctr.ri,'"de e
attribuições que lhe dá a Constituição , ou que se
dirigirem a apimentar os Pcderçs das Câmaras;
com ó q-tie faltando o equilíbrio , venhamos a cair
nas desgraças da Aristocracia, ou Democracia. E
não podendo ao homem prudente oceorrer outros
diversos casos, era que seja do interesse do Impe-
rante negar a saneção, fica sendo mais claro que a
sus do meio dia que he do interesse da Nação
Ei"sileira dar ao seo Imperador a sar.cção livre e
nu-.ca coacta, porque tambem he do seo principal
interesse, (pie se conserve o Império por muitos se-
cuies na mesma forma, em que o temos Levantado
e a que vamos dar sólidas Bases na Constituição
rpie os Deputados brevemente vam formar.

Não he a melhor cousa profetizar desgraças :
mas se os nossos Deputado» tiverem a fraqueza
de excluir o Imperador da facção da Lei, obri-

gando-o a Sanccionar contra a sua vontade, teremos
direito de grifar, que não leguiram a vontade do
Povo, que" desprezaram o exemplo de duas grandes
e ill-ustradas Nações para seguir a marcha dos lies-

panhoes e Porluguezes, cujas Constituições talvez
durem mimo» do que eu ene já sou velho. Então
não sei terror pânico se recearmos o prompto des-
moronamevito do nosso Edifício, cuja catástrofe tra-
rá após de si tantos males , quantos não cabem
na nossa imaginação. . .,

Suppõe, que se concluo uma boa Constitu.-

ção, dando ao Imperader «'" Vdov. g. temporário
¦que se concluem bons códigos : que en; consequen-
cia de todos esses bens o Povo está conteme ;

que..florecenv as Letras, n» Armas, a industria,
.a Lavoura, o Commercio; direi sempre, que o
Edifício não esta seguro; porque he nessas nr-
cuiistancias ; que os'cuidados e a vigilância dos
Empregados adormece , e he então mesmo qu? ro-
meça a mino dos inimigos- internos, e da ambição:
tòramni-se sociedade» secretas, mai»1 ou menos ge-

iraes ,, que se vam rcmiíic.ir.rio , caltiiania-se ?! ütr.-.st
.to (inverno, t: so faz per&uadii' unia reforma: '¦¦
¦H.rSim caifirr.iiit -ei gar.rrena. ti passos largos. Kstan-
¦•'.o a sociedade' lamiíieud» pelas Proviitcias lie: faci-
!:mo um subo trio combinado naquelle» de Popula-
ç:o . e qne maior ri." de Députades , e Senadores
tiveront de nomear para o Corpo Le.'.,-.-;laíigo. con-
seguido isto principia n obra: Vam então com di-
versos pretextos aopareecids Leis, que destruíram a
Constituição, sem o Imperado!' puder salval-a, poi*
isso mesmo que a niuliria de uns, e a ignorância,
tie outros lhe ligou as mios desde o principio.. E
quando ;.. obra tia;; cie!-, moita' desde o seo nasci-
mento, o remédio he morrer.

Poderáni dizer coctra esla ultima reflexão,
que corremos' o nms-.io risco deixando ao Impera-
nor a liberdade de sanccionar, ou nâo a S-iei: po-
rém tal argumento não pode lazer pezo ao Brasi-
leiro sensato , amante da sua Pátria ; e isto por
trez, razoes bem convincentes ; l.a Porque em (io-
vemos Constií ixion-aes não ha o mesmo perigo em.
passar uma Lei sem approvae;ão do Monarca, ou
deixar de passar. No 1." caso p.ide cantar a rui-
na total da Constituição; e no S.° caso apenas pó-
de demorar algum melhoramento. 2." Porque (co-

já te fiz ver nas minhas carts-
4.") não he do interesse rio Imperador, nem está
ao seo alcanse destruir a Constituição em todas as
províncias deste, vasto Império. 3.'' Porque no ca-
so mil vezes negado de chegar o imperador ds»
Brasil a assumir todos os Poderes em todas as
Províncias teríamos um Déspota , cujos despotis-
mos não nos seriam muito estranho , por isso mes-
mo que com ei.!." nascemos, e crescemos , e he tão
velho, que cata a sua época rio campo de Ouri-
que. Mas no caso contrsiio teriam.»» que soflivr
1." os choques da .r-.UQa.nca e da conv i:;-.;.-: '.'.' usi
centenário de Déspotas mais inconseqüentes e ]>erígc-
tos , que se proporiam a enriquecei' a -. . a seos

parentes , f seos amigos a nossa cil-ík.
Tudo isto he preciso meditar de . jng-e, e nun-

ca dar credita, á pinturas poéticas desses chamados
Filósofos modernos, que trazem na aigibe ca. o
Contracto Social traduzido para üiuriir cs incautos:
Fujamos de políticas, que não tendo disposição pa-
ra conservar o que he I>om, e habilidade paia me-
Ihorar , firmam a sua gloria em destruir tudo.

Mas perdoa meo' Joaquim ; cuide que tenho
excedido os limitte» de ur.ia caria. Quem pôde or-
rançar de mim o amor da Pátria: He só opor-

que eu perdoarei aos que nó» chamamos pés de
chumbo ; mas nunca serei induigente com o Brasi-
leiro arrenegado. Deos te guarde. — Tco amigo.

Estas sam as diferenças ,
Entre nós hoje tantas no
Que de nellas cuidar me

rJwre-1 Redacíorcs.
uue eu vejo

da

corro , e pejo.
Ferrai a 

"Carla 
5.»

Não me sendo possível presencear as Sessões
Assembléa Constituinte, e Legislativa do Brasi,,

o q"iie eu muito desejava iuva me instruir nos ver*

dadeiros princípios da mora! publica, ou política,
e isto porque sam muitos os que querem gozar ,
e aprender assim como eu , - a nao ser comino-

dameuie eu .já não goido do aREictu- ren mesmo

a eouirias ; contava e;> que
truiria do que ali se »i.ss',
minha- dor qua ido i; que
o artigo Assem'.léa Geral _.

Para nli\ íe pois voltei-
Ts.° 155 achei u:a resumo

seo lí;aric> me m>-
, ora qual seria. a.
mr';;. it.terionipiam
liiqu-''-(:
aiO ES!

Üessüo
dl. c li r»

o . U
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pois mi) projeeto para *o suspender o provimento.
tios benefícios Eccíesiasticos.

Nào pude ahsier-me de dar graças f> Deos von-
do que ha ua Assembléa quem quanto antes (píer
reformar as tf.-aiides faltas, que ha neste ramo do
serviço publico. Em-Inglaterra ha dous on trez an-
nos que o •'arlapietito \>,}í á disposição do Gover-
uo cincoenta mil libra? esterlinas, para reparo dus
Igrejas &c. Em França na falia que El-Rei fez
quando ahrio a Sessão das Cumarus , que repre-
sentam lá todas a--, classes de Cidadãos, cougnitu-
lou-se coso eüos por haver dado nova ordem ao
systema Ecclesiastico Frunccz , isto he aiignientan-
do os beneficies , o as congiiias.

Era pois bem natural , á vista das religiosas
um Deputado Brei.rasili tro se leir.-idéas citada

brasse de—ei limine— propor á Assembléa a sus-
pensão do provimento rios benefícios Eccíesiasticos
até que a mesma concorresse com o Governo em
ver o como se hão de reparar as igrejas Paro-
chinês , qne se acham por essas Freguezias quasi
todas arruinadas; nos meio;, de dar aos Vigários
maiores congruas porque todos elles vivem mise-
ramente; de augmentar aos Ex.""" Bispos as suas,
porque aquillo que se lhes destinou em outro tem-
po foi em proporção com os preços , que as cou-
s-as então tinham, o qual hoje lie dobre , e triplo;
de legislar para que os Benesses sejam bem
porque — dignus esi merceimtius vicrccdc sua-
tas , ai outras reformas tem certamente o Sr. De-
putado na sua mente , e para que sejam quantoentes objecto da attenção da Assembléa , o Governo
propõe a suspensão do provimento de benefícios;
d'este plano ha de scguir-se falia de Párocos; não
os havendo h.iui de queixar-se os Povos e com
quanta razão! Dada «queixa ha. de haver um re-
médio, e este por boa illação ha de ser a
ção de h " ' '

pagos

Li mais no mesmo extracto, quo tas ofTereceo
outro projeeto pura amnistia gera! a todos os preaos, e ausentes expatriados por objecto do opinião
sobre a causa do llrasil.

Qualquer solista, mesmo sem havei- dado grait-des passeios no Li ceo , tiraria dVsln tão universal
amnistia a pasmos;, iilaçiío que Avi/ez , Madríra, e
os seos Soldados seriam ainda Cidadãos Brasileiros,

A palavra amnistia segundo o meo Moraes querdizer — perdão das injurias feitas ao Soberano eu,
tempo de guerra , e de revoltas — expressando-so
assim o auctor do projeto mostrou acreditar quetodos os indivíduos que estam prezos , ou espa-
tnados por opiniões políticas du tempo , sam cri-
niiuosas, c criminosos de Lesa Magestade ; eu dif-
firo da opinião do Sr. Deputado , estou perfeita-
mente convencido de qne entre elles fui homens
.aos quacs a irreflexão baralhou em taes arengas ,
e creio tanto na probidade de muitos, e boa mo-
ral qne não só os creio incapazes de commetter o hor-
rnroso crime de lesa Magestade, mas até mesmo
crimes de pouca monta.

Estou persuadido que o Sr. Deputado quhdizer á Assembléa pouco mais, ou menos o se-
ffLiinte. — Quando os Povos entram em commoçõea
civis ha aberração de idéas, a caridade universal
pois manda disculpar alguma», palavras, e actos,
que as vezes se praticam; lembro pois que havida
antes informação do Governo sobre o estado da
devassa que se tirou aquelle respeito, faça esta
Assembléa respeitosamente saber ao mesmo Gover--,,
no, que he muito de desejar a união, paz, e
contentamento geral, e que tomando o mesmo es-
te desejo em consideração haja por bem de fazer
que regressem ao seio das saas famílias os quesam parvamente criminosos, e que as penas impôs-

çr 
a nomea- tas aos outros sejam as mais leves , que a lei per»

.„¦_,,.. ,.„,,,- , benesses da mitte. — Paliando assim imitaria a mais antiga As-
lt h' 1 Ia° 

' de8Pez,"'1 1ue cada ,!Khv'- sembléa representativa da Europa , isto he o Par-

¦neticiados com eoiisrruas

1..V .,".'." 
"""'"" ""-,'f ""l""'J" 4>'c "eçMpa, ou lamento liritanico , o qual nunca se mete na mar

lZy°TXaV™' 
Paf'v P!'ÜVa <leSta Vei'dade Pa'" c!la Judicial do Q™*™<> se "™ depois que o e -

fCtar oTZ? 1* 
yCT "OS q"e ? Sr' Püti^!0 encarado tem dado a saa u.ihU , isto1 Pnld.?.7.rJ' .. 

™ 
.„"". 

Cniíí!'d0S a!,mua!s 87P«r he despois que ha sentença final evidentemente in-sti ..aP.a„u„ , ,,,,, ,,„„ „„., U() sectiio u.« unha justa
o Liovernador Gerai do Pará trez p isto nnrn.i» m-, <-, „
en+ão os tn-r p„„|,.,i;„ . i po.que Nao he provável que. o Sr, Deputado, que

iia.,u,!(, , tIdí, . !le jji-asi/eiio e logo nao he Demagogo.
K„ S V íl"; 

"°he 
filhn *™ ' r,§<" 

<le ^ui CStam S,'S- Setores as idéas que me^Ei^^zc^-4^J^[^ri r,rdonivEspelho,de 13' v3renr °iue^<ie
paulatinamente se quizosse i, Km entre nl l ' "° eníreta,.Uo vou »«"d<> ° »'» *"«-
todo o mundo sa!^ epie" eüe ¦ Ln ra P 

T? '" 
V 

° ?*uiute-
dando os últimos arrancos nos campos da ap' P°T d<3 " »a°fu8"'ei
Bélica. lovo cruel'. e ct'8°? Que esperança me dez? Que

\rnvrnrAc, -.r ne'n mentir nem servir sei.'
entradaÍICIAS ma«itimas.

Dia 20 do corrente.

Filoordinis.

sagenas D. Anna Luiza com 2 escravas, eAgueda
Larrides com uma afilhada e 2 escravos. Referem
oue um mez antes da saida desta Sumaca tinha saí-do para este Porto o Navio Sete de Marco.

S A II I D A s.
Dia 30 do corrente. -Hamburgo; li. lng. Mut-ta, M. James Arthur, equipagem 7, carga assucar,

V i 
~frtanl'a Catharina ; B. Nacional e ImperialAtrevido, M JMZ Jos£ ,ie Medeiros: passageiros oSargento Mor J„,.é da Silveira Sampaio , os Sar-

pntos 
João de Medeiros, e Luiz da Silva Por-to o Coronel Alexandrino Felicio e um Soldado,o sargento Mor de Milícias J oão Guilherme de AI-

noel Gonçalves da Costa , equipagem l¥,' carga cTn7 Tfl^AlLrV 
* 

W 
""fl 

^T' 
~ Gtter-n^'

ros, o chifre» a. Thomé de Oliveira dc Faria: pas- g\ cã?^ Scar e'c-ff" 
Bettm8ham > ^«'pagem

T. Rio Grande ,- IP dias ¦
B. A ova. amizade, M. José Ignacio da Silveira, enm-
pagem 14 carga couros, cante, e selw a Mi-mel
terrena Gomes. — Arribada,, I,, Sentara do Carmo,
M. Manoel Correm Pinto , saio para Parati em 15do corrente. — Dito , L. Carolina, M. Henrique
fraiiasco Pedroso , saio paia Parati em 15 do «or-
rente. -- Dito , L„ Boa viagem , M. Manoel Fernan-
des, saio paia a Ilha Grande no dia 17 do eorren-
te. —Rio Grande; 11 dias; li. Santa Rita, M J„.
sé Luiz Carneiro, equipagem 14, earga carne, se-
bo , e couros a Francisco José de Lima. -- Monte
Vídeo; I fidms; S. S. Domingos Enéas, M. Ma-

R10 v, JANEIRO HA LMPRENSA nTcTonTIT 1823.
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ArtT io os d'Oi fi ti o.

Repartirão dos Negócios do Império.

"tB

E; 1 Avendo a Assembléa Geral, Constituinte, e l.egis-

iãi',y do ímpcio do Brasil romarlo e.n consideração ,

qVf- pela irregul...'idade tia noi, cação do Deputado eleito
i.-!o distri. to ll" Cuia',:» e Paraguav Diamantino , onde

jião coneovteram os votos do Ccllegio do districto de

Matto Grosi.o, ficaria sem represei',-ação ua Assembléa.

este uHii.oo íistiicío, se não se desse a esle respeito ai-

Eiima provideitcin ; e resolvido , que se proceda no re-

ferido districto de Matto Grosso a eleição de um De-

putado , que.concorra cm o já nomeado por Cuiabá , e,

Pares-uày Diamantino, por esta vez si mente , e que ve-
rha quanto antes: tomar parte nos trabalhos da Assem-
bléa: Manca !". M. o ii,.perador , jo. Ia Sucn tf.ria de
Estado dos Nfgoeioõ do Império , que a Câmara da Ci-
dade de Matto Grosso proceda sem perda de tempo a

eleição do referido Deputado na tor ma da sobrèdita Re-
8i.;it:,.,au , e dé as providencias necessárias para que qinn-
io antes venha tomar o assento , que lhe rompe ií. 5'':.-
'.af.» 

tio Rio '«,V: Janeiro em 8 uV Maio de 1323.—
"or* Bonifácio ae Andrada c Silva.

Sendo presente a. CL M. o tropa radíii ,, Ov:i,io do
Desetr.barendor do Paço Juiz d' Alfândega , em data .le
23 do corrente , rio qtuil expõe as providencias , que deo

para a descarga do Navio Gene:ai Lecnr chegado de
Bengala, mandando recnllier no armazém novo N." 11
as fazendas do mes-no , etn mzüo '• ' se 3..-t-;\rem ehe.oi
os outros armítz-ins ; Mand.'i \x- h ¦.>-.-cuet «;*-." <•-. i..:- ;;'.o
dos Negócios Ja Fazenda , piuticipar ao duo Juiz . qaa
Ka por bem Apprüvar e qui: obrou a este respeito, e or-
denar, qt.-a no mesmo su rc -olham as fazenda? da prí.iirria
descarga, nomeando pata isso um Guarda, que -va ee
Fiel , 

'e 
lodo na coní. i'",iOã.'e do que pi';». 1 .«r '"ó

de Abril de 1823.— Martim Irandsr.o L.l.tr:, at .1;:-
arada.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

M;-nda S. M. o imperador, pe'a Secretaiia de -Es-,

tado dos Negócios da Fazenda , participar ao; Mm-stio ,

. Secretario de Estado cios Negócios da Mantiba , que
Tia por bem suspender o pagamento para cas ts, com

que na Folha da mesma Sfcrtaria vem coutemp .ao o

Porteiro delia, por não haver titulo algum legal , qm.
o auetorise , e que nesta conformidade mande p.oceder
a no»a Folha , c Decreto para subirem a Augus-a fro-

sença do .Mesmo Augusto Senhor. Paço 26 de Abril do

1823. - Martim Francisco Ribei de Andrada.

Sendo presente íS.il.o gerador, o Officio do

Desembargador João José da ga , Ja* ™'m^fe°_

dividas se lemb.-a convoca';, su, 
J,^j^ ^

concordata , a fim de se p-g*£"" V- dps

que melhorem as circunda -o qu .

aum.ido , como 
^^ inSp" 7 Seriaria de Es-

MrVf*^t » Ap«r o ,,or,din>en-tado dos Negoc, «U ra eud 
J^^ y,, adm,.

to domesmo .Ja./.- - "1 rendimento,, 
e a,.,-

Manda S M. o Imperador, peia Secretaria dc I
do dos. Negócios da Fazenda, participar ú Janta do Bi
do Brasil, que Havendo conferido o Conluiando dos

ças Navaes Brasileiras estacionadas no Rio da Prata

Capitão de Mer c Guerra Graduado, Pedro Antônio

nes; Be de Seo Imperial Aggrado , que «"jam

polo Banco do Brasil as Letras, que pe'
sacadas , para supprimeuto das
l'u..;o '.:(. de Abril de 132
de Aiidrathi.

on:,.
ismo foi.

forças de seo eoir.míin
3. Martim Fia-.es-.':- Ribe

te.o a qne se j
Martin

UC ' BC ... ., I ,

Francwe R,he'rn ã Andrnd«>
Paço 26 de Abril de 1823.

O Conselheiro José Cacísno Gomes , Tliczoursiru M..r

do Thszouro Publico, fique na iníeihget-cia de qoe S.òs.

o Imosrador Ha por bem, que o çoinatior Gu..l A,-..ac.'-

te do mesmo Thezoi.reiro Mór . Ant.nuo Homem ae Ama-

ral passe u exercer o Legar d'Escn,a<', da Mesa do soort-

dito Thezorro. durante o i..npn em qne o mencionado

F..cirv-o se aohar empregado uo Logar de Depctado í

Assem':lé:.. Geral, (Yustiu ie.L, e Legislativa ue,te .mp.-i"."

n,ra qne .oi nomeado ¦"?.. Piovin-n •'¦ Mmas Oç ...,-
-pa,o 1* de Abril de 18*23. - Marfim 1-eanc.i.o Libsuo

de Aniiruda.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Mai)'? S M. o imperador, peia Seerelana de Esta-

do dosLegocios da Guerra, que o r» General 
yo-

vcrmidor das Armas da Cone e Proimc.a rç. cnt.1. e,n

Conselho dfGoerr«oC»p.-o oo 2. La.-.u ,„ rt, ., ,a. .

,-PS da Divisão de Voluntários Re..-s .lorc -v \ a 
^llo.

Bandeira de Lemos, e os A.feres Jo« i.. .| J« » 
^

Domins^s Manoel Pereira de .Ban.* , o, 4nae, si ,.clnm

preío" na Fortaleza da Ilha das Cobias , serundu lheJ do

Ci«*rs*í Y^:zzeYrp^:
7 de Maio de 1823. -M- Vieira ae Carvalho.

Repartição d .- Segoúos da Marinha.

Manda S.M. 1 p»-'-'-, StWU,i. 'le C.tado dos Ne-
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gocios da Marinha-, que n Cormwmdante do Districto
de Agiiassii contimmiique eom urgência à. mesma Secreta-
ria de Estado os motivos , qne houverem decorrido para,
so não. ter aihdát'rsalnadb a, .einessu do taboado de Tu-
pinljuí , .ordenada- cm as Portarias, quei se lhe expedi-
ram em datas de 2 de Dezembro do armo rindo , c 14
de Manjo ultimo , a fim de qne delles inteirado possa
o Mesmo Augusto Senhor Dar as previas Ordem paraevitar, que mais se não demore a promptiticatjâo , e re-
messa de um gênero , do . que tanta, falta ba no Irsí.-.
nal da Marinha , e que tao indispensável se torn?, nes-
te momento , en; que os trabalhos d; Construcção Na-
vai devem existir na maior actividatle.' Palácio do Rio
de Janeiro em 16 de Maio. de i 823. — Luiz da Cunha
Moreira.

Manda S. M. I, , pelo Secretaria de, Estado dos Ne-
gocios da. Marinha , que o Cotnmniidunte tio Districto
do Pilar co mm um que j mesma Secretaria de listado 03
motivos , que tem costado á execução das Ordens , quese lhe expediram em a Portaria de i de Dezembro (ío
iimo tind;)

cuidado o Povo mediante o zelo do seo Governador, Martim \ek Sá, de enviai- para ajuda dares"
taurnçfo.delia , e seo aoccor.ro, canoas de o-„er
ra, qiie;valeram de caminho para que a Capitaniacio Cspmto Santo, nilo fosse lambem oecupada cio*Holfmdnes, que a intentaram tomar, consistindo
depois de Deos naquelle soecorro a restauração da(juella Praça , c; Capitania. E se na restauração'
da Bahia nao foi ella causa efficaz , mostraram pe.Io menos os naturaes da terra, de que morreram
alguns naquella jornada , o animo que tinham deservir a stia Nação, sem outro intento ou paga
que fie cumprirem com a obrigação de verdadei-
ros Portuguezes.

Para a restauração de Pernambuco não falta-
ram em mandar á Bahia., not.de'.naquelle tempo
estava o Conde da Torre , trez Companhias , |e-
vantadas nesta Praça , que constavam pela maior
parte de naturaes seos, que quasi todos lá mor-
reram, além de grandes soecorros de inaiitimeiilos,
o lie o Povo por donativos dos seos moradores pa-, relativamente íi remessa do taboado de Ta- ,'. ,, . ,,r". -';'— ———*«. ,..-> pa-

pinhoi , a riu, dc que delles inteirado possa o Mesmo "aquella 
perra 

contribuíra. Na ocasião, em queAugusto Senhor Resolver a esto respeito o qne bem Lhe ° l*(mt'ral Salvador Correia veio a esta Praça paraApprouvor. Palácio dn Rio de Janeiro ern 10 de Maio Sí; lKHSi"' :i de Angola, se tomaram na de Lisboa
de 1823. — Luiz da Cuith-i Moretra. a mercadores'doze mil cruzados dc principal, quecom os seos interesses se pagaram nesta Cidade

para um soecorro, que a titulo delia se ordenou'
e constava assim de munições', como de trez Com-
panhia- de Infantaria , tudo pago á custa deste
Povo : e por assim se obrar, permittio El-Rei quefossem os Capitães trez naturaes do Paiz , quenarjuelia oceasião se acharam na Corte, pessoasde muito merecimento, e cujos pães, e avós, 110
serviço de S. M. derramaram muitas vezes o seo
sangue nas emprestas desta Corte ; e o que resul-
tou daquelle soecorro , foi ficarem em tudo frusta-
dos, porque o General- o eonverteo no forneciraen-
to da a.airkir, cóm óue passou a Angela ,> e¦'.*.seos Capitães semjo «festituide* da gente' das suasCompanhias , ficaram sem ellas, não lhes valendoate agora as deligcncfes , qtie sobre isso fizeram ,
para nem se lhes deferir com effeito algum.

Em taes circunstancias era manifesto o seo
justo «sentimento para pertenderem desonerar-sedo Kcal oerviço, vèndo-se desprotegidos. Quem pó-de negar (disseram com energia) a esta Cidade, a
gloria da restauração de Angola., pois quando „omesmo te.np0, que aq-iella>atentou, em Por-togai deliberanuo-se ta.,,'0em a jornada da Armadaituu para 3 Bahia, concorrendo o. commercio de,0,10 o Heino per empresto somente com trezea*s mil cruMdos, con^o-nada lOSo a paira no .-en*
T.^ '!e,t0fdar aS Itoàegào': esta Cidade,, quea e-.pe.to de todo , ,eiao he um to indivisiv'oKo.coireo para ae »em~de. Angola com oitentaI (Toados , nao mprestados , mas dados por

¦om ? 
' "°m Wmt' ««¦ Vortade ¦, e Kbpral aftimo,

B R A S I L.

Rio de Janeiro 23 de Maio,,

í Tou vemos r!c um douto Brasileiro o impor-
,'fante documento histórico, que QfTerec.emps aos nos-
J5o« Leitores, pelo. qual se mostra não ser esta a
Mica vez que o Povo Fluminense tem manifesta-
do o seo Patriotismo cotn promptos e avultadossoecorros, mio só" para restaurar a Cidade da Ba-¦nm da sujeiçar., dos Balaios, mas tambem a de Per-namlmco, e ajuda,- 0 Hein,) rir Angola.- Quando alatna está opprirnida , ella tem legitimo direito(le reclamar para defeza da Liberdade, e vingança(in sua alfronta, aquelle sa-nçue V thezouros qúe
prodigaliza e conserva a seos"filhos por meio da,suas iiirtitiriohs. Tivemos a desgraça de vermosraiar esta época de luto, e he de esperar que os1-Iiimmenses, c Povos das mais Províncias do Im-pen . -  .-. '«"..•11,3 (JÍ7 HU*
. o, descendentes daquelles honrados Varõescontinuando a desenvolver, inflamniados por tãobella exemplo , o soo Patriótico eiithusiasn.o etnJJUia Causa tao sagrada ,, como a que felizmentedefendemos, convençam o Mundo de que em nadadegeneraram dos sentimentos, dos seos illustres Maio-re? e façam deste modo os «cos nomes dignos daHistoria , e da Posteridade. , 3

Folia dn Câmara do Rio de Janeiro exlrtída dn Uvrode Vcrcançn d,¦ ,609 pag, J13 „,, Governador
Salvador Comia de Sá e Benavides.

1 In?10,'0'''" 
consa 

J*. (lllíl a,,t«s «»e se introduzira Infamaria nesta Praça serviam os moradores dei-ia ao Rei com grandíssima deliberação, como tes-teimariam as memórias ,. q„e inquirindo se acha-riam das muitas proezas , que fizeram na Barra,
L< Vo-' 

!1SS"[' COní'ia °8;P",»t", q»e vinham ás
Tt, í TV 

mmo das Araadaa do Norte , qne• titulo de fazerc, agoada. , e refresco* , passavamp.ua a Índia, e D,ar do Sul, « tomando a terra
ErTVT Perdimeut0 S»«dc «eo, _ de suaslanchas e Navios, o seo" atrevimento , e ouzadia.•Na occasiito da tomada d* Bahia senão kfjyia des*

W.,hlqr°j f ,BF *ara a Esquadra*:, que vii-ih:
rt,S™?- . 

Ut> ec»^g.„io;,mediante Deos, aresta,raçar, daquelle Reino, de outra maneira im*
possuulttado de tudo. E s8,',do isto *8_S ^StS
a°vaiSci,,edJrr„:: s7br^oiL? -
servirna \a > ¦ i ' V, e eSq««cimetUo de íaeé

vúenuic o seo crS 
' 

}brcara ' ^ t'Ò(fere'*
suas dividas, e òScíei ¦ Vt*A 

* m° ^^
dos cada. dia' pela S' 

'^viÚ*' C C°mpeliÍ?
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Ça , e o ódio, limitando o commercio, quando Deos
àbrio peio mar a conimuniciição reciproca doa Po-
vos, e deixou livre , e sein limite o desejo da
riqueza.

Que sendo portanto tão certos, como iustifi-
cados os seos queixuines , estavam de unanime ac-
cordo resolvidos , de mandar ante S. M. mu Cida-
dão, aquém consignavam par», o seo passa,lio pe-
lo subsidio dos vinhos um mil cruzados cada an-
no , porque se fatiassem aos moradores em uma
tal crise, em outra contribuição, ou suhscripçâo
por mais débil , e diminuta que foss-e, seria ex-
citar-lhes clamores, e buncrrtkçi.es, e um grito ge-
ral de dor resoaria, A vista do que supplicavam
ào Governador a permissão por dous annos «le suh-
sidio , que por tanto necessitava residir na Corte
o Procurador, a lin, de levar ante S. M. a repre-
seiitação que a Câmara, e Povo tinha de lhe ta-
zer piesente, para que se podease acudir a tanta
lastima, e miséria publica.

Aktigos não Officiaes.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio de Janeiro 22 de Maio.

S. M. I. foi para Santa Cruz.
Làdy Amlwrsl, Esposa de Lord deste titulo ,

Governador da Índia , foi introduzida á Augusta
Presença da Imperatriz pela Camareira Mór Se-
gunda feira passada ao meio dia.

No mesmo dia deo-se um grande chá em ca-
é& do Cônsul Geral de Inglaterra e entre os con-
vidados Brasileiros vio-se o Excel. Ministro d.'Es-
tado dos Negócios Estrangeiros.

Báill A.

Passamos a cominunicar ao Publico o fiel es-
íracto de algumas cartas, que ternos visto da Bahia,
e que merecem todo o credito: —

Bahia 28 de Abril.

" O numero da Esqu".dra se compõe de 13
vazos entrando a- Náo, Brigue Audas , e Sumaca
Conceição , e em logar do numero completo tle ma-
rujos leva muita Tropa. Por causa das chuvas tem
cansado suas minas em varios pontos v corno seja
no. do Laranjal, e do Forte de S. Pedro chamada a
bate:iá 56 e <»utras, e como não ha cal estão se
servindo da caliça do desmancho das casas que ei-
les" tem deitado abais;*). Estas 3 noites tetn havido
grande' iljumiiiHção na Praia Grande , penso ser
mais tropa que chegou , oti dos marujog que para
-a foram refugiar-se. Intentaram os Lusitanas fa-
íer agoada no Cabrito nan. a dita Esquadra , e
para isso marchou uma Sspedição de S-40 Solda-
nos de Infantaria e Caçadores vindos ultimamente
De'''Portugal; com 30 ou 40 Soldados de cavallo,
Cominaudados por João Nepomureno , que se foi
OÍFeiecer , e instou para que st» fizesse esta mar-
chi»; foram em tão boa hora, qne sempre cheira-
Vam avistar o dito sitio com os olhos, por quan-
to mal avistaram os Seroulinhas tocaram a retira-
da com vozes dos Oííkiaes : quo rada um luçisse
•lorâo podesse, de facto, twiiu fizeram á risca, e

lunc ru. louvai' a noa itiscr ;i--
pa ? K confessaram que 

*se

que r.iío podessem vencer cs
fugia rem náo escapava nm ...
mo vieram seos feridos • • nu
estes não enlrani no Cidade ,so saber quantos foram. As-
novas Tronas de Poriusal

vivo .

iii! nesta Tro-
aiicia he ri ;:ii,r
sís , parj s-e re-

assiri: mes-
; bem entendi !o
;>r isso não pos-
ue chegai-ain as

.ias de fortugal preparãm-se para mar-char tiinto por mar i.oino por terra : ,,m'g tudo fi-
cou frustrado com a noticia
que Deos a traga.

SO de Abri'.

da Esquadra dessa,

As nove horas «ia. manhã fez-se de vela a Es-
quadni. {"ela uma hora da tarde ioiain attacados
*i Barcos Brasileiros, que estavam na berra do rio
Colegipe , por 7 Embarcações Poriuguezas , istohe,
barcas armadas , e canhoneiras , os quaes tizeiam
fogo , e houve uma grande resistência , que durou
até depois das Ave ÍViarias, e felizmente não fize-
rum preza alg-uirra ; antes parece-me que houve ai-
guina vantagem dos Brasileiros , porque nao hou-
ve foguetes nem luminárias.

Exlracto de outra Carla de 2 dc Maio.

Aqui chegou a Sumaca do Franco, e disse
que no dia. ã(j do passado tinha encontrado a nos-
sa Esquadra de ti Embarcações na altura de 18
legoas ,' saio d'aqui a Esquadra Portugueza, e o
que aconteceo á Náo verá da inclusa Gazeta, pois
antes era muita a alegria e bebedeira , pois contam
com a nossa Esquadra , e mofam muilo chamal-a
Esquadrilha, üeos nos queira ajudar , pois se íi-
vessemos alguma infeliciade eram capazes de nos
comer vivos. Vieram 4 Embarcações de Paparica
attacar em Itapagipe as canhoneiras de sorte que
se ajuntaram 9 da parte de cá entre barcas e bar-
eos, e da parte dos nossos veio mais uma que íi--
zerara 5 : houve fogo todo o dia , e durou até a
noute, e o resultado foi fazer-se em pedaços una
barca Portugueza, e ouira ler encalhado; havendo
mortos e feridos,

As seguintes noticieis sam de 8 de Mais,

Á Esquadra Europeu sahio no dia 30 de Abril
composta das seguintes Embarcações, Náo D. João
VI- ; Fragatas Constituição, e Pérola, , Corvètas e
Navios armado?, Dez de Fivereir», Cafypso, An-
das, Sumaca Regeneração, Princesa Real, Activo,
Restauração, S. Guulter, Bizarria. A Esqiudra re-
çebeo a bordo SOO Soldados porque temia muilo
alíriini'-! abordagem. A Náo tinha arranjado 1:00-1
homens de toda a casta , e estava na maior confu-
são possivel : encalhou logo ao sahir porém nao
teve maior damno.

ISo dia 4 de Maio se avisíorimi as duas Esqua-
(iras, quando a Fragata União (Pirrnga) âeo duas
bandas á Constituição", que ibe fez grande esti-airo,.
c continuou a ir ocupar o logar destinado pelo
Almirante. Também a Náo deo alguns tiros & Prin-
c/zit Real de que resultou morrerem 2 homens, e
ficaram 14 ferido-; . e o inastaréo quebrado ; po-
rém querendo com isto o Lord fusligai-os, e cha-
mal-os mais ao mar fez-se ti vella uo Norte ; e íi-
carani sempre á visto. As canhoneiras de ltapurica
tinham tido um aitnqiie contra os Europeus, c os
ultimou perderam uma lancha , e foram obntrwdos
a feffiir do posío que tiidiwiii em Tapigipe. Houve
um outro attaque nas unhas no dia ,'i de Maio ,
que durou bastitntc , um o qual as Tropas liiiisi-



(* m y
itira.
não poderá m

omportaram-s. incito bem , . os Europeus
iiesçar que tiveram algum per juízo , 1

(¦'...Diluo, - Alteres , e 40 homens. O. ¦Brasileiros

lizèram fusçir para os iutrinclieii-niiientos ú ponta
da baioiieta as Tropas N.",'.i, e a Legião Consli-
t-ucional Lusitana. Todos estain ansiosos pelo re-
siultado deste negocio, oue i_ nao pôde ser du-
v idoso.

que ja

NOTICIAS ESTR A NC El R AS.

H E S P A N H A.

Madrid 1 de Março.

Não podendo 8. M. ir pessoalmente assissir á
abertura dus Cortes ordinárias, leo o Presidente o
discurso que S. M. havia de recitar, o qual era
concebido nestes termos. " Srs. Deputados-- As
circtíiistawias extraordinária em que se abrem as
sessões, dos ca JLeg.si.tura, appresenta ., um initnenso
campo ao patriotismo dos Representantes do Povcí
Hespanhol, e a luram ceiebre em os íastos Na-
cionaes.-" ¦"

u A Hespanha , objecto hoje da attenção de
toda. as Nações, vai resolver o grande problema,
que (.ocupa os Monarcas e os Povos. Cifram-ee
as esperaliras, os temores, os interesses da huma-
uidade, os caprichos da ambição e do orgulho.

'" As Potências coiitineutacs da Santa Allian*
ça tem já levantado a voz contra as instituições
Políticas desta Nação, cuja independência, elibet-
dada tem conquistado com seo sangue. Hespanha
respondendo ás pertefições insidiòsâs daquelles Po-
tentados, ti.tn. uiítij ües tado soleninemente ao Mundo
que •_'¦¦ sti:'.« leis- fundamenta es Mo'podem serv dic-
ladas, senão por ella' mesma.

" Este principio claro, e luminoso só pode ser
atacado por soüsmas apoiados nas armas ; e os què
app&llam para. esta uhima lazão em o século XIX
dam o níais alto testemunho da injustiça da sua
cansa.

" EIRei Chrititianissimo disse que 100$ ho-
mens -Veriam ' regular as matérias domesticas da
1 les punha., e oinend.r os horrores du sua Consli-
tuiçiío. .-Desde quado he que se dá a soldados, a
miss .o< cie íefonnar as Leis ? ; Em que código es-
tá escrito qne 

'as invasões militares sejam precurso-
ras da felicidade de Povo algum ?

" lie indigno du razão rebater erros tio an-
tisociaes e nao he decoroso ao Rei Constitucional
das Hespanhas fazer apologia da justa causa Na-
Nacional perante áquelles que, pari, calcarem to-
dos os sentimentos de pudor , eombieni-se com o
manto da mais detestável hipocrisia.

'; Eu espero que a energia , a firmeza , e a
constância das Cortes sejam a molho, resposta ao
discurso cio Monarca Cliristianissinii. -. eu espero
que firme em seos principieis e resolutas a marchar
na linha do seo dever serum sempre as Cortes de
Se il (le Janeiro, e dignas em indo da Nação
que lhes tem Confiado os seos destinos: eu espero
que a razão, e a ju.fiça não serum menos podero-
sas^ <io que o genio da opprnss.o. A Nação quecapitula com inimigos cuja" má fí; lhe lie tão 110-
(«.ria , he Nação j,i suiijugada; receber a Lei que
querei, 1 impor-lhe cora armas na mão, he a maior
das içjnioniinias.

gloria lho he Conhecida , c os . aerificios que t>«tà
lide exige , ser-lhu liam fuceis. A liinie/.á c o pai
t-,iotisim. otíei-eceni mil _ecuisos que em mãos dé
jhspankocs produzem sempre os mais felizes re-
stiitadori. '

" Pela minha parte novamente offereço ao Con-
grosso Nacional cooperar com todos os nieos es for-
ços para que se realizem as esperanças que os
amantes das instituições liberaes tem a Hespanha ,
pondo em pratica quantos meio, me dam as minhas
faculdades para rcpellir a força com a foiça. A
iiiiiiliH opportuua mudança , e a da Cortes , para
uni ponto menos sujeito á influencia das operações
militares, rieveiá paralysar os planos dos inimigos,
e evitar que se suspenda o impulso da acção do
Governo , que deve fazer-se conhecer em todos os
ângulos da Monarquia. '

" O exercito . cujos serviços á justa causa
sam tam grandes, vai-se organisando, e preencheu-
do segundo os últimos Decretos das Cortes. Aí
victoria» que elle consegue contra os facciosos se-
ram as precursoras de ontra. mais importantes so-
bre os inimigos externos.

" As Províncias iippreseiitatn no geral boas
disposiçõos. Os males que ellas tem soffrido dos
que se apellidam defensores da Religião , tem dis-
sipado as iliusões de muitos ingnorantes , e con-
vencido a todos de que só a Constituição he o
caminho verdadeiro.

". As alterações em nossas relações diploniati-
cas não tem abatido o animo da Nação. Os tímidos
que jamais contam os seos recursos, e os inalevo-
los que se aproveitam da sua debilidade, não po-
deram alterar nunca os sentimentos de unia Nação
briosa, què uão está acostumada a enlaçar-se com
a injustiça.

fí Em geral os diHferente? ramos da admini?-
tração publica offerecom um futuro favorovel. As
Cortes contiuarám com oseo zelo costumado os im-
portantes trabalhos , 

"que tem emprehendido ; o a
prosperidade Nacional a que elles se encaminham,
consolidará o Systema Constitucional que o vaioc
e a energia deve defender, Palácio 1 de Março da
I8áj. — Fernando. ,,

Naçâ
fte _ guerra lie

ii« majjnaiiima .
pi um mal irremediável, a

correrá outra vez a nu-
pela, sua indep.adencia e direitos. A vereda díi

Correspondência.

Smhores Redactores.

Obstupuére nimi , gelidusque per ima cucurrit
Ossa tremor...

Virgílio.

Raio que caie aos pés do casninhanle não o deixa
tão aterrado a estupefacto , eomo me deixou a carta ,
em que o seo correspondente Liberal estranha , quose tenha nos Periódicos censurado a marcha da As-
sembléa Geral ; porque , a fallar a verdade , eu fui
um dos que escreveram , e não gostaram' de algum;
cousas. que ella tem feito, e continua ainda a fazer:
porem lendo segunda e terceira vez a tal carta fui
tornando amim , e vendo que era fácil responder-lhe.
He isso o que vou fazer, esperando que se dignem
inserir na sua folha a min',a resposta.

Di. o Sr, Liberal , alluclindo ás cartas qne se tem
publicado— Agora que temos insultada a Ass em. lia ,toca _ fallar mal delia — Parece-me islo uma cousa
fora elos eixos: eu não falieimal da Assembiéa, nem
dos Deputados, nem de ninguém.. Fui uni dia ás ga-lerias: ussi-ii a um encarniçado Debate sobre » cousa
au luew wodv de ver, mais simples, franca., -e leal,
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que ha neste Mundo, e foi as palavras cfò Jvirar-icn.
to de S. M. I. a respeito da Constituição' — Se to*
digna de Mim e do Brasil —não gostei de ouvir o que
lá" disseram alguns Deputados , vim para fira , e em
uma breve carta tractei aquella questão com a frarioue-
sa.. e decência qne he própria rie um Povo a-,-.-> ,- è
civilisado. Se tive riníão', <; pua qne Me inca.pa o Sr
Liberal'! Se n não tive , ,.; porque me não combate ?

Notem, Srs. RédzrctoréR . qtie o Sr. Liberai com
os seus péz dc lã , e expressões macia:;, deitou a bar-
ra mais adiantei do'que ós outros. Eu tractei aquella
questão , como já lhe disse : li um Ermitão da Tejuca
traefou' da Coroa: antes deste"hc,uvè' nm.' Pkilaordinis
sustentando , que a Assembléa não deve ter uni* The;.
Miraria sfia- (se bem me lembro); mas o Sr. Libe-
ral disse mais alguma cousa , porque não só tocou era
proposições anárquicas , e na Coroa , mas tãobem na
amnistia.

Eu soa imparcial , Srs. Rerlaétoresí , e fatitã Iou.
vo as indicações para se organizar de outro modo os
Governos das Províncias, como reprovo (em quanta-
for permittido reprovar e louvar ) a apressada derrogn-
ção do Alvura que prohibe as Sociedades secretas, i Pois
quando toda a Europa clama altamente contra uquet.
ias Sociedades , quando lhes atiribue as convulsões Po-
litieas, que apparecem já neste, já naquelle logar, havr-
mos de pennittir essas' Sociedades ? - 'Andarevaos sein-
pre na razão inversa cias mais Nações ? Não posse* con-
vencer-me, de que nas Sociedades secretas se tracte de
-cousa boa: he verdade que o Auetor das cartas sobre
a Maçonaria sustenta o contrario , opoiatlo rio exem-
pio dor. primeiros 

' CliristíTos , que ía5.iani os Oríici :>s
Divinos em sltlUerrftniieos para escaparem á persegui-
ção dos tvfanr.osi ; ao que résporideo , que isso he ia-
zer-nos agora tão bárbaros como os bárbaros do' tempo'
dos Chi-istãos primitivos : elogio pelo qual o Século
XIX. deve-se mostrar agradecido ao Auetor das cartas.

Podem, Srs. Kedactores, argumentar com o ri-
gor das penas para se devvcgar o Alvará, em questão :
t- mas que importa que os penas sejam rigorosas? .Que
importa que excomrtiuiiguèm , esfolcm , e fritem ai Car-
bonarios ,. se proliibindo a Lei as Sociedades secretas ,
nenhum de. nós' quer' ser'"Carbonariô? • A caso terá
esta Seita atraéüivos ' taes',' que eu julgue cegamente
abraçar um bem supremo ,'ê'achè-ríie abraçado com o
Carbonignto , comi) o' Aclalnastót de Camões corri o
penedo?

Devo finalmente' confessáí-lhes ,' Rrs. Rédaclores ,
que no meo módô' dè pensar a Assembléa não (léíia
dar um. passo 

'sem 'primeiramente estar feita, appre-
vadá , o. jurada'a CoustiCuitãò.' Os Poderia' festanrv di-
vididós ,; não ha duvida ; porém' a' esfera' dá jurisdic-
ção,de cada, um,' e o modo de os exercer só a Cons-
tituição hp que ò pode demarcar. Súpptmbamos que ei-
Ia sartcdofia as duas Câmaras', que 

"dá "a 
estas, e ao

Jmpérailor igualmente a iniciativa cias Leis , on outra
¦qualquer cousa', d-não vem a haver um a irreguluri-
dníleo, é; Usurpação do attribuições- em-tudo quanto se
tiver deliberado fora da linha que a Constituição marcar ?

Deos queira que algum Liberal senão espinhe com
estas poucas regras ,-o não me venha assustar com o
Dome da Assembléa , que bem pouco, oij, ahsoluIameiVe
nada se' empprta com o que, eu escrevo.,, Eu escrevo o

qüe penso, e ella fará, o que melhor julgar,'—Sou
Srs. lléilactòrès.'

O Tal das Galerias.

no Diário
berrei.

no taovcfnc n.° 10;} assignads por um Li-

Quando

"Remetleo-se-nos 
para. st inserir oeste Periódico a

Carta seguinte dirigida ào "Auetor da Carta inserida

nos¦ vemos arrancar, ainda que por«'-, só ni-iinculo ,' da Sagrada Cabeça do 
"Noi-stí

Adorado Imperador aquella Coro», que ò seo
Amant,' Povo tão espontaneamente lhe dèo : Quan-da ouvimos pedir'a abolição das leis contra as So-
c.iedaiies secretas ém tempos tão críticos., como. os
d agora , para que os Maçóes degenerados nos possamir carbonizando , saio medo do castigo , ate terem
reduzido a cinzas á nós. e ao nobre edifício, queacabamos de erigir : Quando ouvimos propor des-
cuiadaiiiente uma amnistia para pessoas cujo casti-
go foi pedido pelas assignaturas de oito mil dos
principaes habitantes dèstá Cidade, e solemnetyen-
to ratificado por todas as Câmaras da Província :
he tempo , me parece , th- desconfiar das intençSes
sinistras, não digo da :"i swtimléa como corpo, mas
sim de alguns dos membros delia."Nío 

hé o Povo,'Sr; Liberal, não he o Po-
vai que está mudado, ou volúvel; nós ainda ama-
mos, amaremos, e sempre defenderemos, tanto con-
tra inimigos, internos cutno externos, ao nosso
Imperador. Em quanto á Assembléa , nós lhe lere-
mos todo aquelle respeito, de que ella se mostrar
merecedora.

Nós ali mandámos os nossos Deputados sim-
plesnlente para fazer, "de concerto com o nosso
Paé''comiíiiitito' imperador ¦', certas leis para anos-
sa mfitna '''governança, e rião para escravizar o
Monarca e ivranisarmos o seo Povo, como fee~
ram as Cortes de Lisboa. 

"Nós", 
Sr. Liberal, no

dia 12 de Outubro, ratificamos' solemneniehte , dan-
do ao então Principe Regente , o novo titulo de
Imperador . aquelle Poder illímiiadò e Dictatorial ,
qae lhe tínhamos já dado no 13 de Maio antece-
dente, com o titulo de nosso Protector e Perpe-
tuo Defensor , Poder este,, que necessariamente ha
di» ciiiitiíiuáf em iodo seo vigor até que a Constitui-
ção- estiver feita., acceita, e ratificada pelo Monar-
ca : como eníâo pôde ter entrado na cabeça de ai-
guem , que¦ nós agora' queremos mandar, ou que

lemos- mandado homens quaesquer para desfazer,
o que então fizemos ? Eu sempre pensei , e ainda
não tenho mudado de parecer, que ter-se-hiam evi-
tado muitas inúteis , e odiosas discussões dando ao

principio'uma'Carta , como fez o Rei da França ,

que nVarcasse os limites, desde já , dos trez Pode-
res. e que assim tirasse todos' os obstáculos 'fim-

mediata discussão dos objectos tendentes á felic.da-
e prosperidade dó Brasil.

Se no Munrfd ha Mdnarcá que jamais Meve ,
ou que a i:,!ia"tfem o'direito 

'indisputável 'de dar
semelhante' Carta , he o "iióSso.' , 

_
Mas- o seo Franco, e Generoso Coração nao

quiz pagar tanto amor da parte do seo fiel Povo,
com a menor apparéncia de uma Auetoridade , que
que não continuasse á vir das mãos delles. Ü qual
lie a paga de tania confiança ? A de ver o iiifn-

gante e" Republicano Ledo restaurado ao ser, lo-
o-ar • e por unia conseqüência, 

'natural, a momenta-

noa , mas insilifãníe 
'Vé-sppareiicia dos seos digno*

collegas'1 , ¦ .
Que maioi"inculto podia-se fazer ap Nos p Mo-

narca, ms seos fieis Ministros, e a nos o Povo
desta Cidade e Província?

Qual de nós que assignámos a sua justíssima
expulsão poderá estar por um momento seguro-,

quando Ledo, e os seos terám somente que ir a
Camarà,' e escolher eiitíe 'os oito mil nomes as v.c-
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tiinas dn sua raiva <> vingança Republicana¦? Sr.
Liberal, tão ímige de não devermos escrever con-
tra taes actos. 'a Assembléa, pelo contrario (leve-
mos até gritar ao nosso Piotector e .Perpetuo
Defensor, — Senhor, — Nós vos defendemos no,
para sempre glorioso, dia 30 da» Outubro, defen-
dendo os vossos Dignos Mi ai st ros : agora implora-
mos a Vossa. Protecção Paterna!, em virtude do
Vossos Justos Títulos, contra o Ledo, e os seos
amigos desorganizadores. — Sr. Liberal

Olhe que eu tãobem sou das Galerias.

Dia 15 de Maio de 1823.

Prestaram Fiança na Alfândega a,i seguintes Em-
barcações com destinos para Portos Estrangeiros.

O Bergantim Americano Uoralio, que «egue para
Nova Yorlc.

Bergantim Francês .IJ ¦AimaMe Elixabeth, que se-
gue para Buenos Ayres.

Miguel João Meyer,
Dia 16 de Maio.

Prestaram fiança tia Alfândega ns Embarcações abaixo
notadas com os tíslmos , e dias de saída seguintes.

Para Hamburgo eni 18 dc, corrente mez Ber-
gantim Ing. Mula.

Para Maçai/ó nus Alagoas era o dito dia Ber-
gantim Ing. Willictiiina.

Para -Gibraltai om o dito dia Bergantitu Ing,
Laurel.

José Maria Velho da Silva.

Dia 17 dito.

Prestou fiança na Alfândega com destino paraPor'os Estrangeiros o Berçantim Prussiano Luiza
Guilhermina, que segue para Hamburgo.

Miguel João Meyer.

N O T l C I A S M A R I T I 31 A S.

E N T R A D A S.

Dia SI do corrente. — Rio Grande,- 10 dias;
E. Eufrasia, M. Domingos Rodrigues Garcia, equi-
pagem 15, carga carne, couros e sebo a vários.—
Santa Catharina; 4 dias : S. Boa hora , M. Ma-
voei Pereira Peixoto: equípageau 5, carça farinha,
taboado e couros a José Ferreira das Santos : pas-sageiros o Tenente Coronel de Milícias Francisco

¦ de Santa Anna e Oliiveira , e José Joaquim Chaves.

SAHIDA S.

Dia 21 do corrente.—Buenos Ayres ; B. Fr'i
IJAmable Elisabclte, M. Piem Calercte., equipa-
geu, 11, carga fazendas e lenha : passageiros <j
Hespanhol Americano I). Marcellu Cal.ltw. — Maça-
hé ; L. Conceição e S., Francisco; M. João Anlonia
dos Santos, equipagem 5 , carga carne seca e 8 es-
cravos.

Li-»--

AVISO.

Plano da décima primeira Loteria do Theatro de S- João, e primeira deste anno de 182?, de qudeve andar a roda infulivelmcnU no dia §9 de Jullto deste mesmo anno.
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5- 6600 Bilhetes a 19U200 r«áis «• -¦  J26:720U00O

Os Bilhetes desta Loteria são de 19U2O0 reis, porem há também Bilhetes de 9U600 reis, que valem*metnde, e com elles se cobra a metade do Prêmio, que sahir no Numero, que eííe indicar, como vai de- ;
clarado nos mesmos Bilhetes, desçontindo-te como he costume, doze porcento, a beneficio do mesmo Thea-íro. Os Bilhetes acliao-se a venda, bo Banco, em Loja de Livros de Francisco Luiz Saturnino da Vei-
ga, na rua d Alfândega.
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CARTA IMPERIAL.

1"_
IV. Eeverendo Bispo de Cochim, do Meo Consc-

lho , Amigo : Eu o Imperado)- Constitucional , e
Defensor Perpetuo (Io Império do Brasil vos En-
Vio muito saudar. Attendendo á t iste viuvez da
Igreja de Pernambuco , e á urgentíssima uecessida-
d. , que ella teu. de um Pastor com os Podercs
fnlierentes á ordem Episcopal , que administre o
mais saudável pasto ás sua» Ovelhas com a doce
caridade da Religião de Jesus Christo: E confiam--
do dos vossos conhecimentos , e virtudes , que vós
sereis este Pastor, conduzido talvez pela Mão oc-
culta cia Providencia da Ásia á America, para que
ínspireis o amor (essência da Lei Evangélica) nos
corações de todos, e extirpeis os ódios, e rivalida-
des, que tem dilacerado tanto aquellas Províncias :

por estes justos , e santos motivos Hei por bem ,
como Soberano , Proféctor, e Defensor d.:. Igreja,
Nomear-vos Governador1 do Bispado de Pernambu-
co , emquanto náo concluo , conforme ao Direito
Publico deste Império, nova concordata com a Cor-
te de Roma sobre os Negócios Ecclesiasticos, e
sobre a vossa trasladaçao daquella para esta Dio-
cese. Q que Me Pareceo Participar-vos para. vos-
sa iutelligencia ,, e para que vos apre.sfás ero ir
derramar sobre os Pernambucanos as benções, e os
bens, que Es lhes Desejo , e os quaes de vós
Espero. Kscripta no Palácio do Rio ele Jrmeho em
dez de Maio de mil oitocentos e vinte trez, segun-
do da Independência , e do Império. — IMPERA-
DOR. — Caetano Pinto de Miranda Montencgro. —

Para o Reverendo Bispo de Coclirim.

Artigos d'Officio.

Repartição dos Negocio* do Imperio.

Checando ao Conhecimento de S, M. o Imperador '.

Mpresentàçáo dos habitantes da Villa de Santo Antono
tio Urubu dc Cima , da Commarca de Jacolrtna , qne
se queixam do procedimento arbitrário , com que o l>a-
vid.r Francisco Aires de Almeida Freitas tez passar as
Justiças , c Cartórios daquella Villa para o Arraial tias
Macaúbns, a pretexto de epidemia ,- Manda o Mesmo
Au..isto Senhor , peta Secretaria de Estado dos Nego-
cios" do império , qu - o Conselho Interino do t_.ovcr.io
do Província da Balii passe as ordens necessárias , pari
que se restitua ao antnço estado a. administração da.lm-
tiça da mencionada Villn , ali qne a Assembléa Geral,
Constituinte, e Legislativa estabeleça, como em breve
se espera , a nova fôrma dos Governos Provinciaes. fa-
laeio do Rio de Janeiro cm IS dc Maio de l.°3, —

José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios áa Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios da Fazenda, participar a Junta do
Governo Provisório 'Ia Provincia de 8. Paulo , que a
pertençãe de Manoel ria Cunha de Azevedo. Coutinho
Souza Cliichorr. , Secretario do Governo da mesma Pro-
vincia , sobre quo tratou em seo Officio de 20 de Agon-
ta do anno próximo passado , foi resolvida a 24 do car-
rente, mez , em Consulta do Conselho da Fazenda de 19
d. Março antecedente „ oom a qual st: conformou o
Mesmo Augusto Senhor , quanto á conservação da posse
em que estava o dito Secretario de. passar as Provisões
de Officio* de Justiça , como so acuavam seos antecea-
sores , visto nada dispor a tal rcspeéo o Decreto d.
20 de Outubro de. 1798 , também quanto á restituição
qne se lhe deve fazer dos rendimentos , que se acham
depositados; náo tendo porém logar o ser reintegrado na

poise do se» emprego, attendo o actual estado do mes-
mo Governo, pela sua nova orgariisação, e .nonos quan-
to ao aagaiento do ordenado , segundo, a informa.;,*,
d.. Junta da Fazenda respectiva, a quem nesta data se.
expede a mencionada Provisão , para sua iutelligencia ,,
e cumprimento. Palácio do Rio de Janeiro em 28 do
Abril de l.'2_. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Havendo S. M. o Imperador , pelo Decreto ds 30
de Julho do atino findo , mandado contratar um Empres-
tiino de quatrocentos coutos, de réis, . pelo de 21 de
Outubro do mesmo anno . que se recebessem qtia.sque.
outras quantias oíf.recidu. depois de preencido o releri-
do F.inorestioio por assim o exigirem a independência ,
«e-uranU, e prosperidade do Brasil ; Ua por bem in-
cuaibir, pela Secretaria de Fstado dos Negócios data-
...da ao Brigadeiro José Manoel de Moraes , encarre-

g-ado do Governo das Armas do Districto dos Campos
dos Govtaca/.es a honrosa tarefa de e«citar com o
seo conhecido zelo os patrióticos sentimentos dos habi-
tantos do seo Districto, con.idaudo-os a que entrem pa-
rá o dito Empréstimo cora quantias proporcionadas as

suas circunstancia., na certeza de que ella. lhes «eram

pagas , « os seos competentes juros na fôrma do primei-
ro citado Decreto, e lnstrucçôes , que o acompanharam ,

quando não baste a decidil os a forçosa obrigação de

servir a Pátria na luta gloriosa, em qae se cha empe-

nhada. Palácio do fito de Janeiro -. de Abril de 1623.,
— Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

nave.d_.se expedido pelo Thesouro Publico a Junta
d_ Fazenda da Província de Pernambuco as ordens ne-

cessaria, para que se cumprissem as qne foram expedidas

pelo Conselho dn Fazenda , relativas á denuncia dada P°r
Francisco de Assiz dos Santos contra o fallecido José <_«*•'

Souza Rangel: Manda S. M. o Imperador, pela. Secretaria
d'l-sta.9 dos Negocio, da Fazenda, que o Conselho da
Fa-Snda , avivando o cumpri«Mtg daa Ocdev., q«_ já
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-expedio , ultime a consulta quo foi ha tentos annos deter-
¦minada. Paço 28 de: Abiil
Ribeiro de Andrcuta.

13'i3. — Martim Francisco

Repartição dos Negócios da Queixa,

Sendo presente a S, M. o Imperador o Oíncio de ,1
de Abril próximo passado do Tenente Coronel Fernando
Telles da Silva. , Commandante da» Armas da Provincia do
iiSpii-ito Santo, com a documentada justificação dos fac-
tos, de que o arguira a Câmara da Villa da Victoria ,
Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria da Es-
tado doa Negócios da Guerra, participar ao dito Comman-
dante dos Armas , que pah Repartição dos Negócios ela
Justiça Fará saber í Câmara as Suas Imperiaes Deter-
minaçSes , Esperando que elle Commandante dus Armas
pela sim parte exercitará toda a prudência para viver em
harmonia com a mesma Gamam. Paiacio do Fio de Ja-neiro 1 Maio de 1823. — João Vieira de Carvalho,

Expediram-se as ordens á Repartição da. Justiça, re-
inietteudoese-ihe os papeis de que trata a-Portaria acima.

Aeceitaifâo S. M, o imperador a efTertft que fer-. da
quantia de trinta mil réis , para a despeza do Batalhão do
Imperador o Vigário da Freguezia da Candelária desta
Corte Luiz Mendes de "asconsellos Pinto e Menezes ,Manda o Mesmo Augusta Senhor, pela Secretaria de
Estado dos Negócios 

"da 
Guerra', agradecer ao referidoVigário este testemunho do seo patriotismo, e. adhesão i

Causa dojmperio, e participar-lhe , que deverá .verificar
a entrega da quantia offerecida no Thezouro Publico , a
quem se expedem aí convenientes ordens. Paço em 7 de
Maio de _ 1823. — João Vieira tle- Ce_.na//io.

N. B. Nesta conformidade ae participou ao Minis-rtro cia fazenda, e Presidente dp Thesouro Public uara.«recebimento da qriàntia acima. <i

Repartição dos Negócios dst Marinha.

Manda S. M. 
' 

o Imperador-, pula Serretíiia de Es--üoflo dos Negócios da Marinha, participar ao Officiali.-tuor Leonardo Antônio Gonçalves Bastos , que Ha por'bem Ordenar, que todos o? Empregados da mesma Se-
cataria de Estudo devam entrar, e subir delia ás horas ,
que estam determinadas , ou mandarem ..tteaüdos de
moléstias , quando por este motivo não poderem compa--recer; e que o" referido Official Maior remetia todos os
babbados ^ no Expediente uma relação dos que tiveremtransgredido esta Ordem , declarando os motivos tias fal-tas e iuiitaiido-lhe os Atestados, e,ue tiver recebido,
quando forem por -motivos de moléstia. Palácio do Rio
de Janeiro em 16 de Maio dc 1*23. -Luiz ela Cunha
Moreira-

Nesta raesms conformidade, e data su expediram Por-etárias ao Intendente da Marinha , e ao Conselheiro Fis--ca! da Mesa do Despacho Marítimo.

K. A 1 L O.

''Hia de Castro.

Senhor.—O Senado da Câmara desta Villa
de Castro, le.n a honra de pôr ,,a Augusta Pre-
sença de V. M. L, o Termo" de Vereaçiio extraor-
dinaria que se celebrou no dia nove «lo presentenieiz dc/Fevereiro deste anuo, falia qu- o mesmo
Senado pela .-,_./ de ,;..„ Premente dirimo so Po-.... ..., ,.., ,i;  .¦ ,. .. ¦¦' ..

• «Ias duas Companhias dc Milicias des!,-, Villa \i>x
aos-seos ;Soh_!actüs; Iiaveinlo-se illuminaiío esta Vil-
Ia por trez noites tendo os habitantes da mesma• mostrado, com vários, divertimentos, que .duraram
até o di-íl dez, a geral alegria, __ satisfação pelafeliz ,,-8'¦gloriosa Coroaçao de V. M. í., prestandoeáte Senado, e todos os habit .-.iifes desta Villa um
solemne juramento da mais pura fidelidade ode-
recendo em reféns de seo- juramento , derramar a
ultima gota de. sangue, por V. M. I., pela Coas-
tituição, e pela Causa do Brasil; e com as mais
fervorosas deprecaçéíes vogaremos a Deos queir-t•prosperar a V. M. I., e o-Guarde por muitos an
nos , c a toda Imperial Família para gloria e íeli-
cidade nossa.

Vala de Castro em Vereação de; 23 de Feve-
reito de 1823, primeiro da Independência e do
Império do Brasil.

De V. M. I. Subditos fieis.—José Carneiro
Lobo; Antônio da Silva Leiria ; Manoel Gomes
Fiança: João Pereira d'Gliveira; Bernardo José
Gemes.

Luiz Vicente de Faria Freire , Escrivão ela Cantara ,Órfãos, Tabellião, e annexos nesta Villa de Cas-
tro e seo Termo, por Provisão <_vç.

Certifico que revendo o livro das Vereanças
desta Câmara , re.le a folhas duzentaa e setenta
e trez verso , se acha o Termo de Vereação Ex-'
traordinaria , que se celebrou no dia nove'de Fe-
vereiro deste anno, o quaí. he da ,firma seguinte.''

Termo de Vereação Extraordinária, na qual todos os
Cidadãos, Clero, Povo, e Tropa prestou o Jura-
manto de fidelidade, e obediência ao nosso Impera-
bàr e. Defensor Perpetuo do Brasil, o Senhor D.'
Pedro I., como no Auto, qtte ao diante se lia dç
seguir, se declara.

Aos- nove dias «Io mez de Fevereiro *le mil'
oitocentos e vinte e trez annos, segundo da In-
dependência e do Império do -Brasil, nesta Villa
cia Senhora Santa Anna de Castro, Commarca de
Paranaguá e Coritiba . em casas tia Câmara e Pa-
ços do Conselho delia , onde foram vindos o Juiz'
Presidente o Capitão Mór José Carneiro Lobo . eus Vereadores, Alferes .Anlonio da Silva Leiria,
Manoel Gomes Vreivç-r, e o Republicano João Pc-reira de Oliveira, s- .-.rindo a falta de um Vereador,
que falta por prover, e o Procurador Bernardo
Jose Gomes , comigo Escrivão dc seos cargos nodiante_ nomeado , e sendo ahi todos reunidos emacto 

;!;1(; 
amara por elles ditos Juiz Presidente cmais Oíbciaes me foi mandado fazer o Auto deju-rariiento , o qual he o que ao diante se ha dc si-

gua-, de que. para constar fiz este Termo de- Ve-reação Lxtraordinana , que asslgnaram , e eu .£_«/?
Vicente, de Fnria freire , Escrivão da Câmara queo esci-cv i. _ Lobo. -~ Leiria. - França. - Oliveira.-Guines.

Atilo de Juramento.

do ,80 Di.ít_,.,:_ a, t> fa que o --(.'oamaudan-í

Ann.., do Nascimento de fosso Senhor JesusChristo de mil oitocenli.. e v ,te e trez, segundolia Independência, e «lo Imperiu do brasil, aos no^ve dias do mez de Fevereiro do di*o anno i ne<4?\illa oa Senhora Santa Anna de Castro, Coimnarr-ade Pmamgoa e Coriiibu , em casas da Câmara , ..laços do -Conselho delia, onde. se achavam ,-«>„-»«b_cm Actnde' Cnmara o Juiz Presidente 
' 

<_Capitão Mor José Carneiro Lobo , e 0s Vemitlo-



tm Alf«r-« Anionio da Silva Lei,
França, e o Itepuhiicsimj ./,,-,'.',; /'•
suprindo ii. tkitd de u,,i Veieiidoi- ,
prover, e o Procunnioi1 ilcrimrdo ,.

ei ua
.ni' Gomes

Go,-.'.-, c.

V

Hugo rJsei-iveo de seo cüí-;;-) ao diniile numeíulo ,
;« seiiue. uni nu nuHma Câmara Uiiiiieiu compareci-
rum as Auctoridarios Kcclestasiicus , Civis, o ahi.-
tai-e*. , Clero, Tropa, Nobreza, o Povo, todo.*'.
«baixo assigii.idos , pai:, effeito Je st- prestar Ju-
rameiito de obediência , e lidelidade ao Nosuo Au-
gusto.impere».,!..!' , assim , .; da mesma lõnna qu.;
se havia praticado ua Corte <io Império , uo se,o-

e meuioMvtíi , e l'i;tsiis.-unio dia primeiro de l),j-
zeuibro do anuo pi-ox.ii.io passado em quo feliz-
mente se celebrou o gloriosíssimo acli. ila Coroa-
ção do Nosso .Ail..',iisio imperador, com que fica-
raia .completos , e satisfeito:, os votos ele Iodos os
Brasileiros pela Sagrada Causa ilu íiidependei.ei.i a
que justamente se propuseram para serem livres
da escravidão , a que us pertendia reduzir o Cou-
gresso de Lisboa , de que felizmente se tem livra-
4o pelas salutares providencias , assíduos dtsveiios ,
e incomparuveis virtudes do Nosso Augusto I>«pe-
j-Ktloi , que ele- uuia voz tem fixado a gloria , gran-
dez-.i , e prosperidade elo Biusii. E por todos àb-.i'-
xo aíisignutííis foi prestado com a muior esponta-
ueidade, alegria, e satisfação o Juramento , que
principiando-ae 9 prestar por rata Cíiu.-.ira , se foi
gcg.iiwio Clero., 'Tropa, Cidadãos, e Poro, cujo
dui-ame.t;!o se prestou pelo theur seguinte. -- Pou-
do cada. um sua mão direita em um livro dos San.
tos .Evangelhos — Juro observar, e au-í-dar anos-
sa Santa Religião Çatholica Apostólica Romana,
juro obediência tis Leis, juro obedecer ao Nosso
Augusto , e Iqíitinto Imperador Constitucional, e
Perpetuo Defensor ifo Império «lo ãra-ii," o Se-

I.Oí, D. Pedro .1. , e da mesma maneira loconl.o-
cer. todos os. seos Sticcessores , e cia Sua Dynastia
nn fórma cia Suei c-*-ão, que for regulada pela Cons-
tituiçáo do Império. E pelo sobredito tão plattsi-
vel, e justíssimo motive', se illuiniiiou esta Vilía
por trez noite".*, com varias p.-ovas de alegria ,

ue deram os habitantes com vários divertimentos,
havendo as maiores dcinonstruç-Ses de um grande
júbilo:, ¦ e regosijo , e no dia; de hoje se celebrou
eom ia pompa ciais possível , em acção de graças
ao-. Deos Oainipotento , solemne festa «le igreja,
com Missa cantada , e se coucluio com o Hymno
Te Deum Lu udam it s, e '..<> fim 

'salvou 
a Tropa,

que se achava formad-", no palco ela igreja Matriz
¦eom tteí descarna* ; tendo -.ido fei.o pelo Senado
tia Câmara um Discurso anilha') ao assuinpto - ao
Povo deste ¦ Distrrito., e pelo Capitão Mono,! José
di. F/via , que Coiimimitiava as duas Cou.pai.hii.s
desta -.Villa., foi foi!'.') outro Discurso aos seos Sol-
dados : e por toe! >- ft-iam fiados os seguintes Vi-
vas com geral enthuaia*,nio. --"Viva a Nessa Santa

9

Bdigi;
.'Defensor P<

Viva o
•tua

Imperuii.
Brnsi-'

¦ !.

Constitucional . e
¦Defensor Ferpetno co urust- , o Senhor D. Perro
./.--Viva -d Imperatriz !o liwit.  Viva a Intie-
-pendência rio Brasil. •-- - Viva a Constituie-w» rio Im-

poria. Viva o iMiuistei-ii Bf-ifeira.— Vivam to-
dvs ów bons e lieis Brasileiros. E tle tudo para cons»
.lar se mandou lavrar <"•'(• Auto, -""» que iodos «•
f.ignarau-1 , e en I ah Vicente dr Faria Freire, Es-
x-rivão daCauiáta me oesev-vi, e assitfiiei. — T.un
Vicente de. Faria /ri ire. —O Capitão Mri- Josá.Car-
iir-iro Lobo, o Alteres Anionio da Silvo Leiria ,
Manoel Gomes França, João Pereira de Olivei-
j-u , Bernwrdo'Joié Comi-'.

(Seçttirmii-sf. muitas iiv.irriiiilirrHS.).
i . E iwd& wais. se coidiwh» wu ¦« dito-Teimo de

Vereação E.vria.-rdVrna, Auto de Juramento, o
Rs.si.-jinrttiras , que :- \n ,,,.¦ ,,,-.' ,-Va em o livro da*.
Vereuções ii«".if t-.èb.is á11>".ve.a c siris,u e o'íi>
verso, do «iiia; eu aqui ,,r,(,t e neme-me e:.ilr»':i a
presente Cerliilão '..• pro;,rn> un.ficai, au.i'.. iri; re-
porte., '«''....ii' ..., referido he veriii>,ii' de que- ¦'¦';. .i
minha fé. Viüa 'ri- Castra ou?..e or P«ivere»i-«> -An
mil oiloceiiloiá «¦ uiiif e Urra, , segiui'!,. da Indo-
pendi iii-ia f- «Io Jutpei-io tio firasiC— Luiz Victitla
de Fui tu Freire,

FiiHn .;.-'¦- ¦'¦ ¦•¦ ',, 
filão Manoel Jusé dr Farias as duas

Companhia <ie Miii, ias deita Villa que eslava Con,-
maniiii/irio na nt-azião , e conduzia as mesmas para
preshirem J urtttneido.

Caiuimiòas , e Amidos I Cri-irou com effeito o
tempo da nossa nvnor felicidade,- os dias doze de
Onttlíiro , e- primeiro de Dezembro cio atino da
mil oitocentos e vinte >.- deus. F ninei ro da Lide-
pendência do Brasil , sr-v.i.a [sara nos Je Eterna
memória , dias ene pelo Omnipotente ''ojiiiii desti-
nados para completo regozijo da ri ação Erasiiica.
Sim, cuniaruilas, a. Peliz Aifclinuação, e Coroação «fo
Nosso Augusto , e Anmvei Imperador , o Senhor
J), Pai,o Pri,neiro , nos realiza o sermos ' livrei
da Es«'.r;n itiii... , que as Cortes de Lisboa t.yrana-
menti' nos preparavam ; n melhor dos Soberanos o
Nosso Imperado; , e Defens u- 'Perpetuo do Brasil
será o Nosso centro; A Nação fírasilica dirigida
por suas sabias, disposições tara a inveja a todas as
Nações rio Universo ; Suas brilhantes Virtuties dis-
porám os ânimos de todos os Brasileiros paru que
a primeira voz corramos ás Anuas, encarando os
maiores perigos, e desprezando a mesma morte,
vinguemos , quando necessário seja , os ultrages
que pertendain fazer os tyraniios de Portugal: solda.**
rios a missa Cansa he de Justiça, e Santa; poreila,
pelo Imperador, e pela Constituição derramemos
«un sacrilieio a ultima gota de sangue ; Eu com
vosco em iodos os perigos, desprezarei ria morte, e
serei vosso fiel companheiro, e pata que melhor
nos acreditemos, corramos , e ramos--prestar o Ju-
ramento da reais, pura Fedillielade , Amor, e obe»
diencia ao Nosso Augusto , e Amável Imperador,
e ao depori de Soleuiiie-iie.iíe (ovinos jurado , fi-
quemos alerta -para .ihedicnies cor.er-mos onde for-
inos chamado*, brilhando em vossos co.ações o
valor de lieis e verdadeiros Brasileiros, e no meio
do mais brioso enthiisiasmo será o-nosso Moto —
Independem in o Morte— E com o maior juoilo re-
„i)})mos — Viva a Nossa Santa íteiigião --- Viva
O Leoerador Coii-íitucional e Defensor Pernetuo
d.. Brasil, O Senhor D. Pedro Primeiro —. Viva a.
In tonniílencia do Brasil-- Viva a Constitufoio do
]tni>f;,.io— Viva o Ministério Brasileiro—E Vivam
todos os bons, e fieis 

''Brasileiros — Villa d« Castro
nove «ie Fevereiro de mil oitocentos e vinte e trez,
secundo da. Independência, e do Império do Bra-
s,y _ Manoel José de Faria , Capitão, — Está r.on-
fiurne ao Oritmal; — O Escrivão da Gamara Luiz
Vicente de .faria freire.

Fa'!o ove o Si ratdo .du ¦ Câmara destes Villa, ;;."
de seo Presidente dirige, ao Povo de seo

Pnstricto

¦Ia
-,.„>•

ÍFabi. et:> s desta Viüa. th Castra, e seo Disíric-
!,* I1(i dia priuioiri) tle Dezenbro ée mi! oitocentos
p vinte <-• deus , priuieiro da ínpenileneia , e do
Lnpeiio do Brasil, se celehfou na Cidade tio
jlnr ;«'¦ JuMirv-, i''";.e dente ru«i Jinperip, >fo A**



c m\ )
cto 'iiais interessante, e de maior regosijo para. todos
os bons, e fieis Brasileiras l Sim ,, Amigos Castren-
ses, no Primeiro tle Dezembro próximo passado,
com a feliz Coroação de Nosso Augusto e Amável
Imperador , e Defensor Perpetuo rio Brasil, o Se-
nltor D. Pt.J.-o Primeiro, se extiuguio a nossa or-
fantlade ; no melhor rios Soberano-, teremos o nosso
centro; Suas Sabias Dispodçôes farám com qne
a Nação lirasilica seja respeitaria por todas as Na-
ções rio Universo; um Deos Omriipolente olhando
para a Justiça ria causa Brasiliense , a haver;! como
sua, e punirá as malévolas intenções com que o or-
gaüioso Congresso de Lisboa queria com tyrunno
ii.aehiavelisnío fazer ictroceeier Este Bico Impei io
ao antigo estado Colonial ,¦ Eile o preservará dos
maies da escravidão , que o roes.no Congresso nos
preparava, e fará com todos Brasileiros iiiusttados
e animados pelas BeiIliant.es Virtudes de seo Au-
g-iisto imperarior, e Def-nsor Perpetuo derramarem
a ultima gora de sangue, quando necessário seja ,
peia Religião, pelo nosso Amável Imperador, e
peta Constituição. Kiapois, Antigos, a nossa Causa
he Santa, e justa, e para a defender-mos fiquemos
promptos para correi-mos onde formos chamados
encarando os maiores perigos, e até desprezando s
mesma morte , taremos que resoe no Douro e Té-

jo , que a Nação Brasilicu tomou para Base sua —
Independência ou morte — Vinde pois,, amigos, es-
te Senado será o primeiro que preste o Juramento
da mais pura obediência, amoi fidelidade, e vós a
nosso exemplo, fazei o mesmo, e com noseo repeli —
Viva a nossa Santa Religião. — Viva o Imperador
.Constitucional , e Defensor Perpetuo rio Brasil o
Senhor /), Pedro 1. — Viva a Imperatriz do Bra-
sil. -— Viva a Independência tio Brasil. — Viva a
Constituição rio Império. — Viva o Ministério Bra-
.sileiro. — E vivam todos os bons o. fieis Brasileiros.

Villa de Castro em Vereaçao Extraordinária de'nove 
de Fevereiro de roil oitocentos e vinte e trez.

segundo rie Independência, e rio Império rio Bra-
sil. --José Carneiro Lobo. Antônio da Silva Lei-
ria. Manoel Gomes França, João Pereira de 01 i-
veira , Bernardo José Gomes.

NOTICIAS NACIONAES,

Rio de Janeiro 23 de .Vaio,

Temos a satisfação do annunciar aos nossos Lei-
tores , que S. M. I. e.hegou da sua viagem a S. Cruz,
8 deo esta manhã audiência no Palácio da Cidade.

Houve csia tarde Concelho dos Ministros , quefoi presidido por S, M. í.
Hontem á noite houve muitos vivas no Theatro

a x M. I. na oceasiao rie recitar a Actriz Beneficia-
da uma passagem rio seo Elogio, a qual se dirigia ao
Meovrro Augusto Senhor. O Povo desta Capital não
perde; uma só oceasiao rie mostrar o sc eothusiasrno
peia ,A ugusta Pessoa dc Seo Protector , e Defensor
Perpetuo.

ÂAT1G08 Officiaes.

Conliiiuação de noticias da Bahia.

Copia de uma Carta daquella Cidade.

Batia t» de Alaio.

Depois da aue 1'"-' dirigi em data do '2 dc» cor-

rente faço-lhe esta pura iwer.-»i'ar-l!ie que coiifí..,,
n.mni us frucrriíhas nos nossos pontos, o Fortes, ()
Bloqueio rio Rio já se vê bater, roas até a data
(lesta nnda sei com certeza, e de que possa noit-
ciar senão que esperamos o momento  as tio-
-pas elo Madeira a " dias estam nos Pontos', o >,-.,
Milicianos sam os que fazern o serviço. As provi-
delicias, que tem o Rio i\[iâ» parecem vindas dii
Ceo; ediio:, conserve o nosso grande Minísir*
sempre eom u mesmo gaz que tudo vai avante

Remetio-lhe a inclusa cinta que veio ele tiiru
e conheça o como lá se trfieüini os Europeus, e se.
faz justiça, a todos, e o como se vive.— (A car-
ta lie a seguinte.)

Ilapoãa 28 de Abril.

Chegando ás Armações em uma jangada rloyjí
Europeos vindos rie Pernambuco foram levados ao
Coronel que então estava nas Brotas na linha de
defeza para os ver, e interrogar tonto he costume
accompnrihado por um Soldado , em o caminho en-
contiaraiii a um Soldado do Batalhão da Tor te
que vinha das Brotas armado, o parece qne altura
tanto embriagado, o qual avistando cs homens queiam para o Coronel náo se podendo conte.: á vis-
ta daquelles dons infelizes foi-lhes mettendo a ai-
ma á cara: o Soldado que os conduzia lhe gritou
que não atirasse, mas elle o fez ferindo um ..'os
homens mortalmente, que voltou para o Hospital,
Este Soldada fugio logo que fez o ferimento , e
foi apadrinhar-se con: o Barão da Torre, que o re-
mptteo eom carta ao General ; este o niandou pa-ru o seo corpo na Armação, e no outro dia foi
prezo, passou por conselho rie guerra, e morreo
fusilado. na mesma Armação Sexta ferra 14 do cor-
rente. Saibam os Europeos que os Brasileiros , aii
da que obrigados a entrarem em un.a guerra de»-
pie (inda para tjue foram provocados , sabem em
tudo praticai- ju-tiça ; o ainda quanto elles longe
de obrar assim antes preine&m a quero offende Bra-
sileiro.

Cá vim ver as Sumacas e Brigue que se tem
tomado aos brancos, brevemente hatu de servir
para certa cousa que Vruc. saberá a, seo trrr.pt>.
Sexta feira 2õ do corrente checaram dous pnslo-neiros, ura Sargento , e um Soldado de Cavallaria.

RIO DE JANEIRO.

vHEliPOSBEKCIA,

Srs. Redactores.

Acabo ele lêr o Diário do Governo IV." 110 eIe o estrado rio um Officio rio Cie Labarut em
qne participa ter-uc já batido ,: linlalhão rio impera,dor, oqoul atlacara e afugentara para as tríplices trinchei.ras os Vândalos dt, F.urupa , sodrendo nós unieuments»
a perda rie ,un Cadete, digi;,,. (ie melhor sorte; seacaso póde haver .-.orle: melhor d.» que aquella de- umdomado Patriota, que desprezando a vida em defez»da 1 atna , expira no campo da Gloria proferindo oNume rio Seo Imperador , e pedindo aos seos cama-
*"i'iíl«n riim «riu....  .. ...... ,i - . ,radas, que vinguem a sua morte. lem havido milso llrasi)riro_ que á lriUira -de si.„íi])a>ite Officio nãoinveje os briosos sentimentos d" aor.elie bravo guerrei-ro, e não jure em seo peito cumjrir-lhe a ultima von-farie. Sim Vândalos ' ()s Manes tlts que peleijam pelaliínepcíidíuta tio foadl «cUanua tintos vingadores quan.
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to'n f.iTfc,'.". os 'Brasileiros. A guerra he justa, he .sacra-
da, qu':i;«deí nos r ÍO deixam entro recurso senão nas
arniaè. Anívibal", e; íriitl. idadea que juraram sulmi-wí-
mente ódio," r .'xei i-ação'aos Roí.-anos não tiiviam co-
mo nos t.v-,ias rarnes , 'tanta Ju7<.,a. Os Lusitanos fo-
ram iteebidos' no Brasil cotvi os braços abertos, e per-
fidairíetite' se apoderaram de norisas Cidades Estes no-
Vos bárbaros vieram dc duas mii legoas dc distancia ,
só ps» nos imporem a Lei. da Mãe Pátria; elles já
derramaram o' innocente sangue das Brasileiros , e ain-
da novas baionetas" se' ípurârri cia Portugal pur;,, nos
traspassarem corno rebeldes. Elles atiçaram es foguei-
ras do Bonito , o não pouparam até ai par'nicas Re-
ligiosas da Bahia ; elles tem incendiado, on arrasado as
propriedades de Patriotas Brasileiros; os nossos Patri-
cios tem sido por elles arrancados contra a Lei das
Nações dff bordo ' de Naviôá neutros ; cadáveres de
Soldados' 'Brasileiros tem levado tiros de fusilaria ; a
nossa''Bandeira, Nacional tem ' sido por elles em Monte
video' arrancada de ura." pequeno Barco Brasileiro para
ser enxovalhada"pela Praça; es Brasileiros amigos do
Imperador foram ' 

por' elles perseguidos no acto das
Eleições em' Icó ,' e Cráto; innujneravcis famílias fugi-
ram precipitadamente dá Parríayba para escaparem elos"Lusitanos 

do Màratihãó; "è 
por fim, para cumulo de

iggravos , ó rióssò Imperador e Defensor tem sírio por
elles tráctadb Cóm as expressões mais vis e innolentes.
''Ias tremárei os' Vândalos quando toque a hora fatal da,
etribuiçãó'! Recordèm-se 

"que aquelles, a quem chamam
¦abras, eCeroiilaV, 

'nunca cederam nem aos Batavos nem
is Francezes, nem'jamais foram dominados por Mou-
is, oü'AraBés/Os'Brasileiros'ainda nãó degeneraram
o caracter dos 

'seos antepassados. Ainda vemos que em
ernámbueb uni Soldado de Goyana depois de catar
•m >,«rnâs pélòs tiros" dd feros Batalhão do Algarvc,

e r.indá espiiKO para com cs braços que lhe resta-
am carregar' ai siia'espingarda e firmar seo tiro, Em
taparica o bravo Galvão apezar de: perder uma mão,

m a 
'outia' 

empunhou" a espada c animava os seos
Idados.' Em Cabrito alguns dos nossos Soldados apa-

íadas de surpreza prefiriram a morte a serem prisio-
uras. No attaque em que os Lusitanos perderam a

icheira da Conceição, e único Soldado que ficou
.sioneiro per se ter extraviado, c estar com uma per-

t quebrada,'teve a nobre ousadia ele repre!tender em
ce os inimigos; e agora o único Brasileiro q"e rega
-m o seo sangue a Arvore da Independência , morre
roferindo o Nome do Seo Adorado Mouarcha , e.ex-
orlando os seos Camaradas 1 Vândalos da Lusitânia ,
a da Mourama í 

' 
Conhecei por estes exemplos um

ovo livre e resoluto. A terra que proibir, aquelles lie-

,£„• ;>uq será nunca escrava. Envergonhai-vos de nos
ersèguir «• í'3ó provoqueis i.ma guerra de extermínio.
bandonai nossas praias; respeitai as nossas instituições

o nosso Soberano , quo a»'da ™s Píie ,YaIer' 
h vos

Jrasileiros , União , e 
"onstancia : e exclamemos ate

,orrer.—Viva ó Imperador elo Brasil, o Amigo e

Mriiscr dos Brasileiro»! - Viva a desumaocora Tor-

ugal--Viva a Independência e Gloria. Nacional. Vi-
va Viva. _T ,-,. .

Um Ctwco.

além de sei justiça dar a cai!» uni o que lie seo: to.
go-lhcs , queiram 

' declarar no" sen Periódico, que o*
dito urgufnestò' foiproduzido pelo meo Illustre Cülie-Í'
ga, e CoMpróviririano o Sr. Jmê Custodio Pias.

Por oste 'favor' lucra ficará muito obrigado u seo
atlontioso Vciioadov e Crendo.

Candllo Jnr.é de Araújo Vi.air.iu.

Srs. Redactares.

O amimente firmado sobre o principio de -- que os

^onereucS Cor dnteif, e. por' conseqüência o nosso;,

não devem rei *er limites em seos poderes --foi-

,.e falsamente ibüielo no extrac:» da" Sessão.do¦ dm
- decorrente, ir. rttj c.» ' Thm Contem 

N, H-j

eomo eu não «jo usurpar a Sl0™ «° se0 í!UCtsr'

Via 23 de Maio th. 1823.

Prestou Fiança na Alfândega com destino paraMaldaniado o Cut.er' Ingkz Sprightty.

Miguel João Mcjjcr.

Continuação dei Subsrripção voluntária , c mensal pa*
ra augmento da Marinha ih Guerra elo Império

do Brasil.
Aeções mensaes.

Transporte. ..689S
Joaquim José Pereira dos Santos alem de 1 que

já assignou I
D. Emmerenciana Justina da Silva.... 1
Silvestre da Silva Torres 1
Maria Luiza ..,....,...,. S
Dossingos ii' Oliveira Maia 3
D. Anna Joaquina ele S. José...., 2
Manoel d' Oliveira Coelho 1
Antônio Ribeiro 1
João José de Souza Quinta. S
D. Aima Bernar-da Parreira. I
Francisco Joaquim Ferreira I
Francisco Lopes do Nascimento..-, 1
Antônio Lopes do Nascimento  . 1
Manoel Luiz Coelho 1
Luis-'Manoel da Costa prí-:?s..., 1
José Ferreira da Silva Coimbra..'........ ..'¦.... 1
Luiz Antunes 1
Joaquim d' Almeida Pereira 1
Manoel Fe.nancies Pediojo .............. >a..... 1
Bernardo José ef 0'.i veira 1
José Luiz d' Azevedo  ¦. f
Manoel Francisco -¦»

(quer pagar 1 anno adiantado)
Manoel Joaquim d' Almeida .Casio ............. i
João Frederico Cahiwel. 1
Desembargador José Paulo -Figueiroa Nabuco Araújo 4
Sargento Mór José da Costa Azevedo '¦'
José Luiz Alfaio }¦
Antônio José Teixeira... 1
Padre João Francisco Braga I

(quer pagar os 8 annos )
Luiz José dc Brito 1
Antônio d' Oliveira Maia I-
João Domingucs d' Almeida 1
Luis Caetano da Gama Castro ... ..... ~
Antônio José de Souza • • ¦ 1
Joaquim Antônio Neves Roza ... ..... l
Maneei Felippe .,  *
Manoel José da Silva - • • • - - -
Joaquim JssS Marques.... •• • ¦•¦ 1

.(quer pagar 1 emn.o uduntado )¦
José Pedro Ribeira - , ..•'"... 1

José Domingucs Pereira t
José'Pinto Gonçalves Meto,.',. ¦->

07-19
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Transporte..Íí8-
Ex."10 José Maria Corria de Sá...
D. Maria Leonarda, do Lacerda  .
José Antônio da Cunha Guimarães
VciGsi.no Antônio José Nunes
Marina, Cati.aruui do Bom Sucesso
Antônio Francisco Gonçalves
A ntonio Joaquim
Francisco Heucdiclo cV Almeida
Thoniás Gomes d' Amorim
João Rodrigues da Cosia
D. Leonarda Maria da Silva Velho
Tenente Joaquim José tf Araújo
D. Antouia Moratt
José: Francisco dos Santos
Izidoro José da Silva Torres
José da Costa Souza
Padre Valentam José da Cruz
Imperial Irmandade do Senhor dos Passos

( quer pagar I anno adiantado)
Joaquim d1 Oliveira .Souza
Miguel Antônio ria Conceição
Luiz José dos Santos
Lauriuno Nunes Pereira da Costa
José Joaquim Marques
Antônio José
Francisco das Chagas Costa Silva.
Conego Francisco Corrêa. Vidignl
Fr. Custodio de Faria
João Teixeira de Souza
José. Gançalves Moita
Manoel. João Gub.rte
Manoel Gomes dos Santos
Tereza Francisca de Jesus
Pedro Nqlasc.o...
João, da Gpsta Freitas..,
Flai-iario Marques da Silva
Francisco, ds Silva Arouca ,.-.
José Tavares França
Francisco José Fernandes
Francisco Eís-quiel de Souza
João Antônio Camequly
Francisco Soares da Fonccca

Transporte. .6830
Claudino José de Sá Freire |
José Antônio Ribeiro '
Custodio José da Cunha (
Antônio José Rodrigues Penna I
Domingos José de Matos \
Izabel ds Conceição |
Antônio Francisco do Nascimento França 1
Francisco Joaquim da Silva Nazaret 1
Manoel Alves de Gusmão
Maria Luiza Pires ,
Cezario Fernandes Torres
Francisco Antônio Laguna
Roza Luiza Angélica da Silva
Cosme Damiâo de Carvalho  . ..
Brigadeiro Joaquim Norberto Xavier de Brito
Manoel Antônio
Antônio José Moreira Coelho
José Antônio Cortes
Joaquim liomão dos Santos
Francisco de Paula Leite
Jzabtl Maria de S. José

1
l
1
I
1
1
S
1
1
1

l
1

Lui?, Nunes de Sequeira  J
1
1
1

José Bernardo Pereira.
D. Maria Luiza de Jesus
Antônio Maria Jourdun
Lionidio Telles da Silva
Theofilo Francisco de Souza Santos...
Antônio José Alves Coelho
Manoel Joaquim Alves Gomes
Excellentissima Marqucza d'Aguiar ...
D. Gertrudes Magna
José Vicente da Silva
Faustino José Pereira d' Araújo
Serafim da Costa Santos
Tenente Joaquim José de Santa Anna.
Antônio Teixeira Chaves
Jeroniiíia Maria d' Oliveira
Francisco Joaquim Roza
Ricardo Joaquim de Souza
Antônio de Novaes Campos

6i-'

6730 Contínuar-seha.

NOTICIAS M A II I T I M A S.

E X T R A D A S.

Dia c£i do corrente.— Buenos Ayres ,- 11 dias;
S. Constitucional, M. Antônio Gonçalves da Costa,
equipagem 13, carga sebo a José Pereira da Ga-
ma : passageiros um Franc. , 3 Ing. , e 2 Hespa.
tthoes Americanos. — .Vera Hollanda ; 07 dias ; R.
Ing. Chrisliana, M. Wm, Hall, equipagem 15, car-
ga trigo a Neiylor Brothers. — Galipoli ¦ 54 dias; L.
Ing. Hurriet, M. Wm. Mulin, equipagem 11, car-
ga azeite ao M.

S A II I D A S.

Dia 22 do corrente.— Cubo da Boa Esperança ,-
Náo Ir/g. Júpiter, Com. Westphal,, transporta o
Governador dos Estados Inglezes na índia Lord
jimhcrsl co.n sua comitiva. — Campos ; L. Sacra fa-
milia, M. Manoel Francisco Lopes, equipagem !),
em lastro, — Dito, L, Conceição , M. Antônio Ro-
érigues, equipagem b , em lastro. — Mangaratiba ,-

Ij. Conceição e S. Francisco de Paula , M. Joi
Francisco Pinlo, equipagem 4, carga mantimento
— Dito, L. Espirito Santo, M.José Ferreira, equ
pagem 5 , carga carne seca , e vinho : pasageÍTO Jo
Joaquim. Gomes da Silva. — Santos ; L. Gratidão
M. Antônio José Vidal, equipagem 5', carga sal.
Parati; L. Bom fim Santa Arma ; M.José. Malhia
equipagem 4, caga sal. — Dito , L. Senhora t
Carmo , M. Manoel Correu Pinto , equipagem 6
carga sal, e fazendas. — Dito , L. Carolina , IV:
Henrique Franeisco , equipagem 5 , em lastro.—llh
Grande; L. Boa Viagem, M. Manoel Fernandes
equipagem 5, carga carne seca : passageiros Anto-
nio Alves , Manoel José Figueira , João Leite da
Silva, e o Sargento de Artilharia Laurindo José
Dias. —Dito, C. Bom Suecesso, M. José dos San-
tos da Fonceca, carga reparos do Artilharia. — Pa-
ranagoá; S. Menu/ia, M. Manoel T)ias fa Sequeira,
equipagem 8, carga fazendas e inho-. passageir»Manoel Martins de Araújo com escravos.
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Repartição rios Negócios da Justiça,

Erpediení* da, Semana finda em 26 de atiní.

Negados Civis e Criminaes.

' Oaquim José de Moura. Portaria ao Ouvidor da
imarca do Rio de Janeiro, para que ouvindo a Ca-

¦a da Villa «le Rezende , de quem se queixa , infor-
ordenando á mesma Câmara , que nada iunove em-

to não for decidido o Requerimento do Supplicante.
r,sé Carvalho de Souza. Portaria ao Chanceller ,

ve de Btgedor, para lhe deferir como for justo.
j Alves da Roza. Portara ao Corregedor do
a Corte e Casa , paia informar sobre o perdão,
e.

osí da Süva Lotireira. Portaria á Mesa do De-
rgo do Paço para consultar sobre a dispensa, que

» Padre Manoel d'Assurnção Pereira. Portaria ao
•(redor do Crime da Corte e Casa, pan; lhe de-
mo for justo.
oüo Francisco do Nacimento. Portaria ao .Ttuz do

do Bairro de S. José para lhe deferir como (or
stiça.
laetano Pereira da Malta. Portaria ao Intendente

da Policia nara dar a providencia, que for justa.
ebastião Paduanno. Portaria ao Chanceller , que
de Regedor, para lhe deferir com., for justo , so-
nomação de novos Juizes , qne pede.

-laquina Maria de Lima. Porta.ia ao Corregedor do
da Corte e Casa , paia informar sobre a soltura,

,ede de seo marido.
•'ructuoso Francisco Gomes. Portaria ao mesmo Mi-

para informar.
5 Padre. José da Silva do Oliveira Rohm. Porta-
a Ministro , e. Secretario de Estado dos Negócios

¦rida e Presidente do Thezouro Publico para fa-
aerlir ,.or esta Renartiç-o as ordens necessárias

da Fazenda da Provincia de Minas Geraes ,
oagamento do valor entrado nos Cofres da mes-
'/proveniente da arrematação dos bens perlen-

seo patrimônio n.iclesiastico.
a Martins Pereira. Perfaria i Mesa do Dosem-
Par_c. para

pede.
rolidoro «Antônio Sarrn
slbeiro daci.,.,, Manoel

o que ahc.-.jrair..

consultar sobre o :;!C',r

01
c outros, rc
veira , para

ento ,

ária aa
isponder

lal ,1a Poliria p
D. Damia1

taria ao mesmv
que «.edia d

I .ourenço Mar;

"a >..a,'vs
. iiífonn
Tlierc. a

ilinistro par'-™ filho.
de A

Portaria ao

dn Conceição

Int -adente Ge-

Rib
abre

riro. For-
a soltura ,

lmeida Portugal, í'orlaria
Mesa do DeseinbWo 

",.0 
Paço para lazer aji.nta.-__certos

«'oeumeutos i Cônsul,a a que procedeo sobre o Suppl'-
cante.

Luix Jos . Feriandes de- Oliveira. Portaria ao Chan-

«v.llcr Mór do Império concedendo faculdade para jurar
na Cliaucellaria Mór por seo bastante Procurador.

Joa;) José da Veiga. Portaria ao Thesouro Publico
para &e fazei." ali desconto no ordenado de Assessor do
Fysico Mór até tu tal satisfação das Novos Direitos do
mesmo Logar.

Elcna Roza de Jesus, Portaria ao Intendente Geral
da Policia para informar , ouvindo a Antônio de Almeida
de quem se queixa.

Moradores da rua da Gamboa. Portaria ao rneamo
para informar sobre as providencias, que pedem.

Antônio lgnacio Correia. Portaria ao Chanceller da
Casa da Supplicação , que serve de Regedor , para ia-
formar, ouvindo ao Juiz dos Órfãos.

Ângelo José. Portaria ao Corregedor do Crime da.
Corte e Casa, para informar sobre a soltura, que pede.

Maria Luiza Portaria ao mesmo para informar se-
bre o perdão , que pede.

Joaquim Manoel" de Mendonça , e lgnacio Rangel.
Mariz Coutinho. Portaria á Mesa do Desembarg-o do
Pa;o para deferir como for justo, a respeito das provi-
delicias , que pedem.

Domingos de Carvalho de Si , e Francisco Josó
dos Santos. Portaria í Junta do Commereio para cons-
lar sobre a questão, que trazem com Manoel Pereira
ÍSouza,

Faustino Pinheiro de Araújo-, Elias Anton
Prado , e outros. Portaria ao Ouvidor da Cornmar,
Rio (le Janeiro , para dar as providencias , que
justas , em execução de anteriores ordens expedidas
o mesmo objecto de que tratam.

Jacinto José Francisco , e outros. Portaria ao C
regedor do Crime da Corte e Casa , para informar so-
bre o qne allegam. .

Domingos da Silva Reis. Porta,,» ao Ju,z do Cri»
me do Bairro de ti. José , para lhe deferir como for
justo. ^_ .

Antônio Fortes de Bustamante. Portaria ao Governo
de Minas Geraes , para informar sobre a queixa , qua
fez tia Manoel de Souza Lima.

Francisco de Assis Martins da Costa. Portaria ao
mesmo Governo para declarar qual he actualmente. o ren-
dimento do Officio, que cede. _

D Anna Maria de França. Portaria ao Ju.z de
Fora da Vida Real da Praia Grande , para que ouvindo
a Antônio Fernandes de quem se queixa , mforme , pro-
curando ícliizil-o a uma amigável composição.

Joaquim de Araújo Vianna. Portaria ao mesmo j.
,,o,a que ouvindo aos Proprietários dos sítios, em
tem bemfaitoria» , informe, procurando reduzil-o p

t.;iu/are, composição. ,
João da Sib-a Pinto. Portaria ao mesmo Juiz para,

quo ouvindo a Antônio de S. Paio de quem se queixa,"
informo , procurando reduzil-o a unia amigável compo-

5lfaCM,ra,l,,res 
do logar denominado Bugeré. Portaria ao

mesmo Juiz para informo.- sobre as, violências, de que
se queixam.

Maria Clara. Portaria ao mesmo Ministro para m-

formar sobre « 'l«e «F01'- ' •



(sra )
Bernardo José de Souza Queiroz. Portaria ao mesmo

Juií paia lhe dclerir como for justo, cortando ns delon-
gas, com que tanto se tem demorado as partilhas de"
qiie Ia/, menção.

.Ii-iij,11,110 dc .ÍJar.ros Vellozo. Portaria.ao Juiz de Fó-
re dc Parati para lhe deferir corno for justo , procurai.»«Io trazer o Supplicante , e o seo cunhado de quem se
queixa , a uma amigável composição.

Mie rui José.. preto liberto. Portaria ao mesmo Juiz
para lhe deferir como for.de justiça.

Aiitüiiio Miguel. Portaria tio Governo da Província
da S. Paulo, para informai' sobre a Mercê de um dos
Officios de Tabellião daquella Cidade, que pede.José Corrêa Pacheco e Silva , e seo irmão Anto-
nio Corrêa Pacheco e Silva. Portaria, ao mesmo Gover-
no , para informar sobre as providencia» , que pedem.

Negócios Ecclesiaçiicos.

O Con-iga José Rebollo Pereira Torres. Portaria á
Mesa da Consciência e Ordens , para consultar sobre a
Dignidade de Thesonreiro Mór , que pede.

Ca,nara da Villa de Santa Maria de Maricá. Porta-
ria da mesma Mesa para consultar sobre a criação de
Vigário da Vara , que pede.

O Vigário da Villa de Barbacena Antônio. Marques
de S. Paio, Portaria ao Bispo de .Marianna para dar as
providencias nobre os excessos , e iisurpações do Viga-
rio da Igreja de Ibitipoca,

Joaquim Antônio Gonçalves Lessa. Portaria co Chan-
celler da tielaçâo de Pernambuco , para informar sobre a
«jontíriúajao , que teve para Capellão daquella Relação.

Documentos de que falia o Officio dn General Labrt-
tut, publicado em o Diário ele f 7 do corrente , ,

e cujo conhecimento mais interessa ao Publico.

lll.™ e Ex,"» Sr. — Tendo eu Proclamado aos
vos do meo, Commando pata irmps soecorrer

gente, e o mais que os nossos sacrifícios po-m a. esse Exercito Pacificador, lie quandoece a infausta noticia de que a Capitania de
hi/ ainda não tinha proclamado a Independen-

ua nossa bella Causa , cm que os bons Brasilei-
se acham empenhados.. Dei inimediatauiente par-. ao Ex™0 Governo desta Provincia pedindo-lheArmas , iHujiiçüeif &c., e que üfficiassem aos mai.-»Colegas deste Cantão, para que de mãos dadascomungo fizéssemos tudo quanto fosse a bem daCausa , e segurança ao Throno Imperial , por meacuar en,.posição de confinar o meo Districto comaquella Capitania, e como .se tem retardado a res-

po, a do meo Ex."» Governo , po.- dislar destaVilla trezentas e tantas legoat . e apparece açoraa bella noticia de Piauhy ter proclamado a Inde-
pendência por isso , vou pôr na respeitável pre-sença ue V, Ex. os meos tão puros , como pátrio-ticos sentimentos-, como bom Brasileiro de Nácãoe íilbo da Praça que S. M. 1. houve porbem com-«eçorar aos Nacionaes delia com o nome de Intre-os. Faço ver a V. Ex. que no caso de inda¦sai- de gente haja de me mandar as suas de-ações, que nnmediírtameiitc» ponho-me em mo-vimento com todoj quanto poderem marchar e euá frente delles para fa.Z[»r 0 ulíimo s.,crificio emdar pela defeza da Pátria a minha vida, que des-

rie ja a oíTereço como o maior bem qne possuo,e igualmente offereço sendo necessário todos os
meos beijspara a dita defeza, e até as jóias, do oi-nato da minha família.

Eiteu meos puros sentimento» sam nascidos doimúo da minha a\m > e da adhesão , que protesto,

e jurei á Face do Deos dos Exércitos, peranfJPovo, e Câmara do meo Districto , qne todos
acham ligados uos meos ,votou, e de todo o BrA preciosa vida de V. Ex. he de 'grande
cessidade, pura que sabiamente nos possa dir
Deos ffuardü a V. Ex. como ha mister. Quada Villa de Campo Largo da Constituição o 

"l "
Março de 1823.

III."" e Ex.»' Sr. General do Exercito Pticaaor.
De V. Ex. Respeitador e Criado. —João Ma

í-icio VVamierley , Capitão Mór da Villa de Cai
po Largo da Constituição da ProvinWa de Perna,
buco.

Resposta ao Officio ile João Maurício Wanderle

A linguagem do Patriotismo exercita ;» mn
aleg-ria nos corações dos bravos Defensores da
dependência do hospitaleiro Brasil. Passo a fa
patente á S.'M. O Imperador Constitucional
seos voluntários oferecimentos , e rogo-lhe em J
me do Mesmo Augusto Senhor, que marcho, c
a gente que pode,- , e armada da melhor fl
possível a «oceorrp á Provincia de Piauhy, api
sentando-se ria minha parte á Ex.»'«- Junta ']
poraiia, que governa aqiteiia Província, a
me officimi a fim de mandar-lhe Oiliciaes
para disciplinar os bravos defensores de sua
dade, o guiai-os ao campo da gloria'. Aqui
espera de um Official cotiimissioriiulo peiJunta de Piauhy , de vir buscar ürau.iríc.
os Officiaes, que ella me pede , e eu os mai
com o armamento possível para lançar da ii
Villa da Parnahiba os bárbaros Lusitanos, q
querem escravisar contra a voutade Gerai do
sil, e de Seo Perpetuo Defensor. Como se
liam estes pérfidos ! O Piauhy íem por si ,
peratlor,, e todos os bravos Patriotas «ras
Ao seo jaez , e virtuosos cotio V. S. , quo .
Iam, e liam de conseguir Independência , ou IV

Certo no seo nobre, e distinclo Patriot
espero me escreva, quando tiver checado a
Província, para onde, quanto antes, deve ma
a fim de novamente levar ao Alto Cmhecin
de S. !VI., sua heróica resolução, e valoroso
porta mento.

Deos gnarde n V. S. para gloria e Ind(
cia.da nossa Pátria, o vastíssimo Império da
rica Meridional.

Quartel General do Exercito, e Governr
Armas da Província da Ba/tia, no Ueconcav
Cangurungú 4 do Abril de 1823 , segundo
dependência, e do Impei io. — Labalut, Gcn

l\\,y Sr. Capitão Mór da Villa Acs-Cam
go , João Maurício Wanderley. — Está conf
José Maria Cambuci do Valle, Secretario T

Hl.~ e Ex.» Sr. — Desenjranad'.'»« os P«lesta Capital, de que jamais seriam attendidos
inaufenveis direitos dé sua. emancin WÃ<>, Nsf
os muitos meios, com que se pr< '''«u opp,..uu
e sullonur as vontades, para se n de oU-.-i-.«
espirito publico a favor da Causa S »ldi ; »:-*«
* Independência do Brasil) resolviam -, ,- '>¦¦ •,--'¦ a
«Imãs alir-emas da triste dependeu-:'»- E. o-.- »n
qne jaziam ; e no sempre memorável dí ,'i ck-Ji,
neiro próximo passado , tendo á <i«a ' «> B''i

padeiro 
Manoel de Souza Martins, o *•*-« -moo -

I.Cliente Cojtouel Joaquim de Souí» M'«r-'-' ' ¦
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lenodo, e verdadeiro patriotismo, os guiaram
itpo da gloria", Proclamaram a Independeu-
» Brasil, e o Seo Perpetuo Defensor o lm-
I Príncipe o Senhor D. Pedro 1. por Impe-
Constitucional. Ederribando o Govciiio que

in justíssima mudança se ópputiha , instalaram
iesnfO dia outro Temporário, que em nós re-
, para governar a Província até decisão des S.
I; Reinou em todo o acto o mais admirável
*ri, e boa Ordem. .'Foram 

nossos desejos participar logo a V. Ex.
feliz suecesso, porém .a precisão dé providen-

nós quanto se fazia mister para o socego , e
a da Piovincia nos estorvou. Agora que por
Cidade plissam dous pretos da Cachoeira de

•__o para a dita Villa, apressamo-iios a fazer
ite a V. Ex., que a Capital, e Villas dn
rincia do Píauhy és.aii» unidas á causa do Bra-

e obedeceu, 'ao Seo Augusto Imperador. Só
Villa (a da Parahiba) resta seguir o exein-
Ia Capital, tèhdd sido todavia a primeira par-

a Provincia, que em 19'de Outubro do anno
do adherio àó systenia dò vasto Continente
liana; porém o Major João José da Cunha Fi-

que poUco antes havia chegado de-Lisboa par
iveriiar a« Armas desta Provincia, immediata-
i'etíverií hoticiâ da àdhesão daquelles Povos,
fòii Tropas , é se dirigio á Villa, da Parria-

que pòr'fÍão estar prevenida para poder re-
r, aquelle nosso oppressor , teve elle iivré en-

: e auXiíiáflò -por torças navaes , e terrestres
rovincia Ao Maranhão fortificou-se , e canto-
_s nossas melhores"Tropas , de fôrma que se
bssem os Soecorros que nes dá o Ceara! te-
s de soffrer a'sd. fè que soffreram nossos brio-
nãos Brasil iros da Parahyba, que ainda ho-
'arn longe de seos lares -, e famílias. He do
dever declarar, qüé quasi todas as Tropas
u/a/ mui constrangidas acompanharam o Ma-
'ê 

á ir suffocar 
*oè desejos de seos patrícios,

.ó ousaram levantar o grito da Liberdade
htadás com o Maranhão , este nosso ingra-
inhei ,' que recebe dos Piauhieíises un, dos
.aes aíirtiéritós da subsistência humana.

I Piauiu,'-Excel. Senhor, ainda tem alguma

, mas não tèui armamento, nem Omciaes Ali-
i, que nos guiem aos campes ds*s Louros. Eis
¦a actual situação. Só o brio, e valor Brasi-

e a vergonha de sermos os últimos a unir-
_. á Causa do nosso Continente, daria alen-

ara avista dé taes creustancias declarar nos-
'hesito á Independência. Por agora limitam..-

* esta simples exposição , é guardamos para
á V. È*. a pintura do triste estado do ar-
to desta Provincia qiiando encaminharmos
tiça de V. Ex. um Officiaí , que para 

'essa

se fica apromptando, o qual terá dé pe-
V. Ex. dá nossa parte, e destes Povos o

ro do maior numero possível. dé granadeiros ,
\l__it condução levtri*. logo caValgaduras, pois
itro recurso não temos para poder defender-
¦ algum-attnque dõ Maranhão, e até niesmo

possível atlacar aquella Provincia, logo que
rmós o Fidiê dá Purnuhibn. _
Maranhão, se não adherir á Independência ,
ter"."' :-::nigo que temos á nossa frente,

.«i-Wpóde meter Tropas para nos
ie dá grande cuidado a estes povos,
ente necessidade , e seria de muda

spt-" dó Pin»*- «¦'"*• »'

a este Governo , dou. , ou mais Officiaes babeis de'impa de primeira Linha. pa,a guia, as Tropas
aos combates , e capazes dc forma,* pianos de alta-
que, e defeza. A vinda deliu., quanto antas, sés-
ra de- muito proveito á Nação Brasiliiu, e a glo
ria do Imperador.

O"mais qne temos (le ponderar a V. Ex. o fa-
remos peio enviado, qne piojisetauios dirigir a V.
Ex. Deos Guatde a V. Ex. muitos anãos, Oeiras
do Pneuky Palácio do Go, terno _ de Março d&
1823. ' 

.
! liitst. e Excel. Sr. Pedro Labalul, General

em Chefe do Exercito lnqj: _. i! , e Pacificador da
Bahia. — Mandei de Souz-t. Martins , Presidente.
Manoel pinheiro de Miranda. Ozono, becetario.
Ignacio Francisco de Araújo Costa; Miguel Joaé
Ferreira. Honorato José de Moraes Rego.

111."° e Ex.mo Sr. — Participo a V. Ex." qu»
hontem quarta feira 19 do corrente, das dez para
onze horas da manhã appareceo nos mares desta
Yilia um Navio de alto Bo.do, o qual fazendo-
se a vella em procura da Barra, deo grande ocea-
sião a suspeita de ser inimigo ; mandei tocar re
bate, e juntando o povo desta mesma Villar,
só o corpo Miliciano, pomo as ordenanças.
tudo em Armas , devidindo cm trez divisões , ui
sendo Commandada por mim, outra Commanda

pelo Alferes Ajudante de Ordens de V. Ex.", qt
se achava nesta , outra Comssandadà pelo Al fer
do Batalhão da Villa de Valença José Joaquim
Oliveira que âe achava nesta Villa, todos gesfaci
dos en, ditlerentes Pontos. Os trez Artilheiros qm
se achavam igualmente destacados nesta, mandei-'

para as Fortalezas da Barra. S. Anlonio e S.
bastião, com Tropa sufficiente para manobra ,
Pecas , * assim tudo disposto debaixo de to.
as rauteles , estive ran, até que realmente se ver
casse ser ou nao embarcação do infame Maden
esta dita embarcação, pelas smeo horas da ta

fundeou junto aos llheos , fora da Barra,_ onde

teve té que botou Bandeira da sua Nação, e es-

cureceo, sem virem a ten a; e vendo eu es-

tes movimentos, me resolvi a mandar re.conhür

c»r o Navio mandando a bordo uma Canoa grane»
de-' onde mandei vir o Commandante da Embarca-

ção o qual cheiro., as duas horas du Madrugada

e com a sua clièsada soube ser um Navio denomi

nado Anna luiza, Dinamurquez , que vem de Rol

Urdam, em direiturt a este porto, com setenta d.

de viagem, e não dá novidade algum-, e so enc<

tro.. um Navio que hia para o Norte,que

Cou ter sabido cia Bahia; o dest.no do dito N:
»5ir a este porto foi condir ceda. e sessenta e

«aasa-eiros : que contém umas poucas de F

ta Villa por convite de um Pedro Uetü da ,

ma Nação, que se acha estabalec.do nas terras

7lmod?nò termo desta Villa, cujo convite fo»

e, ou ro tempo, onando o d.to Pedro estava en

outro a.-e de possibilidades ; agora porem se ac'

dèuíd.;. de bens, e por conseqüência.Je .

rã poder sujTr estes miseráveis té que se

famC" doB Hcostrcbailos; por cujo n?

,e ne Ciado se bani de reduzir . maiordes,

é inrse ¦ia . bem como accontecco a outros, que,tm;_i',iassado - ' " *"¦ --"me'

1
s
de

no anno }
tenta e
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de moléstias em fim de todos destruídos , e que sc-
rá destes sendo o numero dobrado , sendo quarenta
f dous homens trinta e sinco. mulheres, 49 Meui-
nos, e S5 Menina,-: todos pobris-umos: o Mestre
ria Embarcação chama-se J. II. Knactch e a equi*
pagem he de IS homens. Tudo assim examinado
«¦ o Navio revistado deixei entrai- para este Por-
t«, , onde se acha ancorado r.áo trazendo nenhum
etfeito de mercancias : até então esteve tudo riebai-
so de Armas, e recolhidas as Tropas ás 9 horas
do dia St) depois- de feitis as averiguações acima
ditas. Nada mais ha que participar a V. Ex." a
quem Deos Guarde muitos annos. Quartel dos
llheos SI de Março da 1823 2." da Independência e
do lumerio.

!'i.1!'° e Ex.mo Sr. Genei-.il em Che.e do Exér-
cito Nacional Imperial, e Pacificador da Provincia
di Bahia Mr. Pedro Ijtibaluf. — De V. Ex.a lh\-
niilde subdito. — Manoel José Vieira, Tenente
Commandante e Instructor.

ESTADO C1SPLAT1NO.

Villa de Guadelupe.

llítist. e Excel. Sr. — No meio das complica-
, e. difficeis circunstancias que nos cercam , e de-

josos de ver aplanados todos os inconvenientes
ie embaraçam , e demorara a prompta execução

os Decretos de S, M. o imperador, e a salvação
>sta Provincia , ameaçada de anarquia pela crimi»
jsa obstinação das tropas Europeus , temos acror-

úèei que a Conselheiro D. Lucas Obes vá em pp-a-oa informar a S. M. dos auxílios, e providenciase sam indispensáveis , do estado dos inimia-os ,; -uo-sog esforços, e de quanto pôde conduzir ,ra se firmar uma idéa exacta da nossa verda-
ra sitinção , .paia que á vista, de tudo Se Ai-
* S. M. {. expedir as su;is Soberanas resoluções.
,s nos reporíamos a quanto expo;;**r esie Mir.is-

, «jue conhece perfeitamente o paiz, seo esta-
político, e o cnnílir.to de nossas circunstancias.

He-nos mui sensivel a' sua separação pela neressi-
dade que temos das suas luzes , e conselhos paraütbtnrntos com acerto . na importante obra que S,
M. Sc dignou confiar ao nosso y.eio ; porém he-
nos preciso ceder , e que elle também ceda a es-?e penoso sjerifleie tão exigido pela integridade
,o Império, e i>elos interesses desta preciosa Pro-
incia , da qua.! querem riespojal-o os seos impla-

veis inimigos. Nós esperamos os melhores resul-
os desta medida, confiados, como devemos, ua
?rnal protecção de S. M, o Imperador. a Quemiovo protestamos nos*a fidelidade, e obediência.
Deos Guarde a vida de V, Ex. muitos annos!

í de Gud.lupt' Í3 de Abril de- 1833.
illust. e Excel. Sr. José Bonifácio lie. Andmdrt'va , Ministro, e Secretario de Estado dos Ne--Barão ib. Laguna -—Thomaz

-Manoel Marque- de Souza,
cios do Imperír,.

i-arcia de Zunip;;-
brigadeiro G raduado. — Nicoláo Herrera.

acerto de medidas saudáveis ¦ «¦ a sua penrr
um Manifesto e vários osci-ipto.. dirigidos »
lar nestes Povos n opinião do Governo rie
I. Eu desejaria que mio fosse demorado o s
grosso, mio exigindo isso interesses de iriaic
poitanciíi : porém de todos os modos, e aind
me consla o nobre desinteresse de sua cone!
creio do rico dever informar a V. Ex. dos
novos serviços para que cheguem ao conheci)
de S. M., a quem sc mostra altamente agrad
pelo appieço, e distineçõe», que Se dignou deli
lizar-llie nessa Corte.

Deos Gua ide a vida de V. Ex. muitos a,
Villa de Guadalupe 13 de Abiil de 1823. — i
ií E .*.."><> Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva
nistro e Secretario d'Estado dos Negócios dt
perio. — Thomaz Garcia Zuniga.

111.™ e Ex.™ Sr. — O Conselheiro D. Tmens
Obes, desde qu- chegou a esta Provincia,

n cessado de trabalhar por todos os modos'* 'avm' '' nperio. 
Elle tem

¦"o as

Artigos nXo Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Buenos Ayres.

Acha-se nomeado por este Governo o Sr.
tor 1). Valcntin Gomez , Conego dignitario
Santa Igreja Cathedral, para ir en. Depu
junto á Corte do Brasil. Suppotnos que o
cto désía missão he negociar a liberdade da
da Oriental.

( El Argos 2 Abril..

PORTUGAL.

Lisboa.
Extracto da Sessão de 20 de Março

O Ministro da Guerra em um Ornei» pttrto estado das operações do nosso Exercito Cor
na! depois do ataque do dia 13 do corrente
mais que os paisanos armados incou.modava.ti, í
viüciri detraz ns Montes, os Combovus e comi
ções ào Exercito Constitucional, e l.obre ei-te
pedia providencias legislativas.

O Sr. Serpa Pinto appresentou logo uma i
ção, em que propunha as medidas que julgavadecretadas.

O Si. Borges Carneiro igualmente apprescn
tra indicação, e imniediatamente se resolveu quefi-":.. , e indicações pas*,a*sem a Commissão quetractado do |)rojecto da suspensão do Habeas Co
para nesta mesma Sessão dar o seo pareo-r.O Sr. José de Sá entregou outra indicação
propõe se passe a fazer a nomeação de um I
em Chefe, visto que a Nação se acha nos c
que tracta o artigo 1*23 da Constituição, e fovado por alguns Srs. , porem a final nâo se jmurgente ficou para 2." leitura.

(Astro da Lusit. íli de Março

Estrado do Campeão IÂsbonense.
"Talvez 

que por muitas vezes nos haja-
do de abelhndo, por faltarmos tanto sobre
gop-.ios do Brasil . com o interesse, e calor
próprio _ de "'um verdadeiro Pátrio,
a sciencia economico-poiitica ixi»tis:
que constituem o Gover o, e quDivindades tanto estas, r«mo o

•'
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qtiahdo tem toda í\ applicação era uni src- í-açíi.. nos fetos males, o a rl.-íe: aimada ¦¦•'.-..
'de 

tanta importância; porem a. verdade' is<- dc ;i!>;i:idoii,ii- o Hiv.s-i! , coiiua cujo ,!aiii..'iaic.

nto uns como outros' sum todos -i'Ae,,-,s , '¦¦ .jccfc ~e 
precisa, n ,nm!:-l" ini.i,- il-ríc jais-aia

s igualmente Cidadãos como no/.. Oi) iitisi-.- que sí>:s rapaz «!c .r.t.st:-;-:- a jçravitHid^ rio siun:

vaidade limit-iim, que: a ia!::.) te aiiv.ro-. ir- caro, «prando se rtthri„a qi;.: <-" Povk; .;•>¦

uaru-re" na tua fraqueza du toda u -\,.;t- co- a iiiócpciHÍoiicin , «pie se lhe náo eleve ,\<>\e:,e

í «em tercs em que eslribar atua siüa-ri')- tHibcveçào! Lojriea despre/i vel. errai;» <¦ -

n i. na* d"sgt-r:ciiti'is circiim-taiti
roda a Nação reconhece a superioridade <ííi nos nciiamos peins cornii.oçõet. it--,i,iiii.-ioiiar:ii^

mas iiiíeli-ziiK-iiU' liin.t srando parte diiqnel cherá d:t maior verE,-yuh:i a l?o abulisunos C:

\hores nenhuma valia lhe da: todo o Mun- e Catões do modernismo estulto ; i: çjc cone ,

eie ü prosperidade -de que goza ho devida guiiHe d.-iiioiisiniç.io so conhece a sua tníenv.

ailieios ile todu n 'sorte nrodiaalisatios peía cidade — O brasil he parte ele 1 ort..i£.iil , rt

, a. qual de Lido be credor» : 
"pur 

tanto es- loi.-se : gritam e-a.es nuvs brs. , lo^s> porte .azc

DÓde fierrr eni • silencio , o tão poneo deixar pode-se: tornar independente-- a 1 rovmri:, de ,
¦eVentir do eompoi-wiiieiito d<> «..Verno. da os Montes levantou-se.; nao quer ...vservar ;>'...
a' das ConimisaÔea em Cones , e de inei. titniçno , e entiio . a scginr-se mí..' erram,»

rito ofendido particulai-mente de certas in- cinio, tãobem nao bavria direito aigum de v.«,
iiie) \}Ul UtUliU 1^1" IlIA uv; v.n,t*.(ic ¦¦*- -¦> .

feitas por disl.irielissimôs e illumhmdissimos tal-a 1 fc.s-aq.i como se pensa, e <> q
rrmdo ella conhece que elle« ni-'. tem auc como pensa:,: iVputado., e m.i.los outr. ,

S«n. toara o di-n nuicáo d«, Poder Na- nao deviam demostrar-*. immiRcs da sua I uaria

, p7a aWelharr-in a partição ou aepa- "Perdido oa desunido o liras., eu- e,

thn.il bem como se e te fosse una in* Navefrnçiio , morreo o Cormnerc.o. tooa - . -u-

te iHiadSa e inculta: nir-ttemlo-nus tria fica sem alento., e a pobreza en. pouco ..<

ci-'ane e as vanla-ens das lllias de Ca- consumirá; e logo que o Brasil tenha eó,-.,.".. no

Poro d Vira % dá Ásia; WriWo a superioridade qne proe.in. , *'. i,..n.e..o .ecuo
,, mo» n eii.c-. - « -- bondado, 

qne: ai se ocn.ost.re, *or-nos-liemos

rS^ie^^pattdoTBra de 1W obt.t,adt, a impara-lá go*- ae >an .egens e,, B«a
tobn^èstè cofiwar qualquer possessão ba de oíTertar, e que a nossa Pntria nos na., po*Kieí-.ra esle con-tiv .. Vil e. - j { t0 cciihc-e-se bem que es;a.:i«js

Wb^1 Sa° :Ü 11;^; cidade, ai BUite da meior e*bm = ou. cuidar <ie
oçambiijiie, inüa _ m' . . rre„1)erar uma importantíssima jota. pe.n qual nao
deBpeM 

L7l S " 'í,diír;ro" 
e ao. mà" f-Uam deseios de /ac-.iíicar muitos e muitos miil^

iu«n peoeiá se. imlibeicilt, aa. ma ^ 
^^ e de |)0.,,(,ns ( u.ndo son;(ílltí, a çoln.

ao se pieporani. .... poucos, c não com iodos, tomo
ro,,5£TLriP™JÍitK 

dffic,r- fe»«cnte a.sseveía o pitide, nue ««traje) ou
P te^TmnoS dade de o S- então, quando elle triunfe, veja-se o tnoeio te sS

 junos deveres, quando nae.he ^!,a >\^ ' 
^., ^ ^ (oh ppee a-,;:,'%1„

da «oreiv , se «-jrr. -iifíos eaeu-g'i''es nãf V"-
•ir ui:' lem, fã" penico pra

o que o a poio de finem proteja
oppriniida pelos rfevoltos.os ; porque

tem o espirito de rebelliiio , só lhes 
jn _ h a rj: j;.<em

livre daquelle*. levantados, que ex- Jo*'de dizei- que o B.w.1 
"eslá

>8 perjadicam, servindo dc exemplos i

que.sam obrigadas a ceder aos te- ( 
^ ^^ ^ Diú,,?,0^ ss do_ Di.

ás q-tiaes se não pode chamar rf 
c outros inntuueraveis ptodnctos,•e o,-Brasil não qncr «v Ms° mioeraes , macieiras dc construcção

ú er,Siujaè'>. se nao ^ _ e íer_se.1)U llm B.,k,ic,, i)em CSpâz
, conio mímico da . , c .^ dc W(iss M 

',ksi,ez.ls 
q[.eS' «autontandi, p_ira 

a 1.e(,u.;C,.aç-|) (k llrasU. al£ia d0:qüe
, do lirasiu pocfeá havel, p.)r diira.aül.s motivos, de&ve-
dinsos : s-ep< ^ ^ ^ (kchl-nrev, ,(/r„;.(,; por(tra coií!0 a raai_
que elles o). . tt-Fij1-;j0 indirecU, procedida da inépcia {is-

Perar da ,o fuüendo se-lhe muita favor em não a appellidar
,-se em pn .ivéncia "-onhecida) 

quer perder o Brasil, nao po-iíl, nao % ver 
'•» dispor ílo iitis nos pertence, e infrin-

optrandp- Código , sem que proponhamos ao
sua ,u.eea. 'dado que tem de procurar a «trigem

ie servem (ie lição á vol unida com
xplica , e por isso se devem com.
valiar bem os eíleitos , para sa

do Brasil, i pelo'-aoito 
]" ver

ÍS f<" l(i>

¦íhe
.acior

.ledidas
tto maia
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que tirando paitmo tias t-i.c.i„r_ian-ías esta união
fráe ser muito vantajosa : empenhe-se a Nação :
¦aiam-so dividas, seja com que sacrifícios , porque fi-
,1 com o Brasil «elle temos o mais seguro garan-

ao pagamento. Precisa-se pois mandar sem perda
tempo mais gente ao Brasil, e acabar-se este objecto ,

agora he oceasiao ; não se deixe tudo , como até
confiado nos milagres da Providencia , que apezar

o cançar em nes proteger, .Sobem se pôde enjoar de
tolice, que praticam os homens : que aquelles, que

iqui com sua indolência , pouca vontade-, ou mal-
, tem sempre disparatado os verdadeiros planos

te negocio, se emendem; desistam de seos indignos
amemos, e os outros aprendam das asneiras quo
praticado , e reconheçam que a Nação não lhes

i. para elles a servirem mal.
Havendo energia , c boa vontade de recuperar o

.sil, he esta a melhor oceasiao: mande-se um bio-
,), vá a Regência , isto lis se o Governo quer a
o ; porque a não querer, então não vá nada, pro-

d como sté aqui. „
Tal he o extracto do famoso Campeão Lisbonen-

, sobre o qual promettemos aos nossos Leitores fa-
r algumas reflexões cm um dos N.05 seguintes.

O Astro da Lusitânia contém os seguintes nomes
de pessoas removida;, além das que publicamos em o
N.' 103 deste Diário,

O Visconde de Manique — o Beneficiado da San-
ta igreja Patriacal, Saldanha — o Beneficiado An tu-
nes — o Cantor Gonçalo — um Religioso Paulista — a
Padre Francisco Mendes — o Cura da, Freguezia de
N. Sra. da Ajuda.

No dia 19 o General Barros suspeitando da le-al-
dade do Esquadrão de Cavalioria destacado no Porto,
pertencente ao Regimento de Cavalleria N.° 9 que se
acha entre _f f....... : •-». . .--- laquella Cidade en-
tr.m o ..••-..,•_..;¦- ,'¦',, 

'¦-.<, ~-

.¦•¦; :.... Parto , onde foram inchou.
eathusiasmo. O Regimento z$~-r-c
chegado a Braga. (Astro da Li/situ

28 o f. - . es.
¦'¦ rae evi-

'a-

tout.io \T d v. x c 1
Senhorio li

Como uão gosto de estar hospede

N O T l t
E N T R A D A S.

:S <lo corrente,
Ing. Tryv.hena .
arga. vi»lio, e ogoerüeaíe ;

que constava á sua kíuí1
e as Cortes de Hespanha

Cecília por Gibrallar ,
Wm. Woothn , equi

Id/ng

¦¦ ¦ - Rio Real; 17 dias;
;,>•• Joaquim Correia, equip-

imo , e cocos ao dono
lho -rei.-.) na dita Sumaci c
familia moitth pela
dias Prince li
.-i/n .s Mar a

i

cias do tempo , tenho todos os dias certa k
plicuda á leitura dos periódicos d'aquem e
mar ; e porque reparo que V. m. talvez pelrtrabalhos em agenciar as sensos da Assetnbl
tem tempo pata noticiar tudo ao respeitav
blico , pretendo da minha parte ajudal-os ; i
já declaro que de graça.

Por agora vá o seguinte. Lendo hor
Gazeta de Portugal n.° 3 vejo que nella passim • — Quando ouvimos , que actualmente
" rio Brasil a esla Capital officiaes de terra" notamos com admiração e espanto , que sem" gar ou conhecer dn sua conducla , sejam ao" e iiitleiiiiiisudos dos Sotdos, o que, de ce-i" muito sobre o T/tesouo .... „ —

Eis eoin o se exprimo o Gazeteiro Po
contra os seos mesmos compatriotas que lá
só porque vam do Brasil, isto lie de Paiz
to. Passando eu tumbem a ler hontem o P
Governo Portugal n.'J 36 artigo Cortes vc
g-uinte: — (tratava-se em renhida questão
viam nomear Conselheiros de Estado Br
O Sr. Girão: ¦— '• Que duvida pois encontro" nhores , que. tanto cortejam o Brasil de no?' iodos os Conselheiros; nomeem-os embo" 

façam-se. de meter Representantes de treátle."¦ eto ele. todos os negócios , de todos os .se
.'* Portugal; mas ao menos deixem livre a." d'aque.lles que aborrecem o servilismo....-
mo se exprimio o Deputado Portuguez
irônica, e astutamente, que se não dç
gnr Brasileiros em Portugal; e porque -
Brasileiros sam suspeitos , e segundo
são, não devem estar ao fado de iod
de todos os segredos de Portugal.

Ora que me dizem a isto, Sen
res ? Tinha eu acabado de ler os di.
dicos , como levo dilo, e eis se ní
do-me um meo visinho o Espelho i
falta do Diário do Governo he, c»
quem nos transmitte alguns arremed
da Assembléa; e eis que para desafo»
que me causaram aquella Gazela e ?
bem fundada , e decorosa moção do¦ar>" sobre a admissão das Potíugi

e exclamo f
Fas est et.nb hoste- "

de V. m. o muito
' 

M A S.
', equipaj-e
'de.,- S. Tem
-quipagem.
— Macahé -.
ira dei Si

... .Manoel• - -fii
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Artigo* d'Officio.

ifeparíição dos Negociou dó Imyenty.

M. O Isnpf.ador vio com agrado o C.ffreir, rie 4 de
.iro próximo passado, cm qne o Governo da Província
r-ahiba rio Norte participa a sua. in-UilIaçHO, em obser-

da Carta imperial de 5 dc Outubro uliiino: e Man-
, pela Secretaria de Estado des Neuocios do Império,

ei.irar ao mesmo Governo , que espera das luzes , e
triotismo dos Membros , que o ronipõe , se consolide

pàz no brioso l'ovo daquella Província, palácio do Ri»

Janeiro em 10 de Maio de. 1823.—Jo.?' Bonifácio de

ndradts e uo.

mandado proceder em conseqüência de anterior re
taçf.0 dique1!/'- Prelado contra o referido Viga-p, ,
já a rci'jjeit.o 'Jíitit? -ís iwce.i^vvns prov.iif-.noi.ju : li
pela Secretaria de Estar!:, rios Negocio., ria J|ls
que a Junta Provisória do Ciovrno da Provinci
Minas Geraes passe a- convenientes ordens paia
rseveramiiiito. reprehondi los na Crtrnari respectiva i
b?ç'as Je todo aque'!" motim, e atentado, praricado
tinto «"scandalo , s-ms quaes S, M. i. l.trU castigar
maior aspereza , e com ns penas competentes ,
aUribuisse em grande parre aquella desordem á i
dueta do Vigário , e ás anteeeriencias que 

'..

elle, e os seos' freguezes , lavrando-se de tudo ui>.
mo aa referia Gamara, de que o Governo reree
copia a esta Secretaria de Estado. Palácio do R;o
J-meiro em 21 cie Maio dr; 1823. — Cnstaw) Pilno
Miranda Alonteneg ro.

Subiiid..
io de 10 t
¦rno da Pi

er sobrestat
-i.ibij ulrin
wueresssria
ior, pela t-
a, Estranhr
sobredi io C

mencionad
es, que en

Devassa,
«hum perig
il á Pruviiu
ilvados, qi,
ctonal , e c
3 do Rio d
ônrfacio de

íesença de S. M. o Imperador o Offi-
'arco 

próximo passado , em qne o Go-
•ia da Parahiba do Norte participou ha-

execução dn Portaria de li de,No-

por julgai a Devassa , nella ordenada ,

perigosa : Manda o Mesmo Augusto Se-
taria de Estado dos Negócios do Impe-

este tão arl.it:avio procedimento, qne
erno faça emecuiar as ordens expressas
Portaria , n:'io porlendo prevalecer as ra-

contrario se exioendem ; pois, sendo o Juiz
¦orno se presume, um Magistrado integro,

se pôde receai- ao Povo , antes se torna
ia; pois por este motivo se conheceiám os

2 pertenciam destruir a Monarquia Consti-
um ella a tranquillidarle dos Povos. ¦ Pula-

Janeiro-em 10 de Maio de \ai'i. — Jose
indrada e Silva,

Repartição ias Negócios da Justiça.

Constando a S. M- o Imperador , por Officio do

«relendo Bispo de Marianna, que os moiadores do Ar-

íal d* Congonhas do Campo depois de terem feito por

paço de nove (lias supersticiosas Procissões noçtumas

m pessoas de ambos os sexos, sem licença e nem as-

tenda de Sacerdote algum , passaram no dia 20 de

ril, irritados pelas admoestações do Parocb.0 respectivo

.ntoirio Carlos Machado, contra huma tal devoção timiu.-

uaria e répre msivei , ao excesso de fecharem, com tio-

vel porta principal da Igreja Matm , cuja ,,.,-

ft,f - aquelle Prelado, pedindo-lhe outro Pas-

rolo lhes administrasse o Pasto espirAltisJ:-
srno Reverendo Bispo que, tendej-toda

igetn na indisposição, que ha ¦ nwitb

Parodio e seos'Freguezes, rija se-

dicção para dissipar tantos males',
racionado Arraial, continu-amen-

mo Augusto Senhor [ >la Sua
o eo frente tomada sol' «í Con-
ria e.Ordens , á .q' havia

Pela Me-. mb-irgo jn p(!(0_

D. PEDRO pela Graça d-" DEOS e unanime A
claniacão dos Povos imperador Constitucional , e Deter
sor Perpetuo do Império do Brasil , Faço saber a vi
Juiz de Fora , Vereadores , e mais Officiaes da Cruiiu

dc C .¦mi pos , que t-in
do Pa(,:o Me forarc
parte dos índios da

ra da,Cidade de S. Salvad
Consulta da Mesa do Desembargo

presentes os requei intenta) feitos po
Aldeia (le S. Fidelis, e dos moraderes, e habitantes con
tinios ao iiio do Collejio até á Aldêa da Pedra, eom.

prchenilidos todos no Districto da Villa de S, Pedi-
do Oar.trr sadio , ereeta pelo Alvaiá rie nove de Maia,
do mil oitocentos e quatorze , em que representavam

q-ue tendo sido expressamente aísignadòs., e déseript
lio Termo da respectiva demarcação lavrado em no
de Outubro de nul oitocentos e quinze , os limites pe
tencontes ao referido Districto, fazendo-se públicos pi
Edital afixada na porta, ria Igreja M-atriz de S. Fideli.
apezar disse essa Gamara eom olfensivos , e arbiirari

procedimentos se oppunh- a qualquer acto de recerib
cimento e obediência , que os Supplkantes pretiavi
ás, Auetoridades eonstituida- na dita Viila ; resultam
desta infracção a iaquietarão , e incerta» em que ^
Suppli.ant.es viviam das auetoridades, a quem devis
liear sujeitos, e continuados vexames produzidos por ta"conflietns 

de jurisdicçá»; para ocorrer aos quaes iir
ravrmi efReaz providência a fim de verem approvadas
"observadas ' 

a demarcação , e declaração dos sobre,

limites, piescriptos no mencionado Alvará. E vi-ta a

formacSo, que Mandei tomar pelo Ouvidor desta Col
ma

ijiu\av 5 " '" +¦*.--. -a

iica e o mais que Me foi presente na sobredita Ç.<
Ha,'em que foi ouvido o Desembargador Procura

da Gorou , Soberania , e Fazenda Nacional , t cot.
'rareotiv da qual Me Conformei per Mmrja immedi
¦ ResoinçSo.de trez do me? pioxit.,0 passado. Hei por 1

Onienai-vos positivamente, que vos não intrometais na
.««sdievao ¦ sobre a referida Aldèa de íi. Firjelis , e ter-

móm ct»mpte»endido. nos Limites designados no Alvará
"da¦'#-*' 

weaefio . VIS sé reaiisaram no Teraia da iws-

ina-cícação 
" 

e respectiva demarcação arím* meacionadíi,



m )

por e "ao 0uvi-r;-
xpt-çi. ordem

liem Approvar , e Uoiifirtnar
lommarea cio Kio de. Janeiro se
desta para passar, Editaes para, a Áidêá de *>•
a Sita de ficarem o sobredito território, e' seos-

s sujeitos á Villa rie 8; Pedro-rie Caátagirilp V
¦sim tiaveveis por entendido. O Imperador Catis--
I , e Defensor Perpetuo do Império riu ,fBrasr|;v,i>.
por Seo Especial Mandado pelos Ministros abaixo'

los rio Seo Conselho, e Seos Desembargadores
,. Manoel Corrêa Fernandes a fez'' fio Rio rie

rp aos vinte rie Março de.mil oitocentos e vinte
segundo ria Independência-, e rio Império, riosé Ga«-
de Andrade. Pinto a fez escrever. — Doutor Anlonio
rie Miranda.—Clemente Ferreira França»—'Por im*

«a Resolução de S. IV1, I. de trez rie Fevereiro rie
tocentos e vinte trez, tomaria em Consulta da Me-

Desembargo' do Paço de treze 
"de 

Jafteiro rio
• anno , e. Despacho da referida Mesa de. seis dè

> rie dito anno.
V. B. Nesta mesma- conformidade se expedio or-
ao 

'Conimaudahté 
Militar'da Cidade «le S, Salvador

'-atnpqs.. — José Caetano de Andrade Pinto,

Artigos sao Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

C O l! líll O N i» E

Constante Lei
esta Corto," vnu
lies me t<;m iiioliv
uiisi toda a C.
ncmitra .. só teu
;, com clareza , ¦ ou

.embléa", ou ao meno;
envenena-r seos Actos
da ordem, e 'dàjustíç

or dos dn
franqueai-

vado. Quai ;
réspondenciã

or -fim directa,,
au com rebuço

seos Men1
e P' M

-,'.-. Redactores.

únicos Periódicos
sç-nliment,

á razão
pie em .;;
, oi) indi-r

>p 
'

r,!,i

que este T.telo se
liisterio , ê seos
^erã crivei, que• nunca, aquelles

.o pense.,, que i
js , e esta nã
,!'.pie em verd
i a sua iniucliv
eertar, esses Es
.jo seio existe
e estes não p

s, ,que
porque

ambos -se
rectameii,
nir, a As*

líros.,.- tpreor^ é
i ? (1) Sevá zelo

assim hé , por^.

? íss
quel)-

üile ás o pereço,» dó Mi*
ou do Poder Judiciário ?

sembléa merecia, -censura',"ei.

riíh este
Açeutes,
só a^-As

não he crível. Seca porque
sana ijiviolovéis , e sagra-

Também não he crível. Será
de seja ridícula, e deepresivel tó-
."' Não he crivei , que só saibam,
riptorçs , e melhor que "ella , em
a os escolhidos da Nação, e e.i-
queno numero de homens d'uma

itiga i, e não vulgar celebridade. Será pelos dittos,
i opiniões de alguns Deputados-.?.; Não,; he "moti-
», porque a decisão ¦ da Assembléa só he o, re-
iltado dia maioria. Não entendo pois; qual a razão

1) .'NÓS te ...,-
publicâir

ido. na A'
que be

•jãp «bv .,. .,.:-
;i.trar o ¦ ;!--';-*';
imparei»--o .!«'¦¦

•riptoil .publioo .
taremos, «lanuêll.

mesmo reparo; esta nun-
,. '-»" do que s,e tém tra-

. i, ¦-..-! ca .as recebe m o a-
• !• .mpta publí-

, -';; _"- ;em disser o' • . ¦¦¦ - - :í-; obsen-yantep
¦- !íar(-a todo o

- amais . lios des-
, ,-,. ..'. nossas-opiaicji»

; :-%»'.,h pelo :/xni'àoi

deste ¦ ,(ui'oi- grotsriíb ,- c insensato contra
dia,. ASse^ibléa , ¦ furor apenas tolerável, sei
'v.a.ti.yo..íi alguns Deputados , seria fastiáios
eu ;pm, .itiiuda anaívsq dessas cartas te ás
no J^.6" ili lio Diário do Governo : otassí
tanto tq.das suas razões como directas contr
senibjéii-, e directas contra seos Membros ,
estes dous lados direi duas palavras.

, A Assembléa, como Corpo , he uni Po
beiano, e presentemente , emquanto não lu
tituição, lie revestida da plenitude do Pod
gislati.vo, pois que seos Actos uão tem ;-,a,i
como .estamos vendo de t_ti,cto : como pois er;
coroso , e justo serem attacados seos Actos,
tal acriiiiíinia ? Como se atrevem criininar su
cisões , e tão grosseiramente ?rAléut. disto a A
bléa he a reunião dos reputados maí-s hahe
Nação: uno terá portanto mais direito'.\df a
cio que esses Senhores , que a censuram -' •
elles Solons, ou Licurgos , que resuscitaram'lastima, 

que' a Assembléa sé -tenha' éscjueci;
. humildemente convidaUoS, e ceder-lhes a aro

espinhosa tarefa , de q vie está encarregada"; li
tinia que não se lembrasse a Nação de 'ju...
esses Senhores, pura lhes confiar sua Repráfeí
ção in solidam., pois poupava enorme. d.Jstiaza .
escusava incommodar perto de cem Indivi é;
saudo acs ditos , e opiniões dos Deputade
tiçiilar , con venho , que lie muito ju o
Governo livre se censurem l..só deste .;.-: -.-¦.,
ra a. verdade, e se est-mula o c* (,->.,-
.acaso oque, se teui feitr^í. Eu ví;,o -'i».;,.
diçfo.s , e té suas propor- - ouüíi -¦
¦niõfis :- torcerem" s«»Os p» .-..-, 0çf. eu
-incuíirann; suspeitas de .,;,, -¦-,;,,a wlí i -¦

'•reinou 
os-, exprimirem- j'..,e, ,;-.». ,;•- -os,;,-

justo ',''dada«'.n líypoíhesí- ,V ,, - ,;, - *;¦¦¦¦ ¦ u
IVÍOnarciiico Rc-,p":"«?sent^t \f„ ! "í ,- - rs'. .,n
te ou- aqtiel-lp Oeputailó; -\|-.-:,;,; .. . .-. --.i.í-ã-'
-posta a-desses Sénh^h-s--. ,¦;.;'.-¦¦ i. !;'! '•>¦ "
do, o Rio de Janeiro :¦ n'i . ' .itr. ' , ;.- pjo i
franqueza e liberdade,- e -, t!»- •¦ uicir. .-?
terias, e por conseguinte ¦- ',. ,,; á N.içái.
quer sujeitar-se a opinifú ,.-,-, ma ,:•*'>'! , »»
ale alguma fracção ?

.Ah! Srs. Redactores, . ,ou fbrçari" ia
sar, e francamente o de claro , que tar <•«••''!;;,•
os arrancos tio moribundo: sam taies; «JsqV.Íos ,
deprimem tanto a dignidade, o respe to , '
der Soberano da Assesubiéar taes escritos. ',;
tendem fazer odiosos, e ridículos seos M-:-r._'"•
sam o desafogo desses idolatras do.Pf[,(<* '- "
tor que rompem-se de inveja, e esbiw -ji-'
¦do "installada a Assembléa-, -e' eni anda» «.nr- -
-tenta Representativo, que aborrecem ; ",;'.- ;¦¦¦:','
¦jam'-se' portanto ao meiíos èní'de'1-rá-hii»1 tom)
'de" seo'ódio' conta-a a mesma'; quê s«; r-ii.-i -,.
arr^ncar-üie toda a força moral, 'unir; -pe
ter-, qu'i àih.da pértenrlem deste inoiu. ' .uit:-.
terreno, -le 

qii.e já tinham cedido. Qi 
'!""¦'

dada jie a minha conjectura'.á viêfa 7 rincipii -
fs ele algiiin;;,.- lri.'.;,, ? que trátisluiçc '
ou antes aui
que só,avn:i
Imperador u;
licto Wfiis a
e outras iíléi
vni-,Ú le <-!¦

eta da opin
h lia co
r HlS .'-<

-1». FI

segunda cio
; fida existe
çtatorial >

1 carcuru"
itâ recb

dest
o-

"tine-
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em W-ar D? faces, E,l conheço q-ie nas Pro-ís ha também do, taes Senhores ! e consolo-ue sendo, como he, tão geral, e ardente noIo amo. da l.herdade, He-«,»,lo o sjstcma ju-, tnuntar^e.!,» „,,„ duvida dos-que só querí „

,-T" 
t0 ,!Wiu: « quando muito càU-d,,*.tolha da Le.ra da Premido. Só sinto , quexpallierç taes escritos pelos males, e ve «-onh,

nos acarretam : por q-tatito descuidaí-sMiam
o, nossos internos inimigo!, de se servirem dei-
para incutir suspeitas , e seceios e:„ nossas Pro-'nas, ameaçando a. volta do Despotismo ? jáslau-ellas ,alerta sobre a Liberdade, „áo podem s»rves, p conseqüentes esses receios, e suspeitas
se adraittirem, e armi-r-irem f Paliando aindamas províncias no nosso grande circulo poli-n.io podem elles retarda, sua reunião, cior incitamento será aampre a liberdade f Nttoelles siibsiiiiiistr-ir armas aos nossos inimigo»

os, anmiaiido-os a tentarem novas emprezas
nos , crendo-nos mais fracos , por isso queK que vergonha além disto não nos cau-

Portugal rir-se-ha de nós . pensando ver
;õe9 realisadas nobre nossa incapacidade

ovex.io livre. As outras Nações forma-
baixa idéa de:nosso caracter, e luzes:", qeie-só qiiizemos Governe Represei»-•junto não o tivemos , sendo couro taes,'s : ou qoe tsomos tão tolos , q, è

conservaí-o , arrancundo-lhe a di-'
tisio, e respeito, sua única força,•vis os- que- quiserem : mas ntto se-

» felecidiidé, e do decoro de sua«pensam deste modo agradar ao
-se eiiíjainfiri. miseráveis! Desen-
e Liberal corri franqueza , e poro fosse, não seria o ídolo

-:to , e sabe decifrar , desde-
ão; e servilismo de qualqu?r
Elle só ambiciona a verda-
o só qu«r, e procura iden-

, e por consejruinte detesta
Ia, como usurpadores de seos
irado ser sempre o Defensor

n», c inalienáveis direitos, não¦ólera 
, pensando merecer suas

entoa de ura, -» Provinciano,

Srs. Redactores.

censurar-so, e r-tts-car-ss*- ab<*r-
¦a, ou seos Deputados. Eu náo

ds depeiiuir, o mesmo extir,-.
ão Nacional san» os que abrem
•:>¦, Soloes enotrtierfos, té aqui
o que parece fora de a da he

p e ,)í»utoit*.s e.csiiidulísarlos i .* seos
upaírioti. os contemplarem en, o numero
s-ri»9s Procu dores, e sentidos de que a As-
nhlóa nj}() eo suJtg suas luzes , tem tomado a•jo an^)y;ar>: censurai' as palavras, nrla as
l-j ir>sig.õiflc.(intes . que ali se proferem: o qu»«nais , aU<*!-r.>i)>9-p expressões : atteitdt. e mui
-lei* ns- sia'n;fi".HÇf»-*s destas; e a paixão nno dá
ar a quo-exnonhan. com dignidade, e eommedi-'ente ns. reflexões, que qualquer Cidadão pôde,si «leve publicar para esclarecimento da mesma-roble;,». Rara prova, citarei a carta impressa no

Diário N.° li.-,, assinada pelo Fihmrdini*
..V'**WU,rn estf* Sx. -(que pela dor dit su tas

de wr EerV-siastico > que »„¦„ Deputai!,, proM-ies-se a si^pcivio de proviinvuto do-s bonefico* Eeeie-«a».tico», pi-ovendo-so ,ntori,u...e.,.e pei,s JJ.sp,s Mt .«dos, „ revci-iondo as r.oug,-UM dos outros, su-
je,(« a <est,-,bU1çao a K„,,„.„ pui)lica üüllWe«hiam. Creu, que só uu, Eccíesníisüco, que 

*.«.,„
- minto perde co», a reforma ,. que incvítavelmen-te se ilwater he que poma declamar taoaHticip-u.an.ente s» vístsi ria proposta mediria. Eliconlc-i.o , que quando „ vi ler, disse com mao. —Graças a Deos que cegará a tofrellte das simo-mas: que o Imperador descansará: que a Mesa daConsciência não será tao pertiubada; e que os Sa-oerdotes nao se atropelaram lauto u;,s aos „Ht os á

pesca dos benefícios. Graças a Deos que N quen, selembre de tiur parar o progresso dus desordens,-entre Paro ,,s, e Freguezes em eterna lueta con-tra os celeores Benesses ; pelos , quaes até pa recaiavendiam os «sacramentos 
; e*isas violentas éxaccoeattos chamados direitos de Estola , que tanto dei-honra,»» a Ijfreja , e tantas inimizadas criam entreos * reveze», e os Pa,ocos ; que nos séculos fe-iixes do ChrigUraninno, onde se não conheciam , sanao contribuições voluntárias, e espontâneas,:-eram

tao sutados, e-respeitado» dos Povos, como seosverdadeiros Paes. Sr. ftednctor eu olhei paxá a,medida proposta, «somo primeiro passo para a re-forma, -porque tanto suspiramos, mos nunca paraa reforma , qu» appeteee o A. da Carta ; o qua
quer prompto, e exaeto pagamento dos Benesse* :ai.emento de congruas , ao ponto de elevar as d*>Pároco as de um antigo Governo de Província.
Forte desgraça? Quem ler simiUmite carta, seioduvida s<* lembrará do que a muito se repete --
Que a ambição, c avareza se meíeo na igreja-»
Pois quem ignora, que náo ha Bispo do Brasil,
que não íut? ammal mente muitos contos de réis-,
om os quaes se tracts.ni c*»no s-randèe cio século ;cousa tão contraria uo que o Divino Mestre ensi-
non. e praticou! Qu»m não sabe, que o menor
beneficio curado na Brasil he tão bufficiente , quetorna-se ohjecto ciiaiio de infinitas, e tortuosas
D"'teuçôes. Sr. Redactor a reforma que desejamos
he qne se escolham os Párocos á satisfação dos
Povos, para que Ibes mereçam confiança: que 03
benefícios sejam dados aos Sacerdotes, que os não
peocura , como em proptiedade, que lhes sirva de'
pinrimonio para ser desfrutado ern santo ócio: Sa-'.
cerdotes beneméritos capazes de plantar a tnoraU
ptibiit" , de que já se vai peidendo até a raça;'
porque ;i maior parte dos Srs. Párocos procuramdestruir, p não edilic.ai ; em fini. Sacerdotes, quesejam modelos das virtudes Cliristãs, que vam en-siní», : que tsabalheia na vinha do Sr,, a r.:ao esn
fazer render os seos benefícios , Sec: Eis-aqus o
que queremos todos. E quem duvidará ser melhor
na occaiKto da reforma encontrar menos Cojlados,
que ensperr.sdos sejam em fim por força gbríp;;i-
dos- a d>*ixar a Propriedade chorando,, e inuwiiu-
rando? Oiã , Senhor Redaator quem qiiei- isto de
nenhum «mulo pódc ser suspei-toso de—E.-piritg,
forte — Ao verdadeiro Pi»r'ó'co a War;ão dará todo
o nece.s«irío ; n»;,s ao que só fie P«rooo tem o no-
me, d.oc-me, he uiua injustiça, que o Povo sus-
tênis*.

VaraoS aos Benefícios não curados. O Brasil,
{"«tá no princípio du isua eai-reiVa : falta-lhe tu-
do , rt será conveniente <*!<» taes circunstáncins o
provimento de liii>ares inúteis, como sam os eano-
níc.írfos?' Qoe Chrlstiít». não, conhece ser esta »
tituição , no estado , eni que s*> achn , uma
toição' At' meio' í<.i»o;',Éc-"'íesÀnsti.-.o ? -*'
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meu, de boa fé, que a tolere na época presente >

A .mnior tintura dos Amu.es da Igreja tast conhe-

cer a data da relaxaçiío da diciplinu Ecclesiustica
introdução de similhante luxo. Qnai p<>«s o pro-

a lleligião , e o listado da exi».-
Oollcgiudas ? Muito se pode

he espada de dons guines ;, e

essa cansa infelizmente se perpetuam os abu-

e prejuízos mas mula sc dirá que convença, o
De-

taram os
soes ou encargos;
quanto pode rem ,

na int.roe.iica
Vrí-tto, que tira
í.-,.,u.ia de Cabidos, e
dizer a lavo. : a razão

jlOI'

homem imparcial. Além da que a Proposta do

pulado não exige extincçá;, destes BeneJicios , mas

suspensão de provimento dos vagos , e reversão ao

Thesouro das respectiva:- CongiUas ; mas ah ! gn-
actuaes , que se lhes augnientam as pen-

e eu lhes respondo , que em
carreguem com a carga ; e que

,e lembrem , qne a Congrua já se suppoe sufficien-

te para sua subsistência , e não lhe he dada em pa-
«a «ie serviços; alias, disen, lá os bis 1 beologos T
era horrível Simonia. Mas sc não podem , deixem-

na , que o Estado , e a Igreja nada perde com es-

Kii falta, Srs. R dactpres , o nosso Deputado, que
decerto assim pensou heCh.istão puro, e corrente

a nada. tem de Espirito fo.te.
Já estou ouvindo dizer ao Auctor ita Lar-

ta — A P' "oposta do Deputado, ei.ue en li no Es-

pellio he diversa da qne se me lança agora diante

dos oibos - mas eu Ibe respondo : que quando o.

temei» de bem se appresenta em publico a eensur-

rar «as ditos alheios, sem ser chamado para isso,

&p não quer passar por aUvevido , ou. correr-se
de pejo, quando vir o seo erro, ou vai.assistir as

Sessões, como eu laço, ou espera pelo Diário das Cor-

tes, que nesta parte deve ser official, e não fiar-se su-

mente em extractos de Periódicos , que nào sam.

obrigados a tanta exacção. Portanto, Srs. Redactores,
façí-me o obséquio inserir esta no seo Diário
enV quanto eu me apronto desde já a defender a

ijossa. Assembléa , e seos Deputados contra qualquer-
attaque, qne exceder os limites, da decência, de-
ver , e prudência. —- FilqjuslHiix.

corde vontade , tem*'jus-tifisadoi «s minhas acç<Te

ouéll» tirmeza de i-areter , que appresentei sempre

r» v.War-vos «Ia ignomiuía , e desprezo de toi

Mundo , se lá chegasse n noticia de nossa esc-ra-,
Soldados. Vós saheis, por experiência , o me

nio amigo da Ordem, e da Subordinação; identi
¦un-n-ri) nestes dmis princípios de absoluta pre
a seguridade dos Eslado..: sede amantes da

e da União- dos Povos, e dizei ultimamente com.

a visto destes Habitantes nosso» Cuncidadões que
escutam, i ¦ i d -i

Juro defender a. Independência do Brasai , e

vos «
para

Direitos do Nosso Amabilissimo Imperador o Sen

1). Pedro
respi ro dc

ora toda a Sua extensão * té o ulti
minha viris.

Dragões de Porto Alegre 14 de íQuartel de
ço dc !8"ií5.

Grupar Francisco Menna Barreto, Imente
ronel Commamlante-.

para se inserir neste Diário o,
o Ttniente Coronel do Regi-.
Provincia do Rio Círand«- de'

S, Pedro, Gaspar Francisco Menna Barreto, dirigio
aos Esquadrões do dito Regimento estaccionados na
referida Provincia,
mando dos mesmos.

Commutiicaram-nos
sèguint- Oisoarso, que
mento de Düiaões da

na occasião. de receber o Com-

Soldados do Regimento de Dragões ! En venho
Commandar-vos': ho es. usado repetir vos agora aquel-
Ias mesmas palavras, que ..mo ouvistes sempre, para
lembrar vos os vossos deverá, e as vossas obrigações,
pela Pátria.

Estou persuadido que a minha condueta nestes ul-.
tírnos tampos estará «Travada nos vossos Corações , po-
is mr vistes penetrado d t ultima dôr , e desesppração ,
disioerlâr nos vossos ser,iimentos Patrióticos aquelle fo-
ici, de cnthisiusnío , oue as destra as dos tempos , eo
nui.ierôsn punido de nossos inimigos pertendeo abafar
nós ânimos lieis doa nossos Compatriotas; os quaes, a
pesar da s«''bio.'"i!>, ,e do engano ; da incerteza , e do
partido aviiltadi» do Biiçadeiro Saldanha, anhelavum
pelo grito du seo extermínio desta Provincia , pela In-
lepen lencia de nossa. Pátria , «- pela exaltação ao Tro-

i •' império dn Brasil, do Nosso Aniabilissimo Irn-'o 
Senhor I). Pedro T, '

->'••• i manobra»^«Jbpadt i eom. a vpwt**.. wa-

Senhores Medôcto

Vi o seo N." de hoje. Ali se acha u
Ex."0 General Barão da Laguna para 8.
Ministro da Guerra annusiciando, a proxir
íippaiição nesta Corte de uwie Deputação
cionarios de Monte video , com o fim d
o Exercito Imperial evacue o Territori

Foi necessário, que eu visse com

prios olhos aquella communieaçiío off
na sua verídica Folha paia ctci- na e
manho absurdo, qasl se dispõe a
o Gisverno Revolucionario-Jaesibino,
essa caricatura --te p0veni«,, que
çom scoi Feitos a Praça de

Como s Srs Redactores , r
terem esgotado tudo quanto ti
mais infame a traição, a asedi
gano , a trapaça , a velhacaria
tergiversação , a má fé, e a
depois de terem declarado & jít.
lejj.a , e inaudita . de vir,,lentos
maiorias libe.llps ..cunita o Impera
perro. ; nflo be senão depois de p.«
hostilidade , de que nos deram «
naiuv. mU: depois .de.;,terefn mend
soceorros , qoe lhes negou Buenos
nos du Banda Oriental, que,, os rev
te video sç lembram das vias oílei'
para alcançar o que r
Bedaclur , na Costa da Africs ,
Caribe» ds America ? Que Tempo
que Política , que Gente tão tmisei
tão atrevida, dezftvt.rgoi.hada, tão
grosseira ío iiaoÉflcquente lie es
modo s anduz , e! se governa ? ? ?

Nã param aqui, Sr. Redactor verg
nha de mistura eym o desenco , e- .ia a, 1Y1.
cxtvavag-ante , e impertinente. O F. castien Govert
d* Monte video se ncha de facto ei estado de Gue
ta cora Irnperio do Brasil : tem ávido combato
choque., refregas, Acções e Escaramuças entre
Forças .íperiacg , e «quelles rebeldes ; n Praça >*
finalmeiue bloqueada pelas. Armas Brasileiras ! Co,
pois se atreveu, aquelle» sabichõeii Doutores formar
na Universidade da Cupadocia a dirigirem-se a
Corte , sena nm salvo condueto ou Pas»;,portes do
verno Imperial ou do nosso Gene.ai em ("bete? Q
do pesmo , Senhor Redactor, aquelles miseráveis
$(?¦». vindos, de tua Governo íegatoento constitw
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rlléa .deveriam ser feitos prisioneiros de Cuerra appre-
¦entando-se. nesta. .Corte'.sem os mencionados Dócumem-

tos:- o comprometleramos a representação c a Mages-

tadé. do-Império, se. oa não retivessemos como laes nos-

Sos .prisioneiros.
Que tal Srs. Jíedactores,; nao he verdade, que nm*

loja. .lacobina apenas .installaáahey^Mo fttclo , o non
-jus. ultra da Política, ¦ da- Sabedoria, da Instnveção e; "" ' vista o Governode univ-orsaes- -conhecimentos?. Haja
o*u Club. Carbonario-Militar- da Praça do Montevidéu.

.Viram -oom. efleito¦ -os- • taes Disparatados debaixo
!da Protc -•«o*» -e em- .companhia do Enviado de Bue-
nos-Ayre»'?• -r^'- Srs. Redactores«isia-we a erer, que o
Governo ¦ de ¦ Bueoos-Ay-res ¦oalusse em- similhante «tom-
ra. Ignora elle á caso,'que se expõe a, ver precipi-

-•'tar -em um oalahouço • como- traidores e rebeldes os sobs
-infames- apadrinhados ,e a- sor- -elle mesmo tractado ria

pessoa- do- seo • representante 'com o desprezo quo siirri-
• lhante comportamento deve merecer-lhe ? Que o menor
mal-que-poderá, receber--da nossa parte, será o de
ser posto -em- vinte quatro- horas fora do Porto e liar-
ra do-Rio de Janeiro ?

Sr.- Redactory até agora; Deos Louvado; as Na-

c5.es- senão -dirigem por um Código Político Carbonario ;
is seos Governos tem ainda honra, Dignidade, e Po-
ler bastante para sustental-as contra as pertençoes das
oj.is e dos» Slubs , que fm vão trabalham em desmo-

izar , e;S;hdaíhar as Famílias, as Nações, e .os
.ovemos. Venham em muito má hora ¦ os lojistas, de
lonte Vídeo não lhes faltará onde aposentarem-se nas
jzoe» que a Vi destina «. Jacobinos, corruptores, ,e
tekles.

Sr. Redí
'e verdade

idos. os

>r, concluo .estas linhas com uma impor-
Jueira q Céo.', que ella seja ouvida,

»s ."Leitores , com a.-_.consideração, que
£•¦ ¦' ". ''•- 1

o Ba Jallio Çonspirador Ledo não contasse
reste miseráveis .da sua infame Loja no -.Rio

iro, os Pat! es de Monte yideo não se anima-
vir insultar, e acinte nesta mesma Corte ; ia Na-
Imperador , c o Seo Governo

O seo menor
t i t i i !

creado • C.

Agentes Encarregados da Subscripção rneri-
a,augmento da Marinha de Guerra ò1 este
i desejando concluir com summa òrevidade
portante Commissão para mais depressa en-
o fim, á que ella g§ destinou, nomearam
desenipenharer» ,^5 Freguezias de fora , per-
«s ao' 1%'jifoi. d'esta Corte, aos Cidadãos
nom(.í>dog 0Í. qllaes com inaudito prazer
tártift"! mostrando grande satisthção por se

ferecer mal» esla oceasião de ««virem a

Publica; e como-tão decidido patriot.Mo
e licar occutto aos olhos de seos Cone d.-

ditos Agentes se apressani ein o manües-

este mefo. Rió de Janeiro IS de Maio

i. — José Joaquim da Rocha.

Manoel Fernandes Barata. >.•»
João Fernandes Barata. •
0 Sargento Mór Manoel 'Joaquim- de Souza.;- --'
O Capitão Albino Pereira Car;iüZ0.

Fregueiia.de S. Antônio de Jacotvnga.
O Reverendo Vigário Mariai,i0 José de Mendonça,
O Tenente Joaquim -José /(Ives.
O Tenente Rodrigo José í-Iuedes Pinto. ',-¦•'
(!) Sargento Mór João Soares de Bulhões.
(.) Capitão Ignocencio de Souza Coutinho.

., íSp: .'- ^

Freguczia de N. S. da Conceição de- Marapk-à.
O Reverendo Vigário José de Matos-Silva.'
Leocadio Pamplona Corte Roal.
(a> Capitão Francisco Sanches cle Castilho. -
Ignacio Me Indrada Soto Maior . nto Coelho.
O Alferes Antônio Carneiro. --

Freguezia dé S. Salvador do Mundo de Guaratiba.
O iteveieiiflo" Vigário Bernardo de /* 1 Giiedes.
O Alferes Joaquim Fernandes Guimai
O Tenente Francisco Luiz de Azeved.
O Capitão Antônio Manoel da Nobri
Francisco de 

"Macedo" 
Freire. !

_ O. Capitão Balthazar Rangel de Azered

Fres.ues.ia ãe S. Filippe e S. TMago 1
O Reverendo Vigário Domingos Be

r\ í íl l ÍI P
O Capitão José Ribeiro da Cruz Poi
O Tenente Moximiano Rodrigues de
Antônio Joaquim do Carmo.

.José Bento. ..,,..'.

Freguesa, de N.:S- da Gloria d-e
O Reverendo Vigário Joaquim Cia
doura. ,. -.-

.O Sargento Mór Custodio Ferreira
O Alferes Francisco. Joaquim Áreas
Ò Capitão Manoel Vieira Machado.

Freguezia de S. Francisco. Xavi
O Reverendo Vigário Manoel

Dantas.
José Agustinho Rarboza.
O Cpiíáo Antônio Dias Barboza.
Francisco Manoel de Figueiredo.
José Caetano Alves.

Frez-itezi-ade N. S. da, Jjg* *• 
% 

*_£

O Reverendo Vigário, de S. Anna Macedo.

José Alves Ribeiro Cirne.
O Capitão Faustino Pereira V.lasboas.

O CaPpitL Domingos de LSouza Pereira Be

Frep-uez^ de- X. S. do Pilar de Iguassi

O Severfndo Vigário-Joaquim, Soar* de Az

Sento mf Manoel José Moreira Baib

O Sargento-, «& José Ferreira Panasco.

Antônio José da,Süva., , ¦ ¦ ,,„-g
Joaquim Bernardo» de Oliveira Barcellos.

de N S à" Jimrczentaç.ãv de Irajá. ,,-.-, '
* ;' 

freaiuMÍ* N. SI ãa Piedade de Fn„<
- ... „ • . >-,_.... _ '-- j„ «rr ':_ tii.,T,r,ol José oe

tçuetM

rendo Vigário Manoel Francisco Roza.

, Mór José Carvalho de Oliveira.
Coronel Francisco Manso Siyao. _
-remei Joaquim Mariar.o (le Oliveira.

r'""Josè de'' Paiva. '

J.r..'->-¦ do Campo Grande,.'• 
.r;>(.,) ,\õj;' ">drigiies'do VaAlc

O Reverendo Vig^io Manoel José ae

Capitão Aníonío Carlos de Almeidr

OTenentc CWWA José Victorino A

O Tenente Francisco Alves M*5i»<

Frftfiiixtà c.
CR^reiiilo'1'

v da Piei
Miguel* «

k
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-..a» Maciel Gago da Câmara. Transporte...6732
O Capitão Ignaci Antônio do Amaral. Joaquim Marques da Câmara X
O Tenente Jóaqnki1* Marianno rie Moura. D. Felicia Maria rie Seqneira Amaral.. ,

. Auiceto Elias Pinto de Gouvêa i
Freeiiezia de S. João i Alagoa. Antônio liamos Chaves .,, j

O Reverendo Vigark» Manoel Gomes Souto. Joaquim Fidelis d' Oliveira  j
O Padre Pedro Pint" de Miranda. Maneei José Rodrigues j
Domingos Cardozo Marques- Francisca Maria u Assis \
O Capitão Domingos Lopes. D. Ignaci. Maria j

Ignacio Ferreira Pinto j
Freguesia de S. João de Merety. Alexandre M. S.  -

O Reverendo^ Vigário Ignacio Manoel ria Silva. ' 
J ustiniano Ignacio \

Cândido Martins dos _*n_j Vianna, Bernardo José Pereira i
Benlo Antônio Vahia, Felisberto d Almeida i
Francisco Garcia do Amaral. (paga 1 anno adiantado)
Bento Garcia do íimaral. Bonifácio Joaqtim Vieira \

José Joaquim da Rocha. Gertrudes dc .Souza \
 Joanna Roza rio Espirito Santo \

j ar. t • - r a Silvestre Antônio Carrea  1
CmUnuafão da Subscripção voluntária, - mensal _ pa- Fructuozo de Paiva !

ra aug "Ho _ Marmita rie Guerra do Império Jogé j io A& &[y& • 
• *

ria Brasil. Escquiel Benigno de Vasconcellos \Acções mensaes. « . - i r- •„, ..,„ Antomo Joaquim rreirc 1Transporte...67J0 M j ^ d, Aíevcdo 'elma....  Ia
ite da l_a e Oliveira  TJ.

o,;
6732 Continuar-se .

NOTICIAS M ARI TI M A S.

E N T R A D A S. escravos, Martinho dei". .j.r 1 , e Joaqi
Alves Vianna. — S. Sek . . . 'anceirão,

do corrente. —Mangnratiba; 2 dias; L. Manoel José Ferreira, equipa;, >r ' 0m lastro
Wm», M. Francisco Dias Cardozo, equi- Dko , L. Senhora do Car ».¦/.,' '... ,cjsco 

J0
arga caffé ao M. — Tagoahí; 3 dias; Souza; equiparam 9, em last, ¦¦ sageiro-

i Guia, M. Feliciano Antônio, equipa- quim José Soares com 2 ¦«;,,«" Maria,
eáifé a Antônio Gomes Barroxo- vier Peieira, e o Irmão J*.;t.--t£, -,' e Sun*lias; L. Santa Anua feliz, M. Fran- nio. ¦*_ Santa Catharina; B . 

' 
¦:.:'-j i, 5

Gomes, equipagem fi, carga assucar nio José Sumar, equipag-e:;: •- ,-¦¦ lastro.-—Dito, G dias; L. Espirito Santo, pos,- S. Santo Antônio Ber, XX . '". Antoi
Antônio Vieira, equipagem 6, carga Netto, equipagem 9, em la,:; .1 Oito,

. Xnle a Antônio José Valente.— fim, M. Manoel Gonçalves, ¦¦-¦¦ri ,>m 6,
S. Josij dos Mares , M. Fe'isl>cr- tro. — Marthica; B.'.Franc. . 

'„ 
, R

gem 0, carga assucar, e madei- Poyatí, equipagem 11 , em In; lio de
rncseyj 60dias; B. Ing. Seneia, íi. Espirito Santo, M.Joaqnim Barboza, eis, equipagem 7, carga genebra, 4, em lastro. — Dito , L. Conceição, M.esera aLe Br riem. — New York; AntoPÍo de Andrade, equipagem 8, em 1', bobina, _. George G. Garduer, Ri0 Qi'>nde ,- E. General Lecor, M. José¦ . rgalarinha, tabaco, carnes, mas- tos Maganú., equipagem 11, carga vinho,ter, ag^ao Sobrecarga: segue para Mar fa_end£, e 3 fescra™. . passageiros o Aju--R"* Ostra, ¦ 0 dias; _ S. Frawí. Batalhão rie Arti _ia _ ií» Grande l

a .)«f T-ZJ ' e1'"PaSr 
J' 

«-_» Antônio Bexiga «o, um e^ravo. _ San
ie cí:^"WdU: "aSSaSe"'0 Math'aS B- f"™\ M. .,#W/,!0 Zetllodrl^, «

>> > carga fazendas, e 45 escravos; passa
S AHI D A S. Conunendatlor Manoel da Cunha de Levemho, João Mana de Souza Chicliorro , J

Jia 25 do corrente. -Rh de S. Francisco da iT ,I,''H £fficltt,_ de Cí"M>re9 de
: L. Senhora da Gloria, M.José PcZdoAmo !_™ r i° 

8 %uadra. «Vigário An'
equipagem 4, em lastro: passage iros o líni riu £ 

"1° 
. 

'" S C 
„ 

""^' J°V«> J'a Milícias Leandro José de Araujo com. __i ,-T 
<k C°8ia ' Roza Maria;» %.i»rdUJ0 com P.nk com um criado, e o __wo Frederico

D E C L A ti A «^ l n1 Csnselheiro Arf _ ,vifo« _«,..„ -,¦¦ ):^A 
'' A ,° . _

seo nome na Lista, dos que v. . ,; T- admiração no Diário do Governo «
do Estado, declara, que ««is, .XX;', ? 'IuaTlt'a,. que assignaram na contr:'
de Março de 1883. ao Th. ', ,', , t 

<h encueau mil réis, pela qual havia
que Jassou recibo', 

° 
se ,' , 

™g»f"-' de receber o Donativo, Man,
tipii rie-t- nXt/onrií :- - Pi ". do,Decla""'te, sendo o dito Th-

.. .. .  1 
' 

™bScripçao. - José ãa Ai- . r,-,,^
' *"!-' : '' * ii- -tEHSA IsTç} '"' cTTt
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Artigos d'Offioio.

Repartição dos Negócios do Império.

5^. M. o Imperador, Deferindo benignamente a Sup-

plica, de Luiz Fernandes, que cora sua mulher, e folhos

viera de Portugal para a nova Povoação da Enseada das

Garoupas onde , na qualidade de colono , obteve terras
¦asa para a sua habitação : Ha por bem : que serra

jnbargo de se ter ausentado para esta Corte , donde
ora pausa a residir na dita Povoação, se lhe restituao,
as terras, e casa , de que fora possuidor, no «-aso de
nao terem ainda sido concedidas a outro Colono; a: que
nesta bypothese , e na de náo restar mais terreno para
se repartir, se lhe dê uma casa para sua habitação,

para que pessa continuar a empregar-se na pesca. O

que. Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do
Império, p-.rlicipar ao Governo Provisório da Província
de Santa Catharina, para que nesta conformidade expe-
ca as ordens lucessarias. Palácio do Rio de Janeiro
em i de Maio de 1823. — José Bonifácio de Andrada
fi' .

Havendo S. M. o Imperador recontmendado á J"n-
ta do Banco do Brasil, eu Portaria de 15 de Outubro
do anno findo , a gradual reducção das Notas circulantes,
medida esta , que", atalhando antigos abusos a este res-

peiio commettidos , e procurando conservar a necessária

proporção entre as Notas em giro , o fundo metálico, mie
lhes corresponde, e a moeda em circulação, só podia
redundar em beneficio da Nação, dos Accionistaa , e do

Estado , como um dos principaes , e habilitar o mesmo
Banco para servir á Pátria na gloriosa luta , em que s«
acha empenhada , e constando-lhe açora , que a actual
Junta em menoscabo da refirida Portaria, e manifesta con-
tradicçío com o que decidira, e determinara a Assembléa
Geral em Sessão de 17 de Outubro da 1822, resolveo fazer
nova emissão , c empréstimo em proveito particular: Man-
da pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda ,
estranhar-lbe um tal procedimento, e declarar-lhe , que
íimilhante resolução não >>de ter o seo devido effeito,

sem que seja sanecionada pela Assembléa Geral, palácio

do Rio de Janeira em 28 de Abril de 1823.— Martim.

Francisee Ribeiro de Andrada.

Repartiçãt dos Negócios da Fazenda,

Havendo subido á Augusta Presença de S. M. o
(mnerador, pela Secretaria de Estado dos Negócios da

Fazenda , o Officio da Junta da Fazenda Publica da
Província do Espirito Santo, de 11 dc Janeiro do cor-
rente anno , em que pede se lhe decida se deve , ou
não abonar ao Sargento Mór de Artilharia addido ao
Estado Maior do Exercito , e Commandante do Batalhão
desta Arma da 2.a Linha , a gratificação , etapes , e
ferragens, qne percebem os Commandante» da I.» Linha:
Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela referida Seere-
laria , remetter ao .Ministro, e Secretario de Estado dos
Negócios da Guerra o sobredito Officio , informações , e

Pareceres, que liou veiam , por pertencer a elle o co-
nhecimento deste negocio, aievendo transmittij: i mencio
nada Secretaria a decisfcaS. «pie elle tiver, a fim. de se
expedirem á Junta da Fazenda as ordens necessárias.
Paço em 28 de Abril de 1823. — Martim Francisco Ri-
beiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
dos Negócios da Fazenda , participar ao Desem-
or do Paço Juiz da Alfândega , que nnnuindo ao
Wnou em Officio de 24 dó corrente mei: Ha

conceder a March Irmãos e Comp. a exporta-
.0 mil pezos Hespanhoes para a Torre d|Avi-

orro, no Bergantm, Inglez denominado Erin ,
Capitão Guilherme Smith , pagando os com.
¦eitos no Consulado. Paço 23 de Abril de
artim Francico Ribeiro de Andrada,

Rmartição dos Negociai da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria <?e Es-

lado dos Negócios da Guerra , que o Fysico Mor lns-

pector dos Hospitaes Militares , declare quaes sara os

Títulos porque o Capellâo Fr. Manoel de Jesus Mouti-

nho percebe os vencimentos, que leva oa tolha do» or-

ordenados do Hospital Militar da Corte, que acompanhou.

o OfTicio de 18 de Março do corrente anno. laço em.

9 de Maio de 1623,— João Vieira de Carvalho.

Sendo presente a S. M. o Imperador a Informaçí'

de 30 de Abril próximo passado , dada pela Tenent.

General Joaquim Xavier Curado , Governador das Armas

da Corte e Província , sobre o requerimento de devera

Francisco de Jesus, Ramos , Soldado da 4.» Companhia

do 3." Batalhão, do qual fora dimittido por talta de

altura, pedindo ser novamente ath.ittidu ao serviço sen.

vencimento de soldo, Resolveo o Mesmo Augusto be

nhor , que todas as praças , que ora tem baixa pr
aquelle motivo, e pelo de (alta de robustez,, possa
continuai a servir, não se lhes contando porem o te-

po de voluntários senão depois de terem a idade

13 annos com a necessária robustos , c altura; e r-

tanto Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios

Guerra, que o mesmo General Governador das Ar

assim o faça publico na Ordem do Dia , admiUilaT
servir os «pie assim o quiserem. í
2823.— João Vieira de Carvalha.

Repartiçãe dos Negócios a Marinha.

Manda S. M. t. pela Secretaria de Estado dos Ne-
'.gocios d» Mamilva , qne O Chefe de Esquadra Inspector
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do Arsenal...da Marinha faça receber.de bordo ;da Lan-
cha, Santa'Anna, Mestre Luiz Duarte Braga , e (ícuavenien-
tenente empregar no serviço da Armada os, dous Msri-
ulieiros.. para e*»e fim •• remettidos pelo .Governo proviso-

i rio da Província do: Espirito Santo. Palácio dé-Rio de
Janeiro etri 16 "dè Maio. de'13'23. ¦— Luiz da CimhafMs-
reira.

Pela Mesa do Desembargo _ Paço.

D^ PEDEO pela Graça de DEOS,.- e unanime. Ac-
clamava:, dos Povos , Impírador Constitucional , e De-
tensor Perpetuo do Império do Brasil, .'aço saber ti vós
Juiz de Por a da Cidade" dè S." Salvador (I03 Campos,
que sendo-Me presente a duvida que oceorreo nessa Ca-
mara sobre, a precedência entro os. Veieadore. JManoel"José dé Oliveira Guimarães, e Caetano Pinto Lopes,, a
cujo respeito iVIe representaram' ambos; Me pareceó dizer-
vos , que !) antie-uirlF.de dos Vereadores se regula pela
miiiiòr rdade na ibrma da Lei; e que portanto assim se
deve observar eiitre os ditos uetnae. Vereadores. O Im-
peradò. ¦'_-.*. tneion.l,¦¦ e Defensor ' P_r|.iètni> do Império

7flo "i Brazil o Mandou ' 
pelos Mirii.ros abaixo àísi^íiatlos

de Seo Conselho , e Seos Desembargadores do Paço. Jó>é
f ranCi.co "' MerlcHa ' Pimentel a fez no Riode Janeiro f-Im

. quatro de Abril de mil oitocentos évinte trez, Segando
ifa ' Imd.peudencia , e do Império. José Caetano de "Ah-

' 
,dráde"Pinto a fez escrever. — Clemente Ferreiro Pratica.' —

; lioiítor 'Antônio José de Miranda. - Por Despacho da'W.?^ dó Desembarco do Paço sde vinte de Março de*i.,il oitoceiitoi! e vinte trio. 7—José Caetano de. Andrade
f.into.

' 
Rflação dos Officiaes das diferentes Armas,. que adhe-

riram a Sagrada Cansa do Império, e que c/uèrem
ser empregados no Estado Cisplatino, remètlida com
Ojftcio do Tenente General Barão da Laguna, de
31 de Março de, 1823. "

Exercito do Brasil.

Brigadeiro Graduado , José Manoel de Almei-
ia. Coronel Graduado de Engenharia Jacinto De-• Sidei-io Cony, Tenente Coronel do Estado Maior
Hennqnc Xavier Ferrara. Dito de Cávaliaria Mi-
suei Pereira. Dito Graduado do Estado Maior Luizdei Host. Major tio'Estado Maior Antônio Rodrigues
Gabriel de Castro. Tenente de Eiíaenhsiria JoséCavallo. Alferes do Estado Maior, Manoel Marquesde Souza. *

Exercito de Portugal.

Brigadeiro Graduado, João Chrisostomo Ca-lado. Coronéis Graduados de Caçadores ManoelJorge B-àrJrigue- , e Francisco de Paula Rosado.Dito do Estado Maior Miguel Antônio Flaneine
. Quente 

Coronel de Cávaliaria, Joaquim CláudioBarWa .Pita. Ditos .Graduados do Estado Maior
José ferreirada Cunha, e Antônio Pinto de Ara,,'o Correia, Major de Caçadores, João. Teixeira, de•ueiroz.. Ditos Graduadas, de Commissao do Estado«ua.- Pedro Pinto, de Araújo Correia , e Manoelre.re; -de.Andrade. Capitães-, do Estado Maior,bastia,, Navarro. De. Infantaria', Saiustiano Ze-™ ™f's;; «« <'"Çàdores, José M-trla- de Araújo -

.avaliaria, Felíppe Nery dè Olív.inf, e Thco.ío-
de Artilharia', Joaquim FelinoLamprea ,0 Jotó da ,Coítn ,de OaVíillIaria,Francisco Nun, o Amaral", José. de Mello Sou-711 Menezes e A .tonio Maria Xavier de Souza ; deCaçadores Francisco Xavier da Cunha. CapiU.es de"Caçadores, Joaó Pedro Xavier de Ferrara, e C»eU-

no C.r.dozo de L«mo*. Capitães Graduado* , Q,,;,,,' tel Mestre José Antônio Ribeiro Bianct ; rio Es
tado Maior, Jacinto Pinto d'Araújo Corroía !V«
derico jleniesto ;.Krussè , e 

"Ftíinclaco""de 
Almeida

Tenentes do Caçadores, José deis Santos Femaií-
des, Luiz Manoel de Jesus , José dos Santos Pe-•reira, Gaspar José de Brito,' João Teixeira du
Macedo, João da Cunha Lobo, Antônio Mai ir de
Gouveia, Antônio Ozorio de Magalhães, e „ j__
Ozorio de Magalhães r do Estado 

"Maior 
José de

Mello; de Cavaljaiia João Velez da Gama ; de"
Caçadores José Joaquim Correia de Lacerda • de
Infantaria Antônio de Moura c Biito, Ajudante -
de "Cávaliaria Sebastião Rodrigues Dias; de Cara-
dores Gregorio José dos Santos , Ajudante ; de
Infantaria José da Cruz de Freitas , e Joaquim Jo-
sé Pereira; de Caçadores Antônio Ignacio da Vei-
ga , e Francisco Esteves de Figueiredo ;. de Cavalla-
ria Anselmo José d'Almeida Vallejo, e José Anti.»
nío Pereira, Picailor; de Caçadores Manoel .Meu-

.cies, QitiuteJ .Meslie ,• Jeronimo da Costa Rama-
lho, Quartel Mestre, Alferes, ,de ;Caçadp*es. Ma-
noel Joaquim, do $ot,!za 5 de Jnfantaria José THer-
inei-igildo FerreiVa.Horta , José IgnaciouBurtptete ;

ide Caçadores Antônio Jacinto da Costa Freire- fe
Infantaria Sebastião Correia: de Caçadores Fra.i-
cisco Rodrigues Pereira > cie Cávaliaria Rodrigo An-
tunes 'Moreira, Luiz Bernardo Machado, José An'
tonioMainãrte, Antônio Duarte Reis , Antônio dg
Afanjo e Silva, è Cláudio José Dias ; de Caçado-
res Antônio Pinto Homem; de Cávaliaria Antônio
Maria de Azevedo ; de 

"Caçadores 
José Pedro de

Araújo; de Cávaliaria Cláudio José dos Santos;
de Caçadores Jeronimo Herçulano Rodrigues, João
Francisco' Xavier. Caíjetes, Antônio Joaq im Pi-
nheiro, Francisco Bruno Mon,te,iro , 

"José 'andido-
Sardiiiha , José Antonío Cazalens Rodrigue Ber-
nardo Augusto Pereira, Sargentos , Mano Car-
neiro da Costa, Joaquim José i' Magalhã
sé Teixeira de Lima, Mariano Awtoníò , Jo quiTelles Jordão, João C!ii._ sostimo Mou.inlio , Jo
qiilrti Loüroiro, Joaquim' Martins, José Vieira <
Silva, Antônio cia Cunha Paiva, Antônio Mar

,de SoUZa , Francisco Pinte, de 8á, Rodrigo A nt,
nío Baptista, João Antônio tio Amaral , Martin!
Rodrigues, Domingos Gomes de Mello, José A
ves- da Silva, Manoel Joaquim de Sá, José ti
Gouveia, João José Simões, Pedro José de Le
mos, José Xavier de Coes, Domingos Serrão , An
tonio da Silva, Manoel José Lisboa, Luiz Henri-
qt.es de Campos, Custodio cie Azeredo, Antônio
José Marques, Antônio Luiz de Souza Viánna.

Estado Cispltliim.

Alferes, de Dragi% .Ciirlos Figueira de Figueí-". 
v 2,' ^°a° ¦ Ija(iis»láo Monteiro de Mendonça, Joãe
Caruozo. .

Nào sam contemplados nesta Relação os 0emes do Batalhão de Artilharia a pé, os do
cimento de Cávaliaria da União , e alguns Offi

.Hespanhoes. Çmnpo ,em frente de'Mo«íe; Fitfde. Março de 1823. -_- Barão da Laguna.

AiiTiGog não Officiaes.

RIO DE JANEIRO.

Por cartas yinjlas «O Paquete i\wc-proximauRbitechegado,de,/^terw
que fc.l-R.ei de Hespanha e as Cortesem bevMaÁ a Duque..."» 4»<roukme nos".
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_.* sorte dá Península tirai próxima a decidir-se.:

ti! como se expnmc uma das dita. Cana.. (__>,_._

1 /-r. .trfr. _ " -- fce por um iaòo tudo ainmiicia a

« aiieda d.s inimigos desse Império em Pniu^l;
n vos tende, por outro ainda minto a com bit ei" no

•i Brasil, e longe de diminuir vo.nos meios de de-

« feza convém tevat-os no ma_.1111u.11 possível. j_,x-
*« pulsos os Pirrkrguczes do í*ro.i7 . e mesmo I-.ta

..a paz sobre (solemnes Ivactad,.. nao se per. tia-

«dam que os portugnezes deixara,, de intriga,
... os Brasiliensrs , _ perseguir acariciando a lerri-
., vel hydra democrática , que esta a medrontada,
«• uris nao estineta. Agora mesmo me coiiiiiiuriica
« 11 m * , e cujo nocio reside em uma das 1 ro-
... vincia- io Brasil, (de propôs!-o amonon.eo) que
« o partido republicano coineçn a engrossar de no-

i. v_. • e que os logares couimuiw de Ministério

.Delpotie., e Imitador Absoluto 
Jazem 

o «

«Fica por ora wi.pf.is_ desd. hoje 
"e.pt_V«ç;«.

dn l_.-__.eU_ Cirrve.sr-,". ; porque cm vi-.u.r. e ur.isi

i»o tuna d,. A.iu.,ti"j (•>-. .> estica üingirla r.o tu-

teiKieiite Ceral d-i Ponn.i se _,.-<ie.r_ qne doar

quim José Pio,,. í-t<:-. í.ed.ictor ü.r.ia i^iha : se-

,_ removrdo u. ¦(_ C:u...e py/n a V .._.. ue < ('««
- ii;i,inii(» mune iro.lra o ¦¦¦».'*-.

dinaiile t,a j-iira ver uio.ru , - ic-
os as nuliria. taes quaes ei-
.ísullar.do prr.rOil ilsgülrra, !'¦¦<>

freqüentando «'/«ir* , »« c.uise.i-rináo .-_cr.p. o, ern

sua Poliu, que i.ao teniiam um cai aeu. -i^uo ad

leitura e iüu_t.a<,áo do Publico, mio podia espe*

rar o Redactor e.te procedimenlo :. poi.-m como O.

primeiro dever do Ci.iaOão he obedecer a_ Aliou;.
¦olades, elle se resigna, e vai ao seo ;. _ n.o cLeio,

de Cüiiliauça de que em breve se conhecera sr in-.
-u tiça e .e re.tituirá á sua casa um C.aadao que.

Sem ter comi
tenra, que n<
tra ri in do dos

as L-eferf

¦™a™° .aZCinxV/. Í„:™lo de F.min, nenhum outro meio teu. de,
. sumpto dos demagogos .... Q. dr_« «™ J-C'«" 

^ 
r^ 

^ tul. stencia mais qne a sua penna e-
mente, Ncbrega; e outros chegaram ao _/_.»*• no S^*.^,^ de ,,_„ _lem d\,so mais trez ou

** d>a - de Março em, o Navio Cec.ile , e íorauí
« torro publicando qne tinham sido expulsos cies-
** Ricamente, e que tinham deixado o Brasil ua

-< ...ator desordem , e perseguição contra os ho-

s* men_ de bem. Não sei se os _f.-a.re:,..- o toma-
* rain ao pé da letra.—

Vii-ios também doas cartas de França em que

er.liuiai <- _ua o-.^..^  , .

o seo Periódico, de que alem disso mais trez ou.

(.nano Famílias tiravam o meio da sua subsistência

pela distribuição, artigo ce Cr-irtes &c. , e ate o

propno The-óuro aigum interesse pelo. portes do-

°'\."(js 
grs. AssignanPs de semestres poderám,

receber o segundo' trimestre, e todos o resto do
vimos ii.r»onr.. ..„«>  -- ¦ - ,.aiíei-e_i esperar pela eontmuaç-.o des

di/ern ter aquelle Ministro expedido ordens (que 1. »e nao qm* _¦

«apWfor.»* sem duvitla solicitadas por At_e.- ta Foih.,S)

OTC.aC.-rte) para que as Auctoridades 
^. - , para que 

'<

¦f. ,. hajam de dar passaportes aos Brasileiros que

,.-.. rem regressar ásua Pátria; e pura q«e se-

iLm recebida nos Portos de Fr^« o^Navir.s do

Buenos-Ayres.

Temo. recebido Folha.* daquePa Cnlade at ¦ 8

Hrasil oue lá'«_éa, rem com a uanaeira :-¦»».. >-" d 
M ; as quseg n,,_ confirmam que as tascas da

ilptió O, Irmãos __.rfr.-Vt. (frivaes palavras de J H 
^ ,Mih ,_il0 

^s
L.n»arta) meiecmn, a confiança dos Gabinetes da g 

^ ^ ^ exeit te. m .qu« ,_,versai mceud o

.?,,- _¦¦¦.'_ ambeín he constante que o Conde de (|„ Am(.„ca Austral Em Buen .sAyre^,

^ foi nomeado por Sua M__g.rta.te Chr.stia- ""1ÜC"» -^ .„.„*¦.»...»
"' ._-. ... H......7 Mmn A-rente daauelte(i/ loi nome"»" p" J. ii».

. „ para vir ao Brasil eomo Agente daquelle

mo ÍSsta nomeação será sem duvida muito

iavel »a nossa Corte , pois Mr. de Gestas,

iá aqui esteve , e voltou para a França mm-

epoi. da sabida de S. M. F* mereçeo a estima-

e consideração de todos os Brasileiros , que o

aram, e qae nelle sempre reconhecer im a maior

«o pela n ssa Sagrada Causa.
Nós uao duvidamos da v vi cidade destas noti

cm.» iioveriKJ parecia ro. -mor aer. u.rau. , .„..,........•«

em a noite de 19' de Mi.rço uma co.i.pf-çm* . >mtra

elle a quul o Argos affirma eMar irrteirr.menle suío-

cata 1) João Antoní.. ..areia foi por aquelle motivo

Itenciado e executado no dia « , e tem.e prendi, o

muitas pessoas, que se e_t.m proce^ando. O.m,,toreS

da <o.ispiraç'ro quweram laobero sublev_r fcait^a í .

e Entre Ftios. t?- „-
Feias Proclamações do Governo de Santa í" ve-

P..>v.,.<.;_ nner emneiihar-se em no-

_. ,- ,,„_ fora a primeira Nação jBi/n.pffl em
?rm/er^; ...üia/a Independência dos Esta-

_. \ '1*0*^ -»"1' ' *

" 
o"M_.echat Duque de BeUuno (Ministro de
" 

) havia sido nomeado Major General do

,S dos Pi/reneos; e o General O,^ Par
-, _:;,»>_ ficou encaneí>ado interinamente da P..s-

W-i" opinião gerar de ser inevitável e mui

..xtó8fw™."^"<! j. "áu h"VÍ"t*fUuda": d. x_am"'no'cam,x. 800 prisioneiros eom
:_,_! s_bre^o 8vste.na de strscta neutralidade, que ^ ^ 

-*.

I Governo Mtunico seguirá n. presente conju- vanis  v  -.,„., 
bV,

nura. le colhem-se as seguinte, noticias- No Ver, a .a ia
—— rio Prolector-acabou de completar a desot-fem, e pa-

. m,et_H- se verá livre aquelle Pm. da rmarql.ia

NOTICIAS ESTRANGEIRAS. "'"e oq ,mPaea, O P,x_rcito e.pe-licir.navio ,loSul,eo_.
-1- tropas Peruanas e Chilenas debaixo do eom-

PORTUGAL S,. 
~(}o 

General Ais arado , deriois rie ler obtido

.__, ... » o.« e-™-.*2-u* J-—-^ 
• «""«"¦'' «•»¦——

,,m ____.ii__.cio do seo Redactor. que ht_ o sc-miitê. .reurai

rteocs de terem r_ii>mu«- •-,•• -^ ¦• - .>
ílde eo_fom.>da(-e entre Santa Fé e Entre Hros^

bre prestar-se aquelle auxilio tmmediatain.-n e , o^de

aceonlo com Buenos A.yres , tem demorado a t *_ora .

ao menos oslensivamenle, a resolução do ueSoeio. te-

do «remo. o rr-srtlado da ho>ra. ca que os mesmos

.narauiatas tem formado , HUuüiido o_ P"V"s.

T R ali! Marales d>-..roi,oo l«» t'«meris de

tropas Colombianas ti, linha de Garahoya as quaes

S «ia, no earopo 800 prisioneiros eom _fi ()u.e.aes,

S mortos, 160'feridos, e 1000 espingarda,

Ue varias iiirtas e Impressos de. Lima e do Chi-

vanwgen. M)ore o . .>•. n...... > .»- - . •**¦ --.;•• ¦--

a este coiw e seo- Exercito-o t-ir-itrat *_ ««te*
»*
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Tire-, e Alvnrado foi dciTotatlo cm Moqne^v.a, c obri-
gado a embarcar.

O Exeicitr. do centro, eomm. ndado pelo General
Arenales estava por dias a sair de Lima, senão para
fazer frente ao inimigo , ao menos para etitretel-0,
cm quanto novas tropas .. aprontam. Parece que este
movimento lie em conseqüência da derrota dc Alvarado.

Eis-aqui o quadro melancólico «Ia geral conflagra-
ção que appresent. quasi toda aquella' vasta porçãoda America , e que mais de uma vez temos pr«'tlito :
igual sorte nos estava certamente guardada , se a Pro-
videncia , visível Protectora da nossa Causa, não nos
tivc.se reservado, apezar de todas as diligencias pra-.içadas em contrario pelo Congresso Lisbonense , a Au-
gusta Pe.soa de S. M. I. para centrn da nossa união;
e não presidisse por outro lado aos concelhos tlaquelles
a quem estava confiado o Governo das Províncias. Sem
a Presença daquelle Augusto Príncipe licariam tàobem
<tm campo., e sem freio as paixões, e os Povos
«rim» sacrificado aos interesses dos particulares debai-
so de especiosos pretextos : Portugal aproveitando-se
dextramente da divisão dos ânimos , e da nossa fra-
qtieza fysica nascida daquella moral, lançar-rfos hia sem
o menor custo cadeas , talvez mais pezadas do que ar-
rastímos nos tempos anteriores ao dia 7 de Março de
_.i08; e nós lhe agradeceríamos por cima esta escra-
viiião qne vinha arrancar-nos dos laço. di anarquia,
Quem conhece tudo isto, e quanto S. M. I. Se tem
cansado para nos elevar á felicidade de que gozamos ,dirá que não lie só da nossa graça e vontade, mas
tãobem dos seos merecimentos e altas virtudes que re-
cebeo o Augusto Diadema que o adorna.

CoílBlFOsi, E->- CIA.

Senhores Redactcrrti.'-

Tivemos o dissabor de ver em o N.° 1S3 doser; interessante Periódico maculada a honra emenos prezado o patriotismo de muitos Cidadãosbeneméritos que „ Sr. João Gomes Barrem, deinunca ao 1 udIico , como qnebrantadores de «mas
promessas falsamente asseverando não haverem ei-les realisado as entregas das quantias, com quesubscreveram para as urgências do Estado : he fa-
,p Z-Z 

' 
Z*' 

Redactore., q»e c™> duas pennadas
d», H f T/\ 

"° "1;US VÍV0 ,!a MJÍl wnsibiliila-de. He fatalidade, que o Sr. Barrozo não sendomuito menino, procedesse com tanta lcviIK|a,le emnegocio de tento pezo, qual he sem duvida der.ramar suspeita sobre a reputação de seos Concidà-ddos ! Nos somos os principalmente offciididos ¦ o„rsso rogamos a \ mces. queiram por amor da f -tiça, e da verdade inserir „,, seo Jornal a se-Í -.te exposição com os documentos , a qlle Pjla erefere, a f,ra de salvar-se a nossa' hon?." e a dosnossos compatriotas. '
. Encarregados pelo 111.- Senado da Câmara des.fa Capital, oomo ,P vê do Documento N « 1 |(..promover a subscrição , e cobrança .ias 

'amnth»

que voluntária e gratuitamente oUerecessen. os Ne.goc.nntes da classe de ferragens , ^tramos com dit..vello no desempenho desta CotnmiY-ã0 , / obtivemor, o resultado de ã;348U800, qae Wara™
ff d"a;. Keh^ "o-ninaes dos contribuinte olJiesoiire.ro para ,sso nomeado Manoel José Ri-berro ele Ohverrtí.

Destas Relações , organisadas como a de K o
2, ficou uma ern poder do Thesoureiro Olheirae a outra . em que este havia lançado o re bo do

dinheiro arr:Ta«_ado foi 
"renirltida' 

oh niu.t c
do por mão de seo Procurador José AnZnii/"/"
Soutos Xeivirr. com o Oílk-i., jmiio p(„- c«wjía"N.= .'. ; tudo em ohsorvaneia do quo se déternif"
em o dociiu.eiito N. ° I , para .pie pudesse tPl ."*
gnr a promessa ah feila , de que os nomes dos Vidadãos, que generosamente se prestassem ao dou,tivo, seriam públicos pela Imprensa.

Não pócle o Sr. Barrozo desculpar-se comconsideração de que as pessoas por elle acusados
de pouco ex actos no cumprimento de suas palavrhaviam assignndo os seos donativos em i-asà «LExcel. Ministro d'Estado dos Negócios do Impe"rio , onde não consta do pagamento ; nüo pode"digo, esta consideração desculpal-o; porque eu, _Relação N. ° 2 foram declaradas as pessoas aue-assignaram em outras estações, das quaes com tu-do cobramos as quantias promettidas por nos advirmos anctorisados pelo Senado. Devia por tanto ãSr. Barrozo exigir do Thesoureiro Olhei a a Relaça o nominal da cobrança, e conferir com ,t Zdebito , a fim de não cair em descuido tamanho'

e não deprimir o credito de Cidadãos honrado, 
'

que certamente lhe não cedem em patriotismo. 
'

Basta , Srs. Redactores : nós concluímos roo-an-do-lhes segunda vez queiram fazer publica estaexposição com os documentos , pelo que lhe sero-mos obrigudi. simos. — Os Encarregados — M. í Ri.beiro Guimarães , Constantino José Ferreira 
' 

Con. -
tautino Dias Pinheiro. '

N.° 1.

Em cumprimento de uma Portaria da Secreta-ria de Estado dos Negócios do Reino do theor se-
g-Kinte." Tendo-me Ordenado S. A. R. o Princir R,
gente , por conhecer o exaltado patriotism qidistingue o Corpo do Commercio desta Cii <c
que eu convidasse seos honrados membros atribuir cada um segundo as suas faculdades
tavor ria causa sagrada do bem geral da Nae sendo certo que muitos Cidadãos, q„e nãotencem aquelle Corpo, náo. duvidaram auxili.Estado, a fim de ter as forças, que lhe fal,
para concluir a gloriosa Obra da nossa Regea.o-s Manda o Mesmo Senhor, pela Sentar'Estado dos Negócios do Reino , q„e a Ca.desta Cdade faço a..ri, uma Subscripção, Fa.?todos os Cidadãos hvres , seja qual for 

";,..„,.

vTL Pertp,,!<.'a,n P«f»ni entrar %rn bene ri„ ZEstado com as quantias, q.ie poderem, n 
" 

,ndologo a referida Câmara „,„ Thesoureiro I™a ,«a, ação dos Donativos,, que se faram Sicol

«« - t/n r 
J"7'Z em 8 de fevereiro «*lo^—jose Bonifácio de Andrada r SilvaEncarrega „ Senado da Câmara desta" Cidad,a Copstantrno José Ferreira , Manoel de Sorn-a Pd/n'Gunnaiaes , e Constantino Dias Pinheiro \t e

Zl ? 
t"Jot,"«f' 

f« classe de Negocio dc Ferra
P?ííen-, a q,,e contribuam com os dor ,vos quederem a favor das urgências do L ado, a"fim a" 

,te."do 
est': as forças necessárias possamos vo¦concluída_ a gloriosa Obra da nossa Regeneração«. qniutias que receberem ent.es.iii.ain na mão d,Cidadão Manoel José Ribeiro de Oliveira, „,orad<><i ma da Quitanda N. °. 117 Thesr.ureiio nomead.ara esta arrecadação, e appr«,m,tàréi_i neste Senadi. a lista dos „omes d, , ribuinte. , que se f_ra publica pele Iuipre_,. 4
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, • '-. Rio de, Jui,vho em Vereaçíío de 9 do Fevereiro
Ae 18?S. —- José ÇJçiri fíiite'*..; Perei #\i João- Soar'»
;de Bulhões , JoSc Pçtçíra da '..va Manoel, Do-
urifigos Viautm (Irugel -dt> Ar irai, José Antônio
cios • santos Xavier. -.>¦ ;

,.,..'., ,,..:¦_ . :M.*A ,..' ..;< ¦•.-'" i ,": . :'¦.:;•

Lista 
"dos 

.fiegociantes, / Lçj(is,r,fk{ Êp/Mgelis . qtic
. , voluntariamente ,çonl,ri' tiram, .partturis•. urganéas, do

„ Estado, cujas rrceb inf os abaixb.assignn.dQS, que
foram ençarregadc pelo lllustcv Senado para esse

j fim a saber ,...»¦_¦-„ -.-_ ';¦:-- ..'..-..

Joaquim Antônio ÀÍX.c.s. Tinha assignado
em caza de S. E*,.*-:.,-. .-..- f . ¦;

Bernardo Luiz d' Almejdft, ,,.-.
•Francisco José dos Santos
Manoel de Souza Ribejro Guimarães &

i c.,',.,,,.,, ..;.'.'.'.
Constant!iío Jpsé Ferrei ra. ., •¦¦
Consitantíno Dias Pinheiro -
Antônio Ferreira Alves; ,
Joâó Francisco _ Pereira ,d» Foriceca Não

¦; tinha e pagou
JóYimpíbeoíV Araújo & C."
sé Cardozo Netto

ntonio Àíyes ,Nog\ieira
ntonip Mar,tjns Lage

lanoeí Martins Vieira & C.a
osé Alves Gujnjaj-ães ,-.

losé Bento Alves .',,.., ¦-,-¦¦
Antônio José _ Morçiya &. Ç.R
Tristao Ramos, da Silva
iDoniingps José ,Martins d' Araújo
Miguel Gonçalyiss da. Cunha , ,
3_,ui_ Gomes Anjo, . ¦
Ign o ¦ "Peixeira da Cunha Lòuüada
.Io. Rodrigues Gonçalves Valle

u José Pereira d' Azevedo & G.a
osé Rodrigues Coelho Ramos

José Vieira de Souza Braga;
^anoel Gonçalves da-,Silva Vianna Não

finhía assigiiado, pagou1 jp^quim: Jdsí.. Gonçalves Júnior
Çaiptano 

*Mor 
eirii Çarcez

José' Ànfonío -de' Freitas Amaral
Pedro' Jpsé-;Mai'tin_- . ...
Joséída Costa Correia
.Joaquina ttoza de Mendonça
Antônio José de Souza Braga.

Srs. Redactores.
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Rogo. ,a V, iw.-.eê, de* m/f ,dç.§eí_!ps!rçs«i-,--«a recorro
á mi. b.eiT. .9<»f!S.lt»,.íIif>]h(H.,_p(u;*_ siis__,t_r .& lembrança.,
e observância de, u)o, dos „ mai.*.,¦ sábios-;..Dcor©|os_i cie
Sua MngWtüflp, .I.ir!pei;i_l,,i..'gue tepclcj, çiiçíii#'":'do- tom
puro . çcjxit.en taijnento , ,,tod<)s, pj „ Brasjleirp?¦»;¦, pjffedftii.toda-
via ir. c?wlo fi/n:.assojiibrpsp .e.^quftcitíientp,.; Q Decreto
ite datído . dp. Paíaeio dp íj.o. <J& J;#iejro:jMi.; .j.4 de
Janeiro de 1823 , 2." ..d,. Ind^peiidpnpa,» er da Jmpe-
rio , ,e .pubUci.dc. ,no ra»rio:,4p .Qovér^o.ri.0 lAVeprin-
cipia. assim, r— Roí .quani,!. depois,- dys pppressi.VOS,».- 9
injustas .pro.eediniepfos, de Pprftigalp cpn&r-á... o .Brasil.,
tjtie molharam a sua. In dependência J?,o%ciça, * abso-
luta .separação ,. pew, .c.on.tradi.cloria,,coki .05 principios
proclamados.,, indecoro.sa., , c .ntè ,--arriscada a admissão
franca.. /Rs. subdito*. .de Pertug?1,. em um, Paiz , com o

qual aquelle. Reino, .se acha, ;e».;guer. %.,..,>. e.Hçi, por
bem D,etçrmjn_r .&.c r.-iii .,, e*. ..-;.'. >,'¦ .ç_ ;'f-;''l:''"
í Corao não. atttwo .pas.oa .ílganu^i e>.só lembro ¦»

observância da. .Lei.,. , pois ignoro: se alga80as pessoas
P_.-tui.7tiwas,,. que . aqui, .chegaram- proxiraamer^e _ de
jPaizes Estrangeiros, jú, foram á- Câmara jurar Jdelida-
de ao. Governo territorial.,, .por isso, me animo a ro-

gar-lhes.se. .sirvam, dar cabida no seo Periodko a «..
ta Carta. -— .0.. C.

lfiÜOOO
J6U090
ltíTJOOO
lOIIOOO
10ÜÒOO
1SUS0O
âuúoo

Rs. 
' 

2:348U800
'. ,. 

., ,,.N.°'3, . '; ,, .„ ¦: ., ,;,

, Levamos a presença de ,Vt- SSl o resultado

que podemos obter era exeçuçãç da Portaria de ,9
de Fevereiro para rècebernips o que voluntariamejí-
te quizessem dar os. Negociantes, da .Cojporaçao. çe
Ferragens para as Urgências do Estado , cujo.pro-
dueto foi 1 neste; dia, entregue ao Thesoureiro Mane?.,
ei José Ribc.irò\de Oliveira. Rpgaipos a este IH^s-
tre Senado apronta participação , para que alççuns
dos que tinham ;|ssigiiado eni.Çaza. de S Ex/, o
Ministro d' Estado.cÇbs Negócios do Eeinq, e, noa

pagaram , fiquem descansados. „,
... Deos Glia de a VV, $$. Rio de Janeiro,<XG
de,Março de 1 ã2. 

'. 
..- :. . ¦;:> \ M ¦..'

Ill.mos Srs, do Senado. — Os encarregados.---
Constando Josi Ferreira , Çonstardino Dias Pi-
nheiro.

Dia. 24 de. Maio dei 1823..

Prestou'. Fiança na Alfândega o Bergantin Ingle.
Bclgrave, que segue para Hamburgo.

......... >.sV Miguel João Meyer.

.., .,-:..,,, 'Dia 26. de Maio.

Prestaram, Fiança nà Alfândega ,as Embarcações abai.
-xo notadas, com- destinos e dias de sahida seguintes.

. Para Antuérpia em _Í8 do corrente mez, Ber-
gantim Hollandez Hop.

;Paira Buenos-Aires com escalla pela Colônia , em
30 do presente tvei, Galera Nacional Bella Benita.

Para Calcutá em 31 do presente mer, Bergantim
Nacional ATow. Destino. ::.'"¦-'

..,-... José Maria Fellio da Silva.

Continuação da Subscripção" tic/limtaria;, e mensal pam
augmento da Marinha de. Guerra do Império -. .-.

ih Brasil
...,.,. ,-, Acções mensaes.

Transporte.. 67Õ5
José Joaquim d1 Almeida Silva ...
Manoel Pereira.
Antônio José ".
Jciuina Maria, ...., ,
Fèlieicí %i-bbza dá Silya.. ..,..,._•.
Francisco Antunes
José .Joaquim MsjTO de, Andrade»

„ Bci_: GònçalVés....:-...,?,,'...'.,,,;,-. •...
João" I.épomôcínot.àtita.ice,,,.....
Alteras Frunçisco d1 Assis, Chagas.
A,qlojii^ TçieSj Pjiinçiro, Sobrinho .

, Anl^njq/t^aci^^d^ilVÚ..,..;.:...
¦foçé FrACopió rie Castro.

¦,,r(.eronçí' Fwriçiícip de Oliveira ....
Francisco Antônio da Silva......
Diogo Barboza l|ego. ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1'I

l'l
'2

1
1
l

,«wâ
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Transporte. .oi ix
Capitão Ajudante Teotloro .Totó Gonçalves 1
Major Agostinho Pctra de Bitnncoiirt 1
Irmandade de Nossa Senhora da Gloria 5

(quer pagar 6 mezes adiantados)
Padre Francisco José Machado *
Manoel Maria •¦
Jeronimo Miguel Antunes Lopes Martins 1
Er. Francisco de S. José Belém,, 1

( quer pagar 1 armo adiantado)
¦Custodio Marques das Neves 1
Joaquim Ignacio Mello Serra.................... I
José Síflustiano da Trindade............ 1
José Anloaio da, Costa... ¦ •'• 1
D. Tereza Joaquina Sodré -. 1
Jesuino José de Jesus. 1
Antônio Luiz 'Pire?.,,, ...: • 1
Lourenço Manoel Botelho de Moraes Sarmento.. 1
Tertuliano Turibio Pinto ¦ - I
Januaria Arcanj.» I
Manoel 'Lopes da Costa i
Antônio José de Castro I
José de Souza Coelho 1
Gregorio José Martins 1
Joaquim José da Silva 1
Lourenço José Lopes Pessegueiro.............. 1'Padre Antônio Dias Bello ., 2
Francisco José de Francici 1
Brás Antônio Castiioto 1
Francisco José Caldas .' 1
José Manoel Manso....... :.:..... 1
Aureliano Augusto da Silva' .................. 1
Domingos Francisco de Azevedo ,., 1
José Jacinto Duarte Brito 1
Felisberto José da Cunha . 1
Joaquim José da Silva 1
¦Sahistiano Antônio da Silva,  1

i ransporte. ..ÍÍS11
Franaisco Rodrig, is d' Almeida ', j
Francisco Vieira , miam i,
Felippe Justin-l.no v 'Sta Ferreira,.  jq
Antônio da Silva Cai ira por si, e sua raulhei 3
Francisco Lopes de O. eira Araújo j
Custodio José Coelho „.. \
José Joaquim Brochado i
Custodio José de Miranda -j
João Baptista Fetal «>
Francisco Duarte Nunes i
Bernardino Pereira da Silva "... j
Brigadeiro Martiniano José de Am.-mie, além de

2 que já assignou ,j
( quer pagar 1 anno adiantado )

João Carneiro de Campos g
Francisco Pedro do Amaral j

além dé 1 que já assignou
Tereza Maria de Jesus \
José Maria Pinto i
Joaquim Máximo da, Silva \
D. Joanna Laurianna j
José Joaquim \
José Antônio Firme \
D. Maria Henriqueta de Mello Corte' Real 
Joaquim Ferreira dos Santos
Antônio Luiz Machado 
Padre Felisberto Antônio de Figueiredo 
Cândido Pereira do Nascimento 
Joaquim Ignacio de Carvalho Pinto
Lourenço Justiniano de Souza
José Rodrigues da Trindade j
Adão Ignacio Nogueira ]
Felicio José Carlos \
Silyeria Maria da Conceição j
Francisco da Costa Machado J

6811 Continuar-se-ha.

Ar O T I C I A S
E N T RADA S.

Dia 26 do corrente. — Sicitia por Gibraltar ; 86
dia3 : B. Ing. Managissy , M. Johit, Bozcn, eq-pa-
p;em 8, carga vinho a Fielding. — Liverpool; 60

B. Ing. Argo, M. Joseph Brorsn , equipa-
gem 9, carga sal , manteiga, azeite e fazendas a
Heytisorlh Brothers ; passgeira a mulher do Mestre.
—• Chihy• ; 45 dias; G. Franc. L'Ar.ligon, M. Ce-
chelon-, equipagem 22, em lastro : passageiros o
Major de Artilharia de Marinha Hinde a reunir-
se ¦ a- Lord Cochrane , 2 Franc., e 1 Chileno. — Ca-
bo Frio ; 4 dias; L. União do Brasil, M. Francis-
co José Rodrigues, equipagem 4, carga milho e
assucar a varios.

S A II I D A S.

D-a'26 do corrente. — Gibraltar; B. Ing. Lait-

M A R I T 1 M A S.
rei, M. James Donald, equipagem f), carga cacáo
e cobre. — Valparaízo ; C. Ing. do guerra Fly,
Com. Thomaz Philipps. — Pernambuco ; B. Amer.
Packet, M. Ebenezar Meacon , equipagem 14 , car-
ga caffé e fazendas. — Campos'; L. Santa Rita, M.
Manoel Francisco Torres , equipagem (i, em lastro.
-— Mac.ahé ; L. Espirito Santo , M. Maneei Antônio
dc Oliveira, equipagem 7, en, lastro. — Ilha Gran-
de, L. Paquete-, M. Antônio Fernandes, equipagem
5 , carga telha e fazendas. —¦ Benguella ; B. Êspe-
rança, M. Joaquim José da Silva Loureiro, equi-
pagem 39, carga agoardente e fazendas: Capellão
do dito Fr. Bartholomeo Pires de 30 annos de ida-
de, de côr preta, e estatura ordinária: passagei-ro Garcia dc Macedo.— Mal danado ; C. Ing. Spri-
ghtly, M. Ge Brown , equipagem 11, carga fari-
nha, arroz e agoardente.

AVISOS.
ÍÜahio á Iuí uma Arte Franceza sendo uma breve o fácil introducciío ao estudo daquella. Lingua porG. P. Tilb/ery, Professor Imperial dc Língua lngleza no Seminário de S. José , e Professor Publico de Fran

cez , inglez, e Geographia.
Pede-se para uma fabrica de chitas, susceptível tle grande augmento, para a qual todos os utensílios

estam promptos , omciaes que saioam imprimir á mão com especialidade, que conheçam a manutenção do role
,e mecânica: podem dirigir-se todos os dias das 2 para as 3 horas da tarde rua da Ajuda n.° 14.

Os Srs. aue tiverem a receberem contas da. Casa de Caldas e Marolle , queiram se i mresentnrem con
, ellas para serem pagas, no armazém da Rua do Ouvidor N.° 47. Os'mesmos passai™-, a ven
dito armazém e i-s faze-ndas que existem nelle , fazendo igoalmente Leilão dellas no d$x80
2 cie Junho das t.,"M horas da tarde por diante que se venderam impreterivelmente. Ca.f>-i

er a armação d<
o corrente mea
e Marolle.

a i o J A N E 1 R 0 a a. I M P R K N A L. 15Í3.

___
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Habitantes do Rio Grande de S. Pedro.

P,
nossa Independência, cumpriram-se os destinos... so-
mos Indepeudeotes.e Felizes. 

mpEaADoR_

B RoximaS * saírem em total ruina estam esfas
Phalanses Lusitanas, <_ue ainda enxovalham amai-
fadada Cidade da Bahia. Cercadas pelo bravo Üpr-
,Ho e Esquadra Brasileira serám precipitadas no

íbwmo, que teceo o seo orgulho, e mie mere-
-Z os seos crimes. Ai delles! O Mundo conte-
lera com mais um exemplo, que nao seataca im-
..«nemente a Independência de uma Nação briosa.
4 altivez dos Lusitanos, tem sido trocada pela rai-
;a , pela desconfiança, e medo, de qu«i estam pos-
CidoL Habitantes do Rh Grande! Cedo voltara
íauella Cidade ao grêmio Brasileiro , e eis o maia

:, ello frueto dou estofos de todos os Povos de*
,'e'o Rio de Janeiro até Parai/ba do Norte. A_vqs

oca outra ta-refa igualmente importante Nao ve-

les que ainda os muros de Monte Vídeo acp.tam
•nonsM-os, que nfio ousando medir suas fjrçap com

is f i Exercito Brasileiro, valem-se da intrica pa-
os f a gnerr^ ? Esquece-vos acaso a ingra-

ã c, im vos pagam o bem, que lhes fiaes-
•s e .s lares, e os perigos, de que foram
ivres rra pelo valor dos vossos Saldados!
iabit „ Rw Grande, reuni-vos, empunhe-sè
espa , vá para lonaçe, ou morra quem não quer

.'.er 
'B,ru.sileiro 

, e Subdito do Imperador Pedro L
) ferro, o p>, e a morte cubram os inimigos,
ue ainda piaam nosso bello Território, remor-

iatn-se vendo-Nos Independentes e Victonosos.IMPERADOR.

Paulistas.
" -> tem sido en vão quando a Nação tem ap-

para o vosso Brio. Não te o. sido em vao
a sovte da Guerra tem si «jo confiada ao

vos... .alor. Faliam c* margens do Rio da Prata,
i Umeuau. Lá he conhecido o vosso nome, e a
Nariò cm troco vos lança bênçãos de agradecimento
.* paz Paulistas ! Não basta ainda. Vos sabeis que
tem vindo desse veliio Portugal Inimigos, que por
todas as maneiras pertendem fazer-nos mal. Ingrato*!
He esta a .«ompensa de uma Fonte de Ouro,
que por mais « ; trez séculos osinnmidou, comprou
ma paz, e lhes grangeou amigos. Paulistas! Mais
*m esforço, marchai a engrossar as Fuleiras de
'ossos Irmãos, qie cercam Monte Video. Hide tomar
uirte na final entenda, que firmará nossa^ Inrjé-
íendencia, e d >ois de embotar vossas Espadas
«esses def-enerad Lusitanos; vós tonicir-eis, ao vosso
isonlio Paiz, e tão cobertos de felicitações, e

agradecimentos v «vireis por toda a parte--* o-
ram firmar a »o iria, taltava o, seu. sangue a

Aiitiaos d?Ofj?icio. .

Repartição dos Negocias do Império.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Necocios do Império , participar ao Capitão da
Guarda Imperial, para sua intelligencia , que Conformar.-
do-»e cora a sua informação sobre o Requerimento do
Soldado da mesn.a Guarda , José Pereira; Ha por tem
Reformar o Supplicante com meio soldo da sua praça.
Palácio do Rio de Janeiro em 10 de Maio de 1823. —
Jobé Bonifácio de Andrada e Silva.

Manda S. M. o Imperador, pei» Secretaria de Es-
tado; dos Negócios do Império , participar ao Capitão
da Guarda Imperial , para sua intelligencia , que Con-
formando-se com a sua informação sobre o Requenmen-
to do Cabo da mesma Guarda, Ignac.0 José de fontes.:
Ha por bem conceder-lhe licença por um anno , sem
vencimento de soldo. Palácio do Rio de Janeiro em 10
de Maio de 1823.— José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

¦ Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Eí>
tido dos Negócios da Fazenda, que o Desembargador
Juiz dos Fallidos faça entrar no Theaouro Publico a
Décima de 4:840Ü71'8 réis, constante da relação inclu-
«, importância dos legados deixados por D. Mana Fran.
cisca Borges , de que be devedor o Negociante taUido
José Luiz Alves, como testamenteiro da mesma, e que
^exigida no dito Juiao dos Fallidos pelo kM
dativo Joaquim José da Rocha. Paço 28 de Abril de
Vm.~Mattim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Néscios da Fazenda , participar ao M.mutro
e Secretario de Estado dos Negócios da Guerra, q»e
„ão sendo compatível con, o grande, e laborioso expe-
o" te actual do Thenoi.ro Publico divert.r Officiae., que
constituam a Ommissio declarada na Portam expedida

pela Secretaria da Guerra em 9 do corrente im
examinar nas repartições do Arsenal do Exerci.
tiital Militar a sua contabilidi.de, e semto
ine que os exames sejam ali feito» a e-
se pratica com outras repartições ,-• Ha
viem »o Thezouro as contas-respectivas
tiçée* , o»* «vnnaaeg, ou t«jj«»tr»efi par



m )
-nada», e subir depois o resultado á Sua Presenvf , pa-
-com conhecimento ..le causa resolvei- o augmento';, qm:
julgar conveniente nas prestações -niensaes , que envia.
Visco '28. de,,Abril. de. 182a. —- Martim .Francisco Xibevra]
de -AndrculiL 9 \ >"

Ktqiartiçâo dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria da Es-
tado dos,Negócios da Guerra ; -participar ao Brigadeiro
'Graduado Conimandante. da Fortalc.?.» do Viliegagnoá ,
em resposta ao seo Oilicio datado de hoje , em que re-
presenta as difficuldades, que encontra 

'pára " 
fazer" prom-'

piamente constar ao juiz do Crime, do Bairro da S. .(o
sé, na fôrma das Imperiaes Oídejis , as,Euihareaçóes quer
vindas de Portugal , quer de" Portos estrangeiro»," que
«.'.itrarem neste porto; que o mesmo" Bi Igadáiró-ftu/a dar'
Tiarte pelo Telégrafo , na fôrma que aponta .no seo Offi-
cio. Paço em 8 de Maio de 1323. — João Vieira de Car-
¦valha.

Expedio-se ordem ao Brigadeiro1 Graduado Director
: dos Telégrafos, para fazer constar ao Juiz rio Crime do

Bairro de S. José a1 entrada dc taes Embarcações logo
.que tenha a noticia Telegratica.

S. PAUL O.
í

.-:''". Villa úe Pindamonhangaba. •

lllusi. e Excel.' Sr.—O 
" 
Presidente , e mais

Officiaes da Câmara desta Villa Real de N. S. do
Bom Successo de. Pindamonhangaba, ãs Provincia
de-S. Paula, por desejarem assaz bkií,i/estar a S.
M. I. a y. Ex. mesmo, e a todo o Império Bra-,
sileiro os puros sentimentos ;de ataor , gratidiío,
lealdade, profundo respeito, e.. obediência cega ,;
de que todos os habitantes da dita Villa, e seo.Dis-
tríeto, se acham possuídos para com o seo Angus-
í'o Imperador,'© Senhor D. Pedro 1. , tem a boa-
ra-de fazerem'-enviar por copia --á V. Ex.- a Acta
da. Sessão da Câmara que o Presidente delia na
data de hoje extraordinariamente fez convocar , só
a fim de se reclamar , e tornar-se nulla a clausa,
que obrigava o Nosso Imperador o Senhor D. Pe-
dr o I. e jurar previamente de conservar, e manter
a Constituição que-fizesse a Assembléa Geral Cons-
tííu-iíite , e Legislativa do Brasil.

Digne-se V. Ex. levar a referida copifi. uo tm*
perial Conhecimento de S. M. o Senhor D. Pedro
I., para que o Mesmo Auèfusto ' Senhor possa for-
ínar ajusta idéa, de que todo este Povo se faz
ínéreceúor.' 

Deos Guarde a V. Ex. Villa' Real de. Pinda-¦inonlinngaha ém Vereacao extraordinária dè'â7 de
Abril rie 1S23.' " ' ; '''.-. "'''.

_ Illust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva, Minisír) e Secretario rie Estado dos Ne-
gocios_.do Império. — O Juiz de Fora Presidente,
Antônio de Almeida e Silva Freii-o; o Primeiro"Vereador, 

José de Cerqaeirà Cezar ; o Segundo"V.ereador 
, Fabiano da Silva Salgado; o Terceiro'Vereador, 

Manoel Henriques de Paiva; Procura-
.dor do Conselho , Aleixc. Jq-sí: de Oliveira,

Termo de r.traorêinaria.

' e sete dias do mez «le Abril de.mil
'inte e trez ,. nesta Villa Real de N.-cesso de Pindmnrmhangtiba-. ¦ Ca-

e. P-.rçoV-flo C-OHseíiio ¦¦•dc. ¦ , ;»,,.'>

de propósito Joi vindo o Doutor Anlonio de AlmcU
áa t'"íjiloa Freire da, Fonceca , Juiz, de I-Yibi act nu)
da Villa de Tmíbaté-aoiw-etlçãAa e Presidência ' nos-
ta., e sendo a;n conivps ^eruadoreíj. actuaes,. e Pro-
curador dó Conselho, e assim mais o Clero, N0-
brezá, e-Povo delia, e em Vereação extraoidina-

•íiíl pTOÍèlle Presidente convocada; polo mesmo foi
representado , que jamais de maneira algmna con-
vinha eonse-rvar-se a Clausa , que esta Câmara ,.
exemplo .de outras muitas, tiuha feito inserir na
Acíá da Acelamaçao do Senhor D. Pedro obri-
gaudo-se por ella ao Mesmo Senhor a jurar pré-,viamente de conservar , e manter a Constituição
que fizesse a Assembléa Gerai Constituinte e lP.
gislaíiva Brasilica ; pois que além do ser uni jura-mento promissório, do qual nunca pôde resultar
obrigação perfeita, he de mais unia Clausa paianós ignominiosa , que só demanda , e arrasta a pósde. ai offif-í»*- de ingratidão para comi S. M. I; o
Senhor D. Pedro, a Quem devemos o ser. de rege-
nerados , e dc independentes : que era portanto
justo, e de'grande interesse para todo o írhperío
Bràsiliiro-reclamar, efffrnnllar tal Clausa': mas que
para 

'isto se fazei' de um modo mais publico e so-
leirme era necessário escutar a vontade do Povo
daquélla Villa, e seo Districto. O que sendo ouvi-
do por todos >s que estavam presentes, e que pa-ra este ácto fora») convocados, unanimemente com
vozes claras, e- expressivas responderam : que ern
muito de suas livres vontades , qüe desde já a so-
bredita Clnusá" sé reclamasse , ánnullásse riscas**
se, e'se'J!j!gass"c como intempestiva, irrita e igno-.
miriiosa• *» como tal delia sé nao fizesse a mais
pequena comríiernoração ;, qué' era igualmente da
Vontade de todos prestarem officios do gratidão ,aiiifeádr*y: respeito, obediência á S.-M. I. o Se. b.or
D'.'Pedro1,o qtte tudo, corno'- 

"gratos 
, -gj-cj s

Subditos protesta ram ; e juravam éxacti tt. . n,
prir e guardar: pois que só desta mat 'iaii
ao Mundo inteiro uma evidente prova
dignos Subditos de um Tal Imperado . j-,
para consta'»- requereram se lavrasse Tèrm
por eiles .dfe veria ser assignado, e que dello
trahisáe Copia para ser remettida a S. M. I. , para
o Mesmo Senhor conhecer "-perfeitamente cs senti-
nientos , que a Seo Respeito dominam nos - habi-
tanteí deste Povo, O que sendo ouvido pelo dit
Juiz de Fora Presidente, e mais officiaes da C
mara assim o mandaram cumprir .* e para constar
lavrou este Tennc cm qnfe ass' nou o Preside'
e Juiz de Fora, Antônio de A neida e Sih 1
re da Fonceca ; o Primeiro Vereador , . é
Cerqueira Cezs.'; o Segundo Vereador. F
da 'Silva '-Salgado 

;' o Terceiro Vereador,
Henriques de Paiva ; o Procurador do Ce
Aleixq José dé Oliveira; 0 Reverendo Vigário',
Luiz" Justi.no Velho Coiurnbréiro ; -¦ o Sargento
Mói' Commandante das Ordenanças, Francisco1'Ho*•mem "de 

Mello.
(Seguiam-sc mais 40 assignaturas.)

Villa de S. Luiz.

II."10 e Ex.""* Sr. — 0 -Senado da Câmara, dest
Villa de S.-Luiz, por si, e em ir me do Clero, N(
•brer.8 , c Povo, que representa,
melhor no suo .'«ver -. e nté para
tes provas th >¦ senti

'fiinor, sincei.n pirof

eram
tudo
que

e es--

.bodjeiis

accordando agoi
tir as mai* evidor
tos, 

"dc 
gratidão

.' respeito , t? ceg
¦ :protesta;j '.c 

jui:
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eternamente tributar ao Senhor T). Pedro I., nosso
Augusto- Imperador, áqitcui o Brasil deve todos ou
!bens , tle que goza ; f.zeiri enviar por copia a V. Io,.,'
a Acta «li Sessão desia Câmara, que o Juiz de F.i-
ra Presider.te delia na «lata deste, exiTaordinar-iuincute
tez co,.v.,cit, , só afim de se reclamar, abolir, e ris-
car, cou,o irrita iitilla, e intempestiva, a i.-nu.n-
nente , e exótica cláusula de fazu. jurar previaoienoe
»i> mesmo Senhor u conservar, e manter a Constitui-
e/3.0, ipae tWsse a Assembléia Geral, Constituinte, e
Legislativa do Brasil O mesmo Seriado roga a, Vx.'1
se. digne levar a copia referida ú presença tio Throno
imperial , para Sua Magestade e,.t;,.> de huma vez
entrar no verdadeiro, o cabal conhecimento, que sam
es,es Os geraes, e unanime» sentimentos de todos ns
habitantes desta Villa, e seo Dest ido; e outros ipuaes
se esperam de todos os bons, e honrados Br,«s,íei os.

peos Guarde fidixmente, e por nitiiiiis auaos a. V.
Ex." Villa d„ .v. Luiz cm vereação extraordinária de
23 de.Abril de ÍSIS.

111."° e Ex.."0 Sr. José Bonifácio de Amlroel.i, é
Silve.,. Ministro e Secretario de Estado dos Negócios
do Império..

0 «Juia de Fora Presidente, Antônio de Almeida
p Silva Freire , o primeiro Vereador Custodio Ferrei-
ra da Silva, o secundo Vereador Manoel José Porei-
ra, O; terceiro Vereador Manoel Serafim doa Santos ,

Procurador du Ca«nara Saivador ttoiicaives de üli-
veira.

Termo de Vereança Exltaoreiinaria.

Aos vinte e trei-, dias do mez de Abril de mil
oitocentos e vinte trez, nesta Villa de .-'. Luiz dn Pa-
raitinga, nas çasis.da Câmara e Paços do Concelho
•flelh ern Vereiçiío. extraordinária , convocada pelo Juiz¦4 óra de Taiibalé o üo.it.tr Antônio de llmeiela e
Silva Freire, da Fonceca, cora Alçada , e Presidência
Desta , onde (, mesmo de propósito foi vindo , « sendo
llii com os Vereadores acíuaes e Procurador, e assim
mais o' Clero, Nubresa., e Pyv, da dita Villa; pelo«ít.iz de BV.ra Presidente foi representa Io , que era
muito interessante á todo o Império Bras.leiro , e porisso se fazia essencialmente necessário reclamar, abolir,
e riscar , co no irrs», iiulla , e atá ignominiosa á ío-
ios os honrados , e gratos Brasileiros a conservação da-lausula , que esta Cai.ara, (seguindo o exemplar¦ue a do Rio de Janeiro lhe tinha enviado,) a ha-
fia feito inserir na Acta da Accla nação do Sr. I").
Pedro I., obrigamlo-se por cila an mesmo Sr. a jurar
previamente de conservar , e manter a Constituição,
pie fizesse a Assembléa Geral, Constituinte, e Legis-
at.va do _ Brasil, quando pela tolerância de similhante
dausula se patenteava ao Mundo inteiro a pouca con-
ia,i|.a,_ que fazíamos do Nosso Primeiro Impe-ador,
etribum.lo-lhe assim e,»n iit,.-ratidões os remanaveis
icncficios, que lhe devemos , e tudo o nosso vasto
imeno, e rico Império Brasileiro. O que sendo ouvido
tor todos , responderam unanimemente, e com vozes¦heias do prazer , e contentamento ) , que se lhes de-
'.sava em seos semblantes,) que j>i gavnm «er até um
e seos mais sagrados deveres fazer se abolir, riscar ,
sepul'ar.se para sempre nos abysmos do esqueci men.

. a cláusula referida , e que a mesma se julgue mil-
,, e como r.tin.-a existente: q'ie estes' eram os sen'i-
entos de ttidns , protestando ao mesmo tempo, que'.es sempre tributaram , e eternamente tributariam of-
ios de .gratidão, confiança, lealdade, respeito, e ce.

obediência a Sua Magestade Imperial, o Sr. D.
•tiro Le que em defe/a do-. Mesmo Sc, e da nos-

Santa Religião , e Pátria Bi-a41'-ira'est,'iva.n promotos
sacrificar, tudo quantu de mais __>,vC-ci.Uj»o posshíato.

Koq-.n•re-i-nn , que de tudo ;;e lavrasse termo , que pof*¦"'''•'- ''-" as., gi.iisbe , e que delie se rem -lesse copia a
.'*»¦ .vi. 1. o .Sr, O. Pedro, pura o mesmo Si. entrar
d. unia vez nu pureza dos seritmierdós de t„:l,< t-stè
Povo; o que assim se mandou cum,.rir, e para cons-
tar oivrou-çe este termo, en, que o dilo Juiai do Fora<-• itiniti Oltic-iaes da Câmara assinaram lora o Clero,
Nobreza, e Povo, q.ie se achava presente E eu Pas-
coal Rodrigues V, loso Republicano per falia de Eseri,
v.'.,.i da Camaia nesta Villa o escrevi, e tu..bem as-
signei. O .Juiz de Fora Presidente Antônio de AL
ineida e Silva Freire da Fonceca, o primeiro Verea*
dor Custodio Eerreir* da Silva , o segundo Vereador
Miuioel José. Pereira , o terceira Vereador Manoel
Serafim dos .Símios, o Procurador Salvador Gon.alves
de Oh veira , — Segue-se o Reverendo Vigário Ante-
nio Flavio de Carvalho Reis, o Sargento Mór Com-
mandante das Ordensnças Salvador Gomes de Gotivêa e
Silva , e o Sargento Mór Commaiidante das Milícias'da Expedição do Destacamento de S. Sebastião, Jossê
Gomes Vieira de Almeida, — com mais quarenta as-
signaturas.

Artigos não Officiaes.

B R A 8 I L.

Pio de Janeiro 30 ele Maio.
PrometteniOB aos nossos Leitores als-timas vfls.

xõ*s sobte o extracto do Campeão Lisbonense, quedemos em o N." 116 deste Di-trio : vamos desenipe-
nhar agora a nossa palavra.

Apenas _ i-ecebemos o N." 180 do Can,peão
Lisbonense foi nosso primeiro cuidado confrontar
a doutrina do seo Redactor Com a que elle tinha
publicado no Folheto intitulado — O Campeão Por-
tuguet em Lisboa com data de 15 de Fevereiro deste
atino; e a tnt-ri =',ibver;Sr> de fdêas «.ue lhe nota-,
mos, fez com que exhallassemos sim profundo e in-
voluntário suspiro acompanhado do — Quantum mu-
tatus ah illol — do Épico Latino. Naquelle Folhe-
to o Campeão servindo de instrumento de um pe-
queno partido, que existe nas Cortes de Lisboa o
deseja reconhecer a Independência do Brasil, de-
fende, posto que a seo modo , a nossa Causa; po-rém no referido N. do p esente Periódico elie
clama pela nossa união a Portugal, isto he pelorestabelecimento do Systema Colonial, como do
contexto do seo artigo se collige ; e evapora a
sua raiva em expressões'contra o" Ministério, e
com especialidade contra o. Ministro d' Estado
Quintella , porque senão mandam expedições e
mais expedições ao Brasil elfectua.em áqueíla de-
fpjaria união : ; mas quaes sam os títulos em quePortugal (linda os seoa direitos de nos recoloni-
ser? Dirá por ventura o Campeão que devemos
continuar a cncrifiicar a Portugal o ouro e dia-
niantes das nossas mirins', o*, productfis da nossa
agricultura, porque elle derramo,! sobre nós o be-
nr-fieio d«s sciencias ? não de certo,' por quanto,
se possui,nos os elemenc1 delia»., esses elementos
translu/.iram a tiavez do espesso véo, com quePortugal procurou sempre cuidadoso recatar da*.
nossas vistas esse pouco, que elle m»«mo sabia. LM-
rá que lhe deveinos aquelle sacrifício , porque
Portugal promove© n nossa industria ? pelo contrario
eüe queimou , t- tolheo os primeiros ensaios dessa
industria, só devidos ao en.srenho dos, naturaes..
Dii-ú que, lhe devemos sujeição, porqrie tem roí-res
nós o direito «Je conquista? esse direito caducou ;
elle he fundador na'raáão da forçu, e. pela força ptV
tle sei- repellido. Além difàso liiio g« guppõe cou*'

** ¦¦"• - ¦ 
*f
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jjuéití,, onde nfio lioi.ve resistência; ma? -ainda que
esse direito tem algumhlíilOS: o .¦CO11U..U0conet

vi.;or !,e a respeite das Nações , que possuíam o
Pai/ , irá» a nosso respeito qne somos os desceu-
domes em linha vela dos conquistadores, que so-
"mos 

tiiiein o conserva pela nossa
nação, ;Oir;í que devemos sujeição

s iiuiis rilUo* ibi.juelle Heino,'1

qui
Hiccessiva oceu-

3 Portugal, por-
ou descendentes

dns ftiiios delle ? ;.mas que bárbaros, e inauditos prin-
cipiiís ! ; Quer a Mae Pátria ftizer.-iios miseráveis'escravos 

seos. só porque .passamos a outro lieniis-
Sòrio ! SuBponhíjmo- que Portugal tinha feito com-
/rosco grandes' sacrifícios : i não ti. raio estes saci ti-
cies !'"iSoí em- conveniência sua? • não está. elle
Voliçpmieiite recompensado :' ; não be ainda tempo*dè'Í'arjar 

(ias suas garras esta pre/;i já esvairia.
de nós

o
Portugal nenhum direito tem ue exigir"aquella serv-idÁo. Isto lie tiro verdadeiro, qne

.Camoeío Lisbouense estabelece como fundamento
Via conducta, que na sua opinião aquelle Heino
deve ter u-ira coinnosco, o interesse, que disso re-
siiltâ a Portugal. Se este'principio fosse r.diu.ttido
em Politica , brevemente desappareceria a ordéiri
e a independência da-face da Terra: se um Povo
tivesse direito de subjugar' outro, porque isso lhe
convém , a Rússia, a Akimnha , e a Franca dividi-
riam entre si o espolio dos outros pequenos Fsta-
dos At Eiiroptl ¦•;¦ Inglaterra apossar-se-liia de todas
asailhas.que povoam • o Oceano; e aqucllas' gran-
djes Potências líiiiiíisariam em chocarem-se umas core-
tra outras. Devemos corifessar que tal doutrina ,
ãíèm de'absurda', lie pouco conforme com a jus-
tiça de que os Uberdes se fingem religiosos ooser-
.Tantes. .¦:,..¦

Pprlitgnl nenhum, direito teu, á posse do Bra-'sil; mas deisanílo isio de parte ;. j;coni que des-

fiejo 
çihi o Campeão publicar que nós nos apar-

amos As'Pftiigal. , quando foi' real isente Portugal
qiíém nos apartou de ei? ;P.or. ventura passar-nos-
hia 

"vi'fj...is 
pela injagiiiação a.idéa de independeu,-

cia f
os ri(
pèds

f• f o,1 ugai , em vea de .insultar, e ameaçai-
íris Deputados mais í;eis, nos interesses de
Amstituii ;." , que eram igualmente os inte-

Nuçã ¦ de ambos os hen.isforios , depozes-
se vis pipõccupüçõ-ís , e se deixassem penetrar das
vozes dara^sâo, e da justiça ? i Quereríamos a indo-
pendência., se Poríugu! não lezasse os nossos mais
piròs interesses, se nüo pertendesae rasgar a Gran-
de.Curta da nossa emancipação Politica; senão
respondesse com artilharia e haionetas ás nossas
irreíriigsveis reclamações ?..-Não dêmos man festa pro-
va desta verdade . quando nos. lançamos livre . e
esDontaneameníe nos braços da retaliada Mãe Pa-
jna? í Como somos pois inculpiidos daqnillo que
só he devido á. traição, íi. malícia, ou á cegueira
dos seos péssimos Representantes.' i Qae esperava
Portugal em tão melindrosa situação, corno aquel-
ía a que por força nos tinha reduzido? ; Que qua-
dro ine oifereeia o resto dn America ? • Que devia
o Brasil fazer ? • Corno era possível que esta par-
ie principal da M«niarquin Portugueza em popsila-
ção . grande/a , e preciosidades ; que este Poíz
que promeite ser um dos mnis poderosos do Cni-
verso, se deixasse mudo sacrificarão capricho «les-
pc caduco , pobre , e quasi imperceptível Portugali
Se açora mesmo em Portugal, já se está armando
a Nação contra o abuso, que as Cortes fizeram do
•tf.,» po.ler' , i porque não nos teríamos nós arma*
(lo ? Seria p,*>r venlura fidelidade á Nação o com-
proniettei-em-noi- os nossos Representantes.» que
vivessenios mis,''ravtis, que renunciássemos ás Ar-
t.ís , ú» Scienti.as e ao commercio das Potências

listraníçeira»1 para nada térnios e ser Portugal. ' &
t-ustn de 'tão gáiindes sacrilifios pt-uno mais de nada,
quando por entra parte o nosso engrandeciiueiilo
lhe promettia incalculáveis bens, de que elle senão
qui-/ aproveitar, itoiis por soberba, do que por
ig'iir.Híi!-os , como'se colhe das cxpsesaõos «lo' mes-
mo Campeão ? ; Km que código deo o1 Campeão lei
i.Wima que sniiccioiiasse tão estupenda absurdo?

Sentlo pois verdades pulpaveis quanto acaba-
¦inos.de expor, verdades de quo o mesmo Campeão
ba da estar forçosamente penetrado, 

• como ousa
pile aconselhar uma invasão injusta contra a voa
interna da sua consciência ? ; Cs remorsos não lhe
partem o coração por concorrer com ;, sua penua
venal para a elFnsâo do sangue1 de tantas victimas
il liiilil-ii ? i Qu mela ainda Portugal nosta des-
graçada luta: tivesse por si a razão e a just(;a , >

para que havia aquelle perverso Escriptor de que-
rei: inteiramente sepultal-o ? i Pois apromptam-st»
expedições com a mesma facilidade com que o
Campeão',inventa , 

'desenha, e assoalha pelo Mundo
ósseos planos; 

¦ Onde tem Portugal a p-nte , onde
¦ tem as esquadras , onde está o dinheiro ? j Não

.causa lastima ver. como 'deei.de o Campeão na con-
quista do Brasil ? { Não lie a maior rias desgraças
que os Povos illmíidos por aquellas trombetas do
furioso partido dominante, se.deixem levar mudos
ao degoladouro ? e venham derramar o neo sangue
para manterem o capricho de poucos, coberto,com
o sas rado nome rie Causa Nacional ? (- Que tem
feito Madeira na Bahia , apezar da grande vantn-
gem de possuir os arsenaes ? não ganhou ainda
uni palmo de.'terra tora das linhas da sua defeza,
a>-. quaes já tem sido por vezes cavalgadas pelos
iiossos. Quer o Campeão que se contraiam di idas
para haver dinheiro, seja com aue soaifirios 'br,

porque Portugal tem no Brasil o mais seguro ,.w*i
rante ; mas esta segurança só exi-te no pape* do
Campeão; e não em realidade das cousa —qi'»r

que tudo se sacrifique pelo Brasil, porque o lira-
sil tudo pode recompensar não só pelns meios, ,,oe
elle npbnta", mas por outros que diz não spr pre-
ciso por ora declarar. Estas palavras desmascara-
ríiin o Campeão : elle bem claro nos diz que tiave»
mos de ps gar as custas ou por meio de saques,
on de avuitadas e forçosas contiibnicõer, se poi
desgraça decairem nossas armas : e o procedimento
de Madeira que embarcou a bordo das su;;s embar-
cações quanto do serviço sagrado, e profano havia
precioso na Bahia, nos-convence de que taes ex-
pressões ten, outra origem tora do coração áo
Campeão.

Quanto o Campeão diz nos pontos que deixa-
mos contestados. pôde ser attribuído a ignorância ,-
mas não -.idniitte tal desculpa o elle persuadir aos
Portuguezes que a nossa cansa não he ,1a vontade
geral, nins sim de uns poucos fuccios«>s—- que nós
desejamos a união. Sim nós desejamos essa união,
qual se deve entender por esta palavra, quando
Portugal trabalhava por destruil-a. Longo len.pi
foncejamrs por vives' unidos , a recompensa foi ser
mos insultados , e tomarei:', por fraqueza o que *.,
nascia da nossa generosidade : hoje ti opinião Publi
i:a tem mudado inteiiairiente de face ; o Campeã
confunde os votos de meia riu/.ia de hydropico
(igoislas, que dos seos escondrijos para iá escrevem
que suspiram por ver outra vc.t em vigor o mr
nopolio commercial, confunde, repetimos, velo de
tns barpias com o voto do Brasil Independent
Obriyaram-nos > ,.'; > o 'Rubicon 

; agora Redi
sil nefns.

Lusitanos.! . noi» deixeis por mais temp
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ílltiiTir. Tendes" sitio infelizes com a escolha das
pessoes-, quo vos governam-: ellas «iesfedaçaram ii.
vossa- tão - invejada Monarquia; não acabeis de vos
i1,.'.'/'Ic-i'. -Se .quereis união sincera, se esta unii'.ó
fos euavr'ín-, ¦ reconhecei preliminarmente a nos;*
íe.iUitoc-.íHcia , co nosso Soberano; e depois uo-'_.-,,»;,i .(."<:unrtiss.ii'ii.:.-'» .que. venhaia truct .r cbin m-sco ,
,'. .vi,':,» vM-iòülos ciiiii a attiihiiifi-.ide, que o Mundo
Ciiiiiie-ee -nos -Brasileiros, lie esta á marcha , a unicá
ruarchtt)-quc tetci seguido as outra-. Nações em cir-
cunstancias homogêneas; e nem queremos mais do
que ellas quize-.am, nem fazemos menos do que
ellas fazem.

C O » K llíO.rl E N C I ...

Srs. Redactores.

Para animar os tímidos, c ao nictino tempo coti-
fundir os atrevidos inimigos do Império que- uão pei-
dem - oceasiao -d- gabar-se tem raiva mourisca de que
a Marinha Brasil."'¦•» ha de ceder á 

'Marinha Conse-
ígcio-al -Lusitana', . -neto a V m. a lista seguinte da
Ivlarinlia dos Americano.. Inglezes no anno de 1776 no

principio das suas operações '.vaes contra a Inglater-
ra na Gloriosa, Guerra da - Independência.

Fragata:.
Alfred , e Colombo de 33 peças.

Coi ;e,ns.
André Doris, de 16 pejas. Sebastião Cabot , de

li. Preyideoce , de 12.

Chahipas C onciras.
.'Vashingr i, Dickiuson.Chaüim, Camden , Burke,

Tííir.írtiam 'fi "dog, Fránklin , Congrès, Expenmcn.,
tíancock , 

'a£ 
l«-s » WaSÇen. -

Somftiarh •*" Fragatas, 3 Correias, e 13 Cnaíupas.
Eis-aqui a grande Marinha que os Américas In»

glezes oppozer; !,s forças collossaes marítimas da Grã
Bretanha qui so nas agoas da America tinham aquel-
le anno dez f °s de linha.

Coie aqtit -1 pequena Marinha, que se íi/i depois
'uccessivamente augmentando , os Americanos resolve-

un defender-si do inimigo , e o fizera-,-.. Ajudados
.lo enthusiasn o e justiça da sua Causa , e por .V as-
nchton a qu neste mesmo anuo de 177b confe-
•aai o Poder íctatorial , os Americanos levaram á

te seos pre ;*os. Como pois querem esses atrevi-
ímigos do Império , que es Brasileiros , gente
,a e firme , e até mesmo vaidosa, façam menos
e fizeram os Americanos do Norte F v»ue com-
o pôde haver entre o miserável Portugal , e a
. retantta ? Tem por ventura o nosso inimigo Por-
a mesma consideração politica , as mesmas for-

os mesmos homens -de mar ? Terá , terá , pois
o querem os pés de chumbo; mas tachem terá
Tia sorte que teve a Inglaterra com os Estados
s , com tanto que o patriotismo Brasileiro não
_. Sou Srs. Itedaetores — O. C.

enti-nuação da Subscripçào voluntária,, e mensal pa-
ra, augmento da Marinha de Guerra ão Império

do Brasil.
Acções mensaes.

Transporte... 7021
Josefa Rita de Jesus  1
João Victorino Taça  I

-..,.:. .! ríUispcrt,;, . roxa
Francisco Fcrr.il/a__de.Sovi_a Guimarães .... l
Concilio Cordeiro da Fonceca ..... ,, I
Joaquim José do. Carmo .... '..'....".'. '. 1
Serafim José de .Paul,.. ...,;........'.'......'...',' 1
João José Junqueiro ', ,,.,.,, I
Anna. Maria Fernandes ...'.'.'. 

".". '.'.,.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.". I

Manoel José . da Fonceca 1
Manoel A ntonio cia. Silva \
Tlioujás das Ch;.g,as I
Tlio-iús. de Almeida Sampaio 1
Maria Ignacia rit Jesus 1
Francisco Martins Alves ....... I
Bernardino de.Sena Mendes, e Paulo Ferreira

Curibrú..... .._., ', 1
Manoel. Ã.. .'jj.ii. v-ieiia 1

í quer pagru- 1 anno adiantado )Major Engenheiro Roberto Ferreira da Silva .... í
Feliciana M ária 1
1). Tereza Maria.de Jesus. 1.
João de Almeida Coelho X
Clementina .Roza Vaz Guedes 1
Tere.a Maria da Trindade 1
Victorino Ramos de Almeida. .
Estevão José Pires 1
Joaquim Antônio de Gouvea 6
Luciano Marcos Antônio 1
Eleuteriu José da'Silva Cardozo I
Autonio José da Silva 1
Manoel José Ciparica 1
Yenaneio José da Costa 1
Flore»tino Fernandes de Sampaio •.. 1
Joaquim José Telles 1
José .Joaquim de Andrade . 1
Teresa Maria rie Andrade .,,......, 1
Je.o da Sil va* Pereira ., . 1
Chefe (ie Esquadra Joaquim Alortlo Pinheiro...! ''
Matüdes Maria cia, Conceição.... 1
Joào Dias de Sampaio Guimarães-, 1
Custodio José dt- Freitas Guimarães... 1
Francisco do Valle .......... 1
José Pedro Ferro 1
Manoel Rodrigues Franco i
Maximiano José das Neves 1
.Manoel Ramos Pias 8
Pedro da Silva Civdo-O 1
Arnaldo Pinto de Castro 1
Leonildo José da Silva 1
JoSo José Rangei .1
Ignacio de Loiol» do Bom Jesus..,,. ., .1
Antônio José Corrêa. !í
O mesmo Antônio José Correu por sua mulher,

c filhos vindos da l!ahia -
Domingos José Cardozo 1
Antônio Manoel Pinto 1
José Pio Lopes de Andrade:..,, 1
1). Joaquim .leso iL. Silveira........ I
Jeronimo"Joaquim Pacheco.. 1
Brigadeiro Antônio Genelle. 2
Josíi fios Santo-' Teixeira ....--, 1
André de A-vlvade Braga 1
João Coelho B. arinho., .,...¦ 1
.Joaquim José da Silva 1
José Alves Duarte _>

(quer pagar 1 anno adiantado )
Tenente Coronel José Caetano Pereira ds, Silveira 1
Antônio Mariano Gonçalves 1
D. Tere.a Cima de Abreu 1
Domingos João 1

7J093 7098
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Transporte 7
EíiPwio d«JS Santos Martins
Fitíclis Honorio da Silva dos Santos Pereira....
Thomá» l'.'.ste«cs Viansia.  • -
Jacinto .losé de Paria.,
Roxa • Atavia dc Jesus •
José de Souza Peixoto
Bevnardiiie) de Sena Rèys e Almeida
João Pinto Barrozo
Padre Luiz Carlos de Gusmão
Venerando Correu Damasceno
Trocato José Pinto -....
Ezüijitiel Corrêa dos Santos
João Francisco Niipomuccno.
Francisco Antônio d" Avilá  
Luiü Antônio • 
João Antônio dc Sousa Pinto,...,
Manoel da Asaumpcão ¦
Cypriant. José de Carvalho
Francisco Xav ier de Matos
José Benedicto de Cespes
José Mamede Ferreira • ........
Antônio José de Arau.o
Antônio José Leal de Barros

098
í
1
l

1
I
I
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1

7122

Transporte.. 7128
Antônio de Castro Alvares  1
Antônio José d' Anevedo  1
Joaquim Clemente da Silva Couto  1
Eduardo Tbomás Colvil!  1
Domingos José Fontes  1
Felix tio Espirito Santo
Manoel Bernardo
Francisco Antônio de Mello,.
Marcos Martins

.1
i

.............. 1
1

Manoel Gareei. Pinto de Madureira i.
Manoel Joaquim Pardar 2

( quer pagar 4 mexes adiantados )
,'Josefa Polvcena de Lima Corrêa iD. olyc
( quer pagar 1 anno adiantado )
ilo Barrozo Pereira Coronel do Batalhão doBen

G «madeiros , tendo assiçnado com 3 seções, as-
signa mais como Commandante do Batalhão.. 5

Os Officiaes e Cadete» do ditei .-. 9.7
Os Officiaea Inferiores, e Soldados do dito  18
N. B. Alguns dos Officiaes já assignarã _. outiiis par-

ticularmente. Deputado Joítíuim tieínatdtno de
Sena Ribeiro da Gosta.... í-"  I

Contínuar-seba».

NO T I C I A S MARÍTIMAS.

TOS

E A" T R A D A S.

Dk 9,7 do corrente. — Bahia,- 17 dias; B. lng.
Esthe.r, M. Christovão Clúappe, equipagem 15, cai--
ga saí, agoardente, pape!, sabão , e passas ; segue
para o Rio .da Prata: passageiros Francisco de As-
m da Rocha. Fraga, o Ilesp. José ._!< andino , e o
Italiano Manoel Natinio: nada dizem relativo á Es-
quadra Imperial tanto o Mestre comooe passagei-

ja,-qne a do Madeira se achava muito amarada,
que dc- noite fazia alguns signaes, que um Lú-

gar da Esquadra ia repetidas vezes á Bahia com
participações, e.que. do interior nada sabiam. — Ca-
ho frio ; 3 dias ; L. fio.'» Jesus, M. Alexandre, Go-
pies Ferreira, equiparem ó, carga assucar áoM.-
Dilo, 1 dia; L, Conceição de, Maria,_ M. André
..Duarte Carneiro, equipagem'!, caiga milho, e pei-
:xe a vários..-!-Dito, 3 dins ; L. Espada forle , M.
João
suc-U- ao M. — Camp
Viajante . M. Antônio José, Gonçalves, equipagem 7,
«arga assucar, e agoardente a vários. — Dito, 4
dias: L. Conceição, M. Joaquim José Caetano, etjut-
pagem fj, carga assucar, e agoardente a Thomé Jo-
sé Ferreira Tinoco. — Parati; 5 dias ; L. Lapa e S.
João Baptista , M. José Pacheco , equipagem 5 ,
carga dito, e caffé a vários. — Dito, dito , L. Con-
•eeíçãa e S. José, M. Anlonio Balthasar tle. Souza ,
«quipágeio 7, carga caffé, agoardente, toucinho, e
fumo a Antônio José de Olheiro. — Ilha Grande ; 3
dias: h. Bom. Suecesso, M. José Maria, equipagem
7 , carga caffé a Antônio José Leite,. — Dito , dito,
L. S. João Baptista, M. Narciso Ferreira da Costa,
equipagein. 5, carga caffé ao M. — Dito, dito, L.
Bom Suecesso , M. Joaquim José de Aguiar, equi-
pagem 5 , carga agoardente , e caffé ao M. —Man-
garatiha ; 3 dias; L. S. Bento , M. Manoel_ Gonçal-
ves de Mendonça, equipagem 6, carga caffé a va-
rios.— Laguna; 21 dias;'S. Boa união, M. José

u inuurií.^T" uiitiri *j uh«i j -».-*« "Y _/ ¦'• "*¦ ¦ ¦. *¦—.»

o Dias. Pinto, equipagem 4, carga milho, e as-
ir ao M. — Campos,- 16 dias ; L. S. Joaquim

Eufrazio dc. Souza, eqi 'pagem 7 , carg
roi, , mendovi, e feijão ao M. — Rio
5 dias ; L. S. João aa Barra , M. José
to , equipagem 8, carga madeira a vai
13 dias ; L. Santa Mie 'a, M. Francisco
bra, equipagem 5, c 'a madeira ,ao
poot; 49 dias ; B, I*tg- ,.Aisttwphe., V1
equipagem II, carga serveja, maiit ,,.
das a Pinnij. — Dito' por Pernambu .
G. Ing.Gtorge, M. Wm. WrigU, e,„;,
carga sal a John Sc.uur. Refere o »J
dia 17 do corrente um Brigue cie ,u .
quadra do Madeira o fez ir á fa!
João VI, da qual foi registado t ;,
distante do farol da Bahia demor; (
-Nornoroeste, que o Official que ,,.-
dissera que tinha havido uni peque ,
a Não do Almirante Cochrane no ,;-.
um escalei, que estava nos turco i
fome que havia na Esquadra Eui
afaria soecumbir, e que breve se
ao Rio de Janeiro. -.

S A H I D A S.

_:.xlf

m 1"

d
m

Dia 27 do corrente. — Providenee,; G.
Paterson , M. Job Brown , equipagem 23 , e
tro. — Pernambuco ; B. lng. Willieiminia , I
mes Rtid, equipagem 10, carga farinha , mai
e genebra . passageiro o lng. Richard B. I
Sepetiba; L. Guia do Sul, M. Francisco de!
equipagem 6, carga viveres. — Rio de S. Fr
dô Sul; L. Espirito Santo , M. Manoel José
equipagem i, em lastro.—Campos; S. Boa C.
M. Antônio José Teixeira, equipagem 8, carga ci
deiras do cobre, e ferro.— Dito, S. Nova Allianç
M. Jorto Eanries Vianna, equipagem 8, ein lasti
— Dito, L. Bom Jesus d?Além , M. José Ricar
Diogo, equipagem 7, em lastro.

O bb JANEIRO na IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Repartição dos iYeacco? rfo Império.

17
Orara presentes a S. M. u ' Imperador os Officios

dc 7 j e -'- dc Abril próximo passado , om que o Go-
verno da Provincia de Pernambuco informa sobre os Re-
querimentos du Felippe José dc Almeida o Costa, que
pede o emprego de Interprete d.-.' Línguas da Froveiic-
ria de Saude , e de Manoel Francisco Maciel Montei-
ro, que pertende ser reintegrado no logar de Adminis-
trudor dos fundos da extineta Companhia daquella Soo-
vincia; c Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Sacra-
taria dttJiSlado dos Negócios do império , participir
ao leierido Governo, para sua intelligccia , e e„ec.ue.ão ,
que Ha por bem , quaivo no primeiro , que ¦ oncorrendo
em «'Mime cem .Joaquim iieriz , competidor úo dito 0>
ficio , seja nelle provido o mais l.ariil ; e quanto ao
segundo , que seja reintegrado no logar , qoe occupar,!
dc rid-aiiiistrador da Companhia, com exclusão de An-
tonio Joaquim do Carmo Nunes , que o exerce po\ or-
,ítn- 

'o Governo de Portugal. Palácio rio Rio de Ja-
nti.-o em 10 da Mai.) de 1823. — José Bonifácio de A.i-
drada e Silva.

Repartição dos Negocias -A: Fazenda.

Não se achando legaes as relações , qne enviou o
Superintendente dos Novos Direitos, em Oflicio-de 5 do
corrente mez : Manda S. M. o Imperador , pela Seere-
taria de Estado dos Negócios d.r Fazenda , que o mesmo
Superintendente faça txtrahir dos competentes Livros uma
conta authentica das pessoa?, qne devem novo;, e velhos
Direitos, especificando a data do Titulo rio OHicio, sua
avaliação , e quanto devem pagar, envia,Jo a dita con-
ta ao Thezouro pubüro, para subir k Sua tüuerai.a Pre-
seríça. Paço 29 de Abril de 1323. -¦-• Martim Francisco
Ribeiro dc Andrada.

Manda S. M. T. nela Secretaria de Estado dos Ne-
çocios da Fazenda , que o Superintendente dos contraban-
dos ultime com brevidade o proecesso das Fazendas ap-

prebendidas , e ainda não julgadas a fim de que a Fa-
atenda Publico , e as Partes não sorlram perjuizos visto
serem algumas sujeitas a deterioração, Paço 29 de Abril
de 1823°--Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Constando achar-se próximo a seguir viagem para
Vigo o Bergantim Victoria , de que he Mestre Manoel
Antônio de Barrou , e podendo acontecer que o mes-
ma Bergantim entre na Cidade do Porto , ou em outro
qiialqner porto do Reino de Portugal : Manda S. M. o
Imperador „ pela Secretaria de Estado dos Negócios dn
Fazenda , que o Desembargador da Paço Juiz d'Alfan-
dega faça preõtar ao referido Meutifi , e a todos os que

triorrt em diante seguirem viagem para o mencionado por-
to de Vigo , uma riança maior , que a do valor do
Barco, e carregamento; ficando os respectivos fia-dores
responsáveis por qualquer transgressão , que houver a
este respeito. Paço em 29 de-'Abril de 15a3. — Mar-
tini FrciiicUcv Ribeiro dc Andrada.

Sendo presente a S. "4. o Imperador o Officio da
.Imita Provisória do Governo da Província de Pernambuco;
datado em 7 de Março deste anno, pelo qual se partiei-
oa a creação dc Emprego de um Official extraordma-
lio da nua Secretaria para ccadjuvar o actual Secretario ,
e nome.-qão rie Thomaz José Alves de Sequeira para o
exercer com o ordenado de selscentos mil réis: Manda;
pela Secretaria ,1c listado dos Negócios da Fazenda ,
declarar i mesma Junta, que devendo regular-se no.ex-
errricio de seos deveres, e attribiiicões , pelas .1 eis e Or-
des existentes , er.-.quanto não forem derogadas , ou. alie-
radas pela Assembléa Geral , Constituinte , e Legislativa
do Império, e não lhe permiítiiiri-j estas, e muito me-
tios ao Conselho Geral ahi formado , o cear Empregos
e arbitrar ordenados , regalias privativas do Chefe da.
Nac mormente nao havendo motivo urgente, e.justi-
ficado do serviço publico, que assim o exrosse, como se-
deprelieride, não só do seo mencionado Officio, porem
muito principalmente do requerimiito dirigido ao Mesmo
Augusto Senhor pelos ÜtTieiae? da Seoretaria desse Go-
verno , e do Officio que o acompanhou , pois qne atem
da snperfiuidade de. tal Emprego , faltam ao indivíduo
nelle provido os conhecimentos e pratica ào respectivo ex-
pediente , requizitos que ú°. aigun modo poderiam colio-
nestar a preterição 

"ei*a ao Officiai Maior, a qriem só
compete na fórn.a da Lei o servir nos impedimentos do
Secretario , transpe» por todos os motivos apontados os ii*
mites da sua jurisdição, ou tio «im Ordena, que fique
índia (. rie nenhum effeito a creaçi-.o th) sobredito Empie-
<ro, e desde logo demittido o sujeito nomeado, r-estitiiin-
do-se ao Official Maior o competente direito de substi-
tuir o Secretario; e per ultimo espera que a Junta, guis*
ria pela sabedoria e pela. prudência , se abstenha para o
futuro de similhantes excessos de aiictoridsde , sempre par-
judieiaes ao bem do serviço, e á Causa dc império. Pala-
cio do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1823, — Mar-
lim Francisco Ribeiro de Andrada.

F.e;>or!ição dos Negoeioi, da Guerra,

Manda S. M. o imperador, pela Seoretaria de Esta-
do dos Negócios da Cuma participar ao Commissario
Geral do Exercito, con resulta da sua representação de.
2 rio corrente Maio, oue deverá, fornecer aos Assistentes
do Ajudante General , c- Quartel Mestre General tão só-
mente uma mçüo rie íbrriigeui a cada um , como fora de-
terminado ; e ao Major Boaventura Delfim Pereira em-

;o;rado as ordens do General Governador das armas , opr
mesmo que vencem os outro;
Paço 9 de Maio de i"""

iguas
3Ü3. -—João Vieira <

circunstancias.
le Caruallto.
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Inteirado S. M. o Imperador pelo Officio N.* 68 do
Governo Provisório da Província de Minas Geraes da mar-
cha elo Batalhão deduzido rio Regimento de Milícias da
Villa Nova da Bainha de Caeté para a Pioviucia da Ba-
lui , e rio patriotismo e ido do Capitai» Mór daquella
V'dia , João Baptiíta Ferrara ele SoiKit Coutinho: Man-
da pela Secretaria de Estado rios Negócios ria Guetra,
que o Governo Provisório Ja mesma Província de Minas
Geraes , haja de louvar , e agradecer ao mesmo Capitão
Mór o bom serviço que acaba ele .ta er. Palácio tio fíto
de Janeiro 12 cie Maio do 18'2'J.—João Vieira de. Car-
valho.

Manda S. M. o Imperador , peta Secretaria de Es-
tario dos Negócios ria Guerra , que o Coronel Graduado
«Jo Corpo de Engenheiros , Francisco dose rie Suo/a Soa-
res ele Andréa, passando a reconhecer na Serra de lu-
guahy o estudo da Estrada de S. Paulo , dc conta por
est.a Secretaria de Estado coro o resultado ela iuspecção
indivitiiianil.i os. melhoramentos precisos. Paço em 14 de
Maio de 1823. — João Vieira de Carvalha.

Manda.S. M. o Imperador, pela Secretaria da Esta-
rio dos Negocieis da Guerra, qne o Tenente General Go*
vereador das Armas da Corte e Província e-.peça ordem
ao Cerond Ccimm&ndante do Regimento ele Milícias (ie
ínbarhérim , e ao Capitão Mór das Grdenanças ria Villa
de Míigé para ficarem disp-msudos de todo o serviço Re-
girocatal os sete homens dapielle Regimento, e: quatro dus
Ordenanças, que naquelle Districto de Ma^-é se adam en-
carregados da agencia, e. cobrança da Siibscripç*'o para
jiiçmenpo da Marinha imperial e Nacional. Paço 14 de
Maio rie 1823. — João Vieira dt Curvalh.

tive ao Cirurgião do Numero ria Armada Nacional, e lm.
perial Antônio José Emygdio , paru que intime ao Réo
e faça cumprir a Sente tiça contra elle proferida peloConselho Supremo de Justiça , devendo igualmente cas-
sar-lhe a sua respectiva Gaita Patente, e remetto|.a ' 

Jmencionada Secretaria de Estado. Palácio do Rio ,.ie ja,neiro em 21 de' Maio de lSi'i.— Luiz da Cunha Moi-eira,

Repartição dos Negócios, da Marinha.'

Devendo sair impreterivrimente ats Quarta feira 21
âo corrente, o mais tardar os Bergantins Aítri.vido para
Santa Catharina, o Falcão para o Rio tis S. João , e.
o de Caninos para Campos , para conduzirem madeiras
para o Arsenal da Marinha desta Corte ; e mesmo sai-
pn antes , sendo possível , rie. barra fóra : Manda S,
M. I. , pela Secretaria de Estado des Negócios da Ma-
rinha, que o Inspector do mesmo Arsenal preste todos
ps, necessários soecorros , não só de treme paru os guar-
pecer ; mas tis tudo quanto seja necessário para que no
sobredito dia acima dito uao encontrem alguma riiinculda-
de ua sua saida, para cujo rim se passam lambem as
Ordens necessárias ao Intendente da Marinha pura coade-
juvftr quanto seja necessário pela paile , que lhe toca.
Palácio do Rio de Janeiro em 16 

"de 
Maio de 1823.—

L:iiz da Cunha Moreira

Havendo checado rie Porto Seguro no dia 18 do
corrente mez em Serviço Nacional , a Cancha N. S. da
.Ajuda , de que he Mestre dose de Pussos ele Santa
Anna: Manda S. 31. I. , pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha , que o Intendente ela Marinha
abone o sobredito Mestre , e sua Tripulação corn ração,
domo lie de costume em casos idênticos , e fornecer-se
rio que necessário for para quando se lhe determina oseo regresso para aquelle Porto. Palácio do Rio de Ja-
fn-i.ro cm 20 de Maio de 1823. —Luiz da Cunha Ah-reira,

Manda S. M. I. ., pela Secretaria de Estado dos
Wego.íos da Marinha, icinetler ao Desembar^aeíor An-
ditot" Gerai da Marinha r, Processo Verbal junto rela-

Pela Meza do Dcsembargo do Paço.

D. PEDRO pela Graça de DEOS, e. Unanime Ac-
clnmação rios Povos, Imperador Constitucional, e Deferi-
sor Perpetuo do Império rio Brasil Faço saber avós, Jun.
ta do Governo Provisório da Provincia çje Santa Catharina;
Que Sendo-Me presente a vossa representação, ern que Me
pedieis faculdade para roncederd.es Sesmarias aos Colo-
nos residentes nossa Provincia, e a todas as mais pessoas,
que estivei em em circunstancias de poderem fazer estabe-
lecimeutos rttraes : Houve por bem por Portaria expedi-
da pela Secretaria de Estado dos Negocio, elo''tup-no , em
data d - vinte um de Novembro rio anno próximo pas-sado , que seios reinette por copia assimilaria pelo 

'Escri-
vao ria Minha Imperial Câmara, que esta fei escrever,•Determinar, que pela Mesa do Oeserhbarrro do Paço se
concedam as ditas Sesmarias, sendo estaa de quarto âe le-
goa não só aos mtncionado» Colonos , mas ds demais pes-soas , que poderem fizer aquelles estiibelecimentos; O qua
portanto se. vos participa para vossa intelligencia , e oa-
ru o fazerdes communicar aos habitantes d' essa Pre-•vincia , que estiverem em termos de supplicarem taes
Sesmnrias. Cumpri-o assim. O Imperador Constitucional',
e Defensor Perpetuo do Império do Brasil o Mandou pe-Ia sobredita Portaria , e pelos Ministros abiixo assigna-
dos elo Seo Conselho, e Seos Desembargadores do Pa-
ço. José Francisco Medella' Phr.entel a itt, no Rio de
Janeiro aos oito de Abril de mil oitocentos e vinte trez ,
segundo da Independência , e do Império. José' _ 'a',
no-de ¦ Andrade Pinto- a~fez escrever, — Clemente 'efteirf
França. — Doutor Antônio José1 de Miranda. ---Por Des-
picho da Mesa do Desernbsu-ger elo Paço de cinco de;
.Dezembro de mil oitocentos e vinte dous, e dezese-is de
Janeiro de.mil oitooeutos e vinte e trez. — - .Tese Caetano
de Andrada e Silva.

B A II I A.

Commarca rie Porto Seguro.

Senhor. — O Senado da Câmara da Villa de
Porto Seguro chega aos pés do Th;.mo app.-esen-
tar a V. M. I. a participação , que lhe foi envia,
da pelo Povo da Freguezia rie Santa Cruz , Ter-
mo ela mesma, ele terem alli Ac.ciamado V. M. 1.
separadamente no dia 25 do corrente mez, estan-
do já antes informades por diversos indivíduos des-
ta do dia, em que pertendiamos levantar o mes-
mo festival grito, e o não fazendo elles ele pro-
posito para outros fins, bem como de elevai- a
sua dita Freguezia ao riistinctivo de Villa , sem as
formalidades rie direito, e não terem ordem posi-tiva de V. M. I. para o podere n fazer, nem pre-sidireiii n similhante acto as competentes auetor!-
dade» desta , a que estam subordinados : á vista
do qiieV. M. 1. Determinará o corno lhe aprazer.

Deos conserve a preciosa Vida rie. V. M. I.
por ^muitos (ongos annos. Porfo Seguro em Camu-
ra rie 29 ele Dezembro rie 1822 —-"O Juiz Presi-
dente João Antônio Gomes Correia. O primeiro Ve-
reador José Luciaiio Lobato. O segundo Vereador
Braz Coelho dos Santos. O Procurador da Cama-
ra Cláudio Manoel.
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Villa Nova do Imperador. ¦lia 9Q

mez oe
por li.,'-

Defensor per.ieluo do

'' 
1.1 ¦'" 'Srs. do Nobre Senado. ->- Tendo sido

«sos-iindo nos consta) Acclainado o Sereníssimo íje-
nhòr I). Pedro de Alcunha no din :.í.'ii du
Novembro elo premente urino nessa Villu

peratlor Oonstituciomil
Brasil, cuja noticia nos enchei, de contentamento

por vermos aproximaf-se' » nossa felicidade, sam

passados 
'.JÚ dias e não temos recebido como li-

iliaes desse Concelho participação alguma, bem co-
mo se fossemos inimigos da cf.usa, sen. patriotismo
tu um povo inut.il , por isso que já cançados de
esperar-mos por esse dever, cheios do espirito
Brasileiro, e amantes do nosso Augusto Defensor,
j-eiiniiido-uo? na Praça publica desta Matriz de-

pois de. assistitirmos as 3 Missas Nataíicias de
Nosso Senhor Jesus Christo , dia oste o mais. me-
njoravel de todo o universo por se nos manifestar
visível o Nosso ítede.nptor, assim como hoje a nos-
sa Independência acçlanv.unos cheios de prazer pe-
jante us auctor.idades eivis, Militar, e Cie .o, que
todos foram decominum acordo, com.repetidos Vivas
e discargas. do costume , o Sereníssimo Príncipe o
Senhor D Pedro por Imperador Constitucional ,
Defensor Perpetuo do Brasil, e logo no mesmo
a.ctçt foi por todo este povo em nome do mesmo
(Senhor , Memória, e, aplauso de sua-Imperial A ceia-
inEiçiig. e.reçta esta Freguesia em Villa, e deno-
minada nova VÜU do Imperador ; hein oomo as

e--
;hkio o í.ie-
i> í..ií.-ii.'.'1-al

i , e ., ia ei*
tjue toda-

dades no dia 24 de Desendeo ,
cidi!, a sorte fi '.'¦.vov .1 h Europ;-,is , t'\
neral Lubutut , e toda a sim comii wi
Cayola tinia ¦ chegado wSergpe <fíX-í'
mo General iiialttra tinha, aiinii i"¦¦¦¦i \
aquelia linha até á iiatiia estava sooegsida , e uíW»
da ao partido Constitucional ¦; tendo igualmente •

prociamudn á Província das Alagoas , pn.a que an*.
unisse au que elle Murteira prcrlr.nii.va , e enta mes-
ma ProclauiaçHo tiiihu sido reuiettida pelo Gover*
no das Alagoas ao de Perma/uhmo. Consta mai'*: -

que chegara' n iticia olücial a Pernambuio Au Go-
verno do ij-uiá , de terem chegado a Paniiyba
algumas embarcações de guerra , e tropas do Pu-
rá e Maranhão, que alíi tinham desembarcado,
coimnaiidadas pelo Tenente Coronel Moreira. Estas
tropas depois de porem aquella Província em so-
cego, haviam dc marchar á Villa (h Granja dss. áU
ta Capitania do Ceará. Tinha entrado em Pernam*
bucn , poucos dias antes da partida deste Brigue
uni Paquete Inglez , qne só se demorou 4 horas >
e dali partio para Lisboa, pelo qu-l se soiiba quâ
o Imperador no Rio de Janeiro, donde vinha c*
dito Brigue, recebendo os Deputados de Permtm*
bucn, o. ouvindo ósseos sentimentos, porque elle*
não eram conformes á sua vontade , e ter-se uni
delles excedido dizendo-lhè que1 a Soberania tesi-
dia no Povo, elle se irritou com esta expre**sáo.
e descendo do Throno o esboléteou. Isto causou
na Cidade algum desasoeego , e em eonseqüência el-i

sim instalamos um governo n.termo de 3 membros le Imperador ae retirou a Santa Úçm Com «jgunia*
- - - (jos tropas e Europeos, Onde aifida neava, a saída ao

um Secretario e nm Presidente para tractar
Negócios da Guerra, e por tal o, reconhecemos ,
emquanto damos parte a Sua Magestade Imperial
e Este não mau lar o contrario : não nos eximindo
no r tanto -âé òfajedecer etn tudo a esse nobre se-
n„j\, do que muito nos prezamos como encarrega-
do do- £*overriò desta antiga Freguezia hoje deno-
minadaJ, Villa ,do Imperador; a Quem, da-
nos parte, e' de Cabeças' baixas' esperamos pelas
mas írnperiaes determinações, as quaes invioláveis

é Sagradas por nóS seriim'.
¦ Beijámos üs benéficas mãos de W. SS. e
lhes certificamos o desejo que temos de que W.
SS. tenham festas muito felices'Deos Guarde, a
W. SS. por muitos annos Como bem lhé deseja-
Nova Villa do Imperador aos 2.5 de Dezembro dé
*888.

< (Seguiram-se muitas assignaturas.}

Artigos nao OçílcíAB**.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

, PORTUGAL.

Liisboa 2Ir, c 26 de Março.

i Para mostrarmos que até o Campeão Lisbdnrn-
te, Periódico que ás vezes.-4>i>ltrrAi a. ¦ caus- dó
Brasil,, tem ar? mesmas prértli.pações que os seos
collegas , e não he mais venia-deiço em as noticias

qne publica , do que justo i«)S princípios que pro.
feasa , passamos a extrihir dos seo| N."* 180, e se-
cuilito o que di-e respeito ao Briislt':—
.'• Sabe-se pelo Brigue Deos té guarde saldo de
Pernambuco' em 29 de Janeiro . e entrando nó Por-
to em 18 do corrente, que tinham chegado a-Per-
mmbuco noticias da Bahia, pclan quaes constava
mie. o General Madeira tinha sido attacado por to-
3a ai e*4t»a.jiáo dt»# làtybàs. jrir.cijiiando 

'•»»• 
hostil**1

dito Brigue.
Dizem quê ho dia f} do próximo mez, Se varrt

convocar, todas as Câmaras- e Aüctori-dades , para
decidirem se se devem outra vez unir a Por-tuptl';
attendendn á liberal Constituição qiíe elle lhe olie*
rece: por oi'à sa.ii Vozes, mas ha alguma probabi-
lidrde para que isto sa verifique. A Constituição
(lesse Reino tém feito mudar muito dè systeiua
neste, por causa dá sua liberdade, com tudoRi

pena que viessem tão pOiicos Sxemplarès.
Temos á vista, éoiitimia oCampeno LisUcmeni

se em oN.° 181, folhas è cartas do Maranhão, qué
alcançam até ao dia 13 de Fevereiro, trazidas pe-
lo Navio Inglês- Grorge-, qfte a Junta mand*' aqui
de propósito a pedir 

"tropas 
para socegar aquella,

Província; o qne melhor se verá do extracto das
duas cartas que abaixo transcrevemos. O enthrtsias-
mo naquella Cidade era o mais decidido; e pant
se conhecer basta que se veja que PA Cidadãos sub-
screveram para risnegar o dito Navio,', e assim

poupar frete ao Governo, fazendo entre si a sei

guinte oferta "ratuita , que remettéin no mesmd
Navio pára as tropas que pedem — 1493 sacas de

arroz, 80 alqueires de feijão: eo Cidadão Francisi
ca Pereira deo IWJf réis em dinheiro, e dá mais o

pret a um Soldado, emquanto aili estiver a fropti
de Portugal. ,'."¦.'*'¦¦

Em tim ro lesnltado de tudo isto se ve a ne

cessidade qne o &asit tem de tropas, e qutmto
se cOíVdhora o que poi/ vezes lemos dito , e que
mui kr-va.nente observam**, em o N.« antecedente.

Pelos mesmos papeis se vê as notic ms do lira-

sil: que no antecedente publicamos, apenas com

al-Atma dÜTerença de datas ; pois #s nohérts pelo
PÒrtir davam rt acção com Madeira: fm Désembro^
e e-'tas adam em2fi de Janeiro , porém cómbirivtm

na inteira derrota' de Lahitul, - P.&M no*!0 p».
der artilharia, e bcgagehs, pe ndo; 'inbmlii ff^fe.
e ficando aberta a communv o cóm, y^J^uHuMÚ
e- SeVtão &c 'i ¦
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:Da mesma fóni.a ivieimonarri as' do Rh o Per.
nambuct), que bem '..«fimamos , pois não" laltava.n
malvados que: a» coutíadiaian. : aícora o qüe nos
resta he qu.' faça:» tanto caso do Navio que nian-
davam os do _Maranhão, como fizeram do que os
Haitianos aqui i-.andaram ! 0 Maranhão já i,a per-to de anuo, e meio que pedio tropu*. , mas alé ait>-

ra aiiuht se lhe não mandaram. — Ora üeos quei-ra que o Sr. Q/tinivlla olhe para isto . o se con-
Brasil sam ne-vença que as Expediçeía

cessaria?.

pa
paia

Extracto de duas cartas do Maranhão.

Maranhão 12 de Fevereiro dc 1823.

Não julgue por ora que esta Provincia se acha
em desordem , como as outras, mas também não hn
aquelle socògo que se esperava tivesse: ha dous parti-dos grandes, i.tovidos por intrigas passadas, e estes
estam á mira um do outro. Estes dons grandes
partidos fazem movimentos entre si, afim de pro-curarem i meios de aterrarem um ao outro, e em-
quanto se temerem vamos bem; porém, jogo quelira se julgue capaz dc aterrar o outro . desmas-
caçara-se , e nesta oceasiao, he que se pôde temer.
Elles por ora não se descobrem e se tropas
chegarem a tempo, então nada temos a temer, e
ficaram aterrados e caliados aquelles, que trariam da
discórdia. Piauhy está. invadido pelos facciosos e
ladrões d» Ceará, e Parnahiba, que procuram a
Independência só para se ser,honrarem dos Cofres
de Oeiras Capital de Piauhy, e a estes Cofres he
que nós tememos alguma cousa: em fim os Brasi-
kiros querem por força ser independentes, e todo»
elles tractain disso.

Outra carta da mesma data

Vai este Navio buscar tropa, se lha quizeremdar.: cà se precisa para ir mregor o Sertão, queem toda a parle está em revolta. Na Cidade tu-
do está tranquülo ; mas muita falta de tropas quenão excedem de 400 a 500 praças da l.» Linha,
as quaes já se expediram pura fora. A Provincia
áf-.J-iauhy proclamou a Independência em S5 do
passado &c. —

Deixamos fielmente trasladados do Campeão
Lisborffitse os artigos, que respeitam ao Brasil; ecertamente enfastia o animo ainda indiferente ver
tanta mentira em uma Folha cujo Redactor invoca
na sua epigraphe a verdade. ; Que mal desempe-
nhada he. a tal epigraphe ! Todos nós sabemos queos Lusitanos ainda não ganharam na Bahia mr, pri-mo de terreno fora da Cidade ; e apenas aopu.-e-
cem, sam inimediataménte forçados pelos nossos arecolfiecem-se ás trincheiras : com tudo convém ao
Campeão dizer o contrario, para de alguma sou-te enganar as tropas, que para cá podem ser mau-elatfr.h, ç mostrar ao Publico que alguma vantagemse tem obíulo naquella desastre.",? luta. °

Dos mesmos artigos (ío Campeão rectameWese r.oüive o contrario do que elle tem preteri-

Brnsili-inisvetútini tõilcis-do inewmo modo, qualquer
que seja ;,_ porição geografic, que occup,,,,', _)or.doss outros no seo :aracter

ilido lifdi,, qne » íi.dependência elo Brasil hev.jto a^rri d<;< .,-s-eos nabitantes ; e que nessas, mes-
tú*» Pphs; v^.,,at, Norte, ainda adherentes a Por-'''¦'' .: ;'1»Md3.ieia tem por si um pai tido queipWM >, éu^iiirirnirros dei Ia', c não deixará esea-.

} ,r 'i S -'\-ii < sião d.; reunir ósseos brados.,
!'". •-><¦¦> «eos sentimentos. aos da» ou-1 ' " ' " 

/" perio. Sempre; nos persuadi-iam, *' !p§7y vez publicámos, que- os -

({lie nao di!?:::'em uns
honrado, e brioso.

Além do que fica exposto notamos também
nes artigos do Campeão a fina malícia com q„e
pertei.de nmlqui«t.ar n Augusta Pessoa do Imperi»-dor com os Povos, já tingindo-O contrariei aosystema Constitucional,- já inventando máos irados
praticados com Deputados ; já finalmente attribuin-
do-Lhe predilecçio pelos Europeos : porém toros üóhtemos presenciado que; S. M. 1. livremente abraçou
e: sempre de seo Coração foi nftecto ao S-stema
Constitucional bem entendido . pata cuja consoti-
dação tem concorrido com quanto podia estar daSua parte ; que os máos Inícios , de que falia óCampeão sam indignos da sua alta jerarquta esentimentos moraes e civis ; sabemos que invectivas
stmilhantes sam frequeittissinms ern escriptorits daordem elo Campeão, e delias se encheram yrossosfolhetos no tempo du guerra contra a Franca : sa-bemos finalmente que entre nós jíí não ha Euro-
pcits : somos todos Brasileiros , todos unidos, todosigualmente estimados doMonarca, -tHguulmente to-dos adoradores das Suas virtudes , e reconhecidos
aos Seos benefícios. Procure o Campeão , e os doseo partido outros meios: confiamos da ülustraçã»dos Povos do Brasil qne por aquelle lado náoacharam ósseos escritos brecha entre nós, por on-de nos coainiuniquem a sua peçonha.

RIO DE JANEIRO.

C.IIIISIOII 16 Ç C I A.

Senhores Redactor.es. •

Lembra-me que » cm um dos Diários «fo Roverno do me/, de Fevereiro próximo passado uma for-tana de Sua Magestade o Imperador, em que man-dava passar revista a todos os edifícios Militares afimde fazer baixar as armas de Portugal, que ainda saachassem erectas contra a dignidade do Império, doBrasil, e fazel-as substituir pelas uossas Armas Im-riaes.
Foi isto, segundo creio cinco mezes, pouco "meia

ou menos , depois da publitsção do Decreto quadeo Armas ao Brasil como Nação Independente *
que nota , não ter havido, como devia, solücitud*em seo cumprimento, Não gostei ; mas dice com osmeos botões; está tudo remediado, porque feliímentetemor,_ um:,,sábio Ministério, que não deixa escapar desita vista perspicaz motivos , que dem azo aos descem-bacios, For este, e muitos outros casos, que forrai-
grtra no seo Diário vêr-se pôde a triste situarão do.noMo Ministério a respeito de seos subalternos emdiltcrentes hepartições, que se os não espoream , tudo.vai em desleixo e perdido; e be mister que desçamaos mais pequenos detalhes, os M.rastros , quando não.sam oáldados os íeosffeforsos, Dc* permita que sej.iisto engano meo: *u digo á cerca do que leio, edesejo qne tudo vá bem.

Julguei, que depois da Portaria referida, e pu-Mirada pei» imprensa, teriam de improviso desappa.reeiilo todas as antigas armas , que ainda existissemem qualquer edifício publico , e por isso descanèeina-typothese; mas qual foi minha admiração quandopassando hoje pela Alfândega / oh que não sei de ntíocomo o conte!) Vi sobre n sua porta principal aindaas armas de Portugal lavradas em um mármore!
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Exclamei tora de min? : oh moo Deos de qa:en
tal falta! lie possivel que assim se tracte indclferenic.
mente um objecto de grande traiuiccdeucia ! da hoiuet
Nacional! Vou ja bradar, grilar pedir a iodo., qtie
encubram, dos olliiu dos Estrangeiros, que tanto iie-
quc-iitiiui este edifjciu um motivo de vergoutei nossa.
Mas um Prussiano quo catava á porta arrumado a uin
monte de fardos de baetas, que percebeu o estado do
meo sobresalto , seu. nunca desamparar as mercado-
jias da sua fabrica , chamou-me para perio de si e
dice-me pouco mais nu menos estas palavras. ,, Vejo
quo se indignou com a existência das armas Portnguc-
aas uos pórticos desta Alfândega, e tãobem vejo,
que os seos sentimentos a este reipeito sam mui dignos
((e attenção , e por isso he que o chamei paia lhe di-
zer que não clame uo deserto , pois que sendo eu Es-
irangeiro muitas veies tenho censurado similhante cousa.
Mas como tanto sa pertubou , qne não mais quiz en-
çarar com as armas, peço-lhe que as examine mais at-
lentamente que ha de, achar motiío de maior sur-
preza. „

Assim foi , porque erguendo os olhos vi , que
por uma fétida de pedra brotava, uma flor amarei ia e
verde ! Deixei o Prussiano , e vim pensando , mi que
acabava dc, ver , chego a casa traço estas linhas, pa-
ra que V m. me resolvam a questão.

As arma* de. Portugal lá catam nos pórticos da Alfiin-
dega ; lá está a flor amarela e verde; vam ver se sãm
curiosos , e espanquem com suas reflexões a quem me-
recei*; mas desculpem remeter eu ., próprio burrão ,
nu certeza de que tou jantar , e não tenho tempo de
o tirar a limpo.

Seo venerador — Celterente.

he deprimir a Assembléa , -ililo he deprimir os Hepu,
tadoi; e se isto não he licito, ,; eni ipie consiste en-
tao ( perguntaram elles ) essa preconisada liberdade de
imprensa ? ,; Havemos de approvar tudo quanto se àa,
t- ,<¦¦ -•¦¦ rtica , seja opposto, ou coiileume a nossa epí-
ii.ão ' nesse caso estávamos nós antes de 9 de Janeiro
do ani") passado, Se isto assim tosse, então podíamos
dizer com bastante fundamento. —- As cousas sam as
mesmas, largaram snncnte o nome, para tomarem
nutro á moderna. — ; Como quer o Provinciano , que
façamos já grandes elogios á Assembléa, á qual toda-
via muito respeitamos, e aos nossos Deputados, se a
nosso ver, não fizeram ainda por onátí os mereçam?
Aponte o Provinciano os títulos, que por ora tem a
Assembléa , e os nossos Deputados a esses elogios, e
nós lhe juramos tributar lhus; destrua as razões em
que uos fundamos paia desapprovar-tiros algumas das
suas deliberações, e nós lhe protestamos retractar-nos
du todo, <: qualquer modo que elle quizer. Quanto ao
que V. merco - notou a respeito do Ministério, c do
Poder Judiciário, diceraia que V. mercê fatiava assim,
porque ainda era novato na terra, e r.ão urdia visto nada;
com tudo podia principiar a fazer alguma idéa pelo
Correio Extraordinário de 24 deste mez.

Disse V. mercê que nâo era crivei qne sê soube.:-
sem acertar esses Escritores, e melhor elo que a Assem-
blé-t, em cujo seio existem os escolhidos da Nação, centre
esses não pequeno numero dc homens dc uma antiga ,
e não vulgar celehredade. Quando Os meos analystas
chegaram as pafcvras escolhidos da Nação, Não duvi-

Srs. Redactores.

Regalei-me de tfer enr o Diário de 27 do cor-
'ente a sua bem exarada carta coutra esses meninos
que nós conhecemos; porque, a filiar com o coraeão
nas mãos, a tal carta he um perfeito compêndio de
quantos logares communs, ha sobre a matéria. Eu logo
percebi, Sr. Provinciano , que lhe havia de ser fasti-
dioso entrar em miúda artaíyse dos escriptas dos taes
sujeitos: eu tãobem náo teria paciência para tanto;
mas sabe o que as más línguas escrevem por essa Ci-
dade ? que V. mercê o mio fez , porque lhes não po-
dia dar volta, j E esta , meorico amigo ? !.., j V. mercê
usou compaixão com similhante gente? pois saiba que
o não pouparam ; e para lhe mostrar que nào "minto,
vou referir-lhe o que ouvi a dous dos taes sujeitos
em an.alyse á sua carta. Não prometto , meo Amigo,
dar couta de tudo ; porque a atlnlyse foi muito miu-
da; mas fique certo, em que llie comunicarei quanto
me lembrai, par;; V. merco saber com que gente
lida, e poder dar-lhes uma resposta , que lhes faça
metter a viola no saco.

Perguntou V. mercê logo no principio \ sua
carta, porque razão quase toda a Corresponde .et, que¦se, encontra nos dous únicos Periódicos desta Corte, só
tem por fim deprimir a Assembléa, ou ao menos os
ticos Membros, torcer, e envenenar seos actas, c pala-
vras. Quando eu ouvi fallar em d .•jrnir a Assem-
bléa,.-cuidei que os homens ficava i>tu„palidos como
uma ceia: pois não nreoiiTécco assin., e muito senho-
res de si diceram um para o outro que V. mercê
he que torcia e envenenava actos c palavras: que ex-
primir cada um eom decência, e moderação os seos
sentimentos sobre o que a Assembléa vai deliberando ,
e sobre o que os nossos Deputados vam dizendo, não

do, disse um dei'. mas essa escolha não di hifaJü-.
bilidade a ninguém. Tal homem de grandes talentos
erra, onde outro de medianas luzes acena: iiiialmente
o Provinciano com isto nada prova. Sobre o resto des-
te §. da sua carta , diceram o que já llie expiu no
principio da presente.

Quado os meos analystas foram ao §. que se se-
guia, diceram Imitas cousas , que eu não sei se pod?T
rei dar fielmente conta dellss. Os analystas passararq
por alto a primeira proposição, a Assembléa, com-f
Corpo , he um Poder Soberano; porém chegando á se-
gunda que diz assim: e presentemente, em quanto -não
na Constituição lie revestida da plenitude do Poder
Legislativo, pois que seos actos não tem saneção, como
estamos vendo de Jacta ¦ dicr um delles a questão he
delicada, vamos com sentido. Se pela expressão plenitv~
de do Poder Legislativo o Provinciano entande; que
a Assembléa p.ide fazer o mesmo , que as Cortes dç
Portugal e Hespanha, isto lie ingerir-se em quanta
ha , he um erro ; porque os seos poderes não se ex.
tendem a mais do que a fazer uma Constituição apro.
pinada ao nosso estado actual, uma Constituição que
não ponha em luta os outros Poderes que liam de for.
çosamente existir , mas pele contrario que os enlace e
harmonize; e a fazer , áiíém da qtiplla Constituição,
as reformas mais urgentes. Agora se por plenitude do
Poder Legislativo se entenda oulra coüsa como não
sei qual ella. be ,, talvez que o Provinciano tenha riu
são. Quanto ao fundamento em que elle apoia esta
sua segunda proposição, bc tãobem errôneo -. os actos
d;,, Assembléa tevam a Saneção de S. M. I. , e a
rasáo he bem obvia. Os Titules de imperador e De-
fensor Perpetua , conferidos pela Nação aquelle Au-
gesto Senhor , não foram cassados pela mesma Nação
com a instai!..ção (Ia Assembléa: em virtude daquelle*
Títulos tem S. M. í. o dever de estorvar quanto por
qualquer modo ai tente contra os princípios fundamen-
taes do Império , e ponha por conseqüência em periga»
a segurança c tranquillidade do mesmo Império : lei»
inadequadas podem produzir estes tristíssimos effeitos ;
logo ni» lie possível que estas leis passem sem a Sane-
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¦i--Í.o du Me5.no Senhor. Dirá o Provinciano, replicou
o outro arrolysta , que isto não se pode praticai:, por-
tjtic a Constituição ainda não está feita , e ignora-se
for conseguinte a marcha, e a latitude dessa Sanc.çiío.
.jj-fihi o que se segue, vollou-llie o priu--riro hc que
antes de se formar , approvar , o Sanccioriar a Consti-
iuição , não ae devia dar iirn só passo.

Cenfinuando a lor a sua carta , esbarraram os
meos Aniüystas com a expressão critninar a Assembléa.
j He forte teima ! gritaram elles. Ninguém crimina st
Assembléa: discotte-se unicamente sobro o que cila ias ;
se enire estes discursos apparetev alguma cousa que
mereça attenção , c os Srs. Deputados assim o julga-
rem , que o aproveitem , querendo ; senão , ficam to-
dos no mesmo. Quanto á ironia com que nos chama
Solons e Licurgos, isso nada valle; mas ai-, ;t enter.-
dev que elle está persuadido de que só sal:,; destas
cousas quem lie Deputado : que todos cs mais saia uni
rebanho de estúpidos : bagatella.

Disse V. merco que os Auctores das carta,'; trun-
cavam ns ditos dos Deputados, e té suas propostas,
envenenavam sutis opiniões , torciam seos pcnsuvien-
tos cyc.: ao que elles responderam que V. mercê era
logar de consumir tanto papel, e tempo com um araria-
xe\ de logares cammmis , pedia ter provado isso oue
diz ; e desta sorte ficava reparada a reputação depri-
mida dos Srs. Deputados , e corridos os seos detracto-
res. No que eu lhes adiei mais graça foi no modo
oom que um delles inverteo a ultima interrogação daquel-
le íj .d;., sua carta , dizendo desta maneira : " Que im-
porta: que este ou. aquelle Escripto)' experv -. uma opi-
nião opposta á. dos Srs. Deputado*; não M antes uma
prova dn franqueza e liberdade da Inipiensa , e por
conseguinte uni nem Nao

le
assaram, meo rico Amigo , os nossos homens

er c outro § ; eis que um deiles, sonindo-se , diz com
urn íom mui grave: " Já estava admirado de que O
Provinciano não viesse com Poder absoluto, e Curam-
dismo. Para estes Srs. Liberrtes do tempo tudo quan-to he ::„ fr.vor dosa mais legiüir.os direitos das Testas
Cor .«riais, he carcnnãlvmo; c isto he cutilada de Ale-
xandie , quando irão poitcm dissolver os argumentos do

contrario. Ora diga-me o Provinciano senão lie tSobeii,
circvndiimo e servilismo attribuir aos Corpos Repre--
ficmativos mais do que lhes compete ? Todos esses Srs.
Lilieracs faliam do podei: absoluto, despotismo dos Reis „
e ainda nenhum delles apontou o despotismo da As-
seuiiil.-ii (.Vristifninte de França , o despotismo das
Cortes de "í.-tdnd 

, o despotismo das Cortes de Lishow.
Tice-se tudo aos Heis, dizem ellcs, para não scrern
despoticos, dó-'!!', aos Corpos Representativos, cotio se
csicr Corpos na > fossem , quando podem mais despoti-
cos do que ns mesmi.s Reis. IVirom isto he fora d*
questão: u que vi: , neria vsr era provar o Província-
no que a segunda caria do jN." J14 do Diário do Go-
vemo he carcnndalka, que o seo Auetor ho idolatra
do poder ¦ibsa.utu . quando pcSo contexto da mesma
carta deduzo o contrarie"). (4)uem diz que os Deputado*
de concerto < .»i o imperudor he que devem fazer as
Leis , que: a .ardem, quer a harmonia d«,s Poderes, o
ii-0 mesmo te ,ipo contraptaal-os dc maneira que nenhum
se torne absoluto, nem o despotismo possa irítroduüii-.
se no governo do Estado.

Iam continuando os dois Estufrados com a sua
analyso por diante; porem chegou um sujeito que o:?
úitcrrompi-o , contando !i :s o que tinha ouvido a ai-
guris Srs. Depeíadofi , em nâ-u sei qual das Sessões
passadas, ,¦-. rcpeito (ias mesmas Cio-tas , de jurados,e ate pai-ecu ¦ '.«as isto não aflivus-n eile ) que alguein
fora de opinç.ç-, ;u..: so supprimisse o Diário do Go-
verno : ao que ,,; \ rio- Esturrados respondeo mui fria-
mente — he o mesmo .- irei para Inglaterra escrever o
que sinto —despedi-me da companhia, e fui-me embora.

Âdeos , meo Amigo, rogo-lhe que os sujeitos não
fiquem sem resposta , <; aceite este pequeno abraço do

Outro Provinciano.

EHRATAS

Em o Diário N.° 116, onde se diz Parayba, lea»
se Paranayba.

N O T I C I A S M A R 1 TIM A S.

E N T R A D A S.

Dia 29 cio corrente. — Gaerncsey ¦ 50 dias ; B.
Ing. The Union , M. Daniel Mailiard, equipaç-em
O, carga vinho, aaeite, mti.-same, e serveja a. Mil-
ler : passageiro mo Jng. Diz o Mestre que no
dia 24 «io corrente encontrou un. Brigue de suor-
ia Portuguez na latitude de 22J, e '20', long-M')0,
o 3i, o «|ual lhe issou a Bandeira , porérn não
lhe fai«ou.

S A H I D A S.

Difi ^í! do corrente.— Bahia; F, Ing. Doris ,
Com. Vcr-um. — Hamburgo ; B. Ing. Belgrave, M.
John Fleming, equipagem !), carga caíiiCe assucar.
— Antuérpia; fi. IIoi. ffoop, M. S. Iletbrack, equi-

pagem 11, carga caffé, e cornos: passageiros os Prus-
S/anos Leon de Thermiii, Carlos do Tliermin , c o
Francês Carlos Chr.stier!. — Sepetiba ; h. Guia do
Sul, M. Francrco de. Sousa, equipagem 6, carga
viveres. —- Rio de S. Francisco Jo Sul; L Espiríio
Santo, M. Manoel José Leite, equiparem 4, em
laM.ro. — Ilha Grande,- L. S. João Evangelista. M.
Automo da Costa Gulurte, equiparem 3.' carga sal,
t fazendas. —Dito, L. Boa União , M. José tio
Couto, equipagem 6, carga telha, carne seca., e 1(>
escravos. — Iguupe por S. Sebastião,- E, Brasileira
Constante, M. Pedro Gonçalves Rocha, equipasse,li
10, era lastro. -- Hamburgo; B. Prus. Luizu TVil-
talmina. Aí. Frederico Trcltin, equipagem 8, carg.i
<'.i.it:, 'suciii1, e couros.

A V I S O.
Qualquer pessoa «pie se acorra bem desembaraçada, em praticar -\rto Tachimphic» c nuizer pres-f.:tr os seos serviços para o Jliano ,|u H-overno riirii-, J -', !„;„ L. • „ °. ' 11: . ' , 

" - ! ,
,!,-'¦ ivdrn rmii,-. „i„,r, ,-,,m |ulvtIn0 a «'«J^so a loja do oicsiiH. ano , Una da Quitanda esquina dacie ». t eclio, Oüilc iaüer.i com quem deve tractar.

R i (í 'J s -J À N K í R O i ! PREM S. 
'N 
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Autigos «'Officio.

Repartição dos Negoeios do Império.

Í5^ Endo presente a 8. M. o Imperador o otTcrccimen-
to, que Florindo Gomes de Macedo, Boticário estabe-
lecído nesta Corte , acaba de fazer dc uma sacea de
Quina do Per,'., com 8Í| libras, e de uma caixa de
Mercúrio com .'Sai libras, para auxilio do Exercito lm-
perial estacionado no tteconcavo da Bahia : Manda c
Mes.no Augusto S"nhor, pela Secretaria de Estado dos
Negócios do. Império participar ao dito Florindo Gomes
de Macedo , 1iic D* pur bom acceitar o seo offéreci-
mento , louvando-lhe esta prova do seo patriotismo , e
recommendar-lhc que verifique ã sua entrega ao Com-
mandante da Sbunaca Conceição Oliveira, que so, acha
prompta a sair deste Porto para conduzir outros gene-
ros destinados a supprimento do referido Exercito ; re-
cebendo do mencionado Commandante o compatfente co-
•nhecimento para sua segurança. Palácio do Rio [de Ja.
neiro em 26 de Maio de 1823. — José Bonifácio de An-
tirada í Silva.

'a sua falsidade; dè de tudo uma circunsi-anoiada conta ,
para sobre este objecto ria, S. M. I. as ir.di.-pei.-
saveis providencias. Paço .14 dt: Maio fie 1828.—-João
Vieira de Carvalho.

Sendo presente ». S. M. I. o Officio de 5 de Maio
.corrente do Tenente General Governador das Armas da
Corte e Província , que versava sobre, qs Soldados do
4.° Batalhão de Caçadores, que ficaram em Pernambu-
ço, e sobre o desastre acontecido na Fortaleza da La-
ge, , e ultimamente a respeito do exercício dado ao Sar-
.gente Mór Mano?! Franeisco I.eal , Manda q imperador .
pela. Secretaria de Estado dos Negocios do Guerra , ap-
provando o arbítrio tomado sobre o Major Leal , que o
i)i»íiiio Governador das Armas remetta o nome do* Sol-
dados , que ficaram em Pernambuco , e faça advertir ao
Governador da Lage, que nas occasiôes, ou de salvas,
ou de exercício de fog" , deve da sua parte tomar to-
das as medidas de cautela , e prudência para preveijir
a repetição de um tao desagradável acontecimento. Paço
14 de Maio de 1823. —João Vieira ne Çanulh». ¦

Repartição dos Ne'gocios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es.
tado dos Negocios da Fazenda, que o Juiz do Crime
«do Bairro da Candelária proceda iir.mediatamente á se-
qtiestro na fôrma da Lei nos bens de Lourenço Anto-
.-rio Ferreira , fiador de José Ignacio dê Souza Teixeira ,
rematante dos Dizimes de Mi.inças das Kreguezias de
S. Gon<-«do , S. João de Caràhy , e Itahipú , no trienio
<k a 1820, pela quantia de 1:7630340 reis, que
se restando á Fazenda Publica , conforme a conta
corr inclusa, participando logo ao Thezouro Publico
do ra ado desta diligencia. Paç.i «*iii 29 de Abril de
1:8.23. Martim Francisco Ribeiro ele Andradel.

Repartição dos Negoeios da Guerra.

.da S. M. o Imperador pel» Secretaria de Es-
lado Negocios da Guerra, remetter ao Coronel de
JE.Kíei iros Daniel Pedro Muller com as Informações
dadas Io actual Juiz. de Fora da Villa de Santo An-
•tonio, Sá desta Provincia as representações feitas pe-
tos nio .dores das Cachoeiras do Guapiassi,! naqulle Dis-
tiicto ,' m que pedem lli« seja franqueada a serventia'de um estrada nas terras de Antônio Francisco, e qu.
tra ru de Francisco da Veiga, allegando ser falsa a
inform ío dada pelo Juiz de Fora, e suspeita de s«i-
iioino .. tim de que o referido Coronel inteirado d» mi,-
teria «? qnestSo se dirija ás Cachoeiras da Guapiasíu ,
o exst ando 1.* os caminhos controvertidos, sua co(«-
parativ ¦ommodidade , e localidade para os viaiidantes;
'ãfl* se llegado suborno he só mera suspeita , oü delle
¦*•tinte a, 3.* os artífices da cabala , qaso se reconheja

Repartiçio dos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria de F.stado dos X«s-
gocios da Marinha , remetter ao intendente dn Marinha
a inclusa relação assignada pelo Official Maior «ia ri.es-
ma Secretaria de Estado Leonardo Antônio Gonçalves
Bastos , dos indivíduos- , que eai conformidade d* Pro-
posti do referido Intendente, lia porbem Determinar que
sejam promovidos a Praticantes do Numero , e Eftraiiu-
merarios da Contadoria. da Marinha , a Hm de qoe intei-
rados daquelles Despachos os i'a«;a constar aos agracia,
dos para que solicitem cs seos respectivos Títulos , e mu-
nidos delles entrem no exercício de seos novos Empre-
gos , e cozem do competente vencimento. Palácio do Ai»
de Janeiro eui 21 do Maio de 1823. — Luiz da Canliex
Moreira.

Re/riçde) dos Indviduos que em conformidade, da Proposto,
do Intendente da Marinha sam promovidos na Contado-
ria da Marinha para os logares de Praticantes do Nu-
mero , e Extranvmerarios.

Para Praticante do Numero. O Praticante Extranu-
mejar.o Joaquim Nicoláo Joif-e Correia.

Para Praticantes Extrannmeiarios com o competente
ordenado. João Marques Perdigão , JoSo Francisrfo Per-
reira . Antônio Pires Barboza.

Secretaria de Eslado em *?1 dc Muiu de 1823.— Leo-
nardo Anionio Gonçalves Bastos.

Pela Mesa elo Deu-mbeirgo dc Paçv

D, PEDRO pela Graça cie DEOS,
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•elaraaeão dos Povos , Imperador Constitucional,, ,eT Be-
ferisor Perpetuo do Império do Brasil. Faço sabe*""a-'-vós
Ouvidor'; da Cotratíarca ¦'"tio Rio de''Janeiro , que tendo-'
¦dftíirniii.iido ao Juíz da. fíóra , Vereadores, e mais 01-
íiciaes da Câmara da Cidade de 8. Salvador dos Cara-
pos , e. ao Commandante Militar da mesma Cidade."¦pe-
Ia Provisão , que se vos remette. por copia ássiguâéa
pelo Escrivão da Minha Imperial Câmara , que esta -fez
escrever, que as ditas .^uctovidades sejião introtnettes-
sem na jurisdiceão sobre a Aídêa de S. Fidelis, e ter-
«tsrio eOmprehendido aos limites, designados -no Alvaiá
da creáçSo da Villa de S. PátJro' de-Gantagallo , e no
respectivo Termo da mesma creavío , e respectiva dentar-
cação ; Hei por bem 0rdeiiaf*VÒ3 passeias Editáds" pára
serem affixadou na dita Aldèa de S. Fidelis , a fim de
ficarem o sobredito .território , e seoss. moradores . sujeitos
A 

'Villà "dô. S. 'Retiro dè Cantaíralló ttS forma determina!-"Sá.'CMiipri-fi assim. O' Impçifidnr Constitucional',' c De-
iWi.-iôr Perpétuo* do''Itnpefití tio Brasil "ô.Mandou''por Seó
Especial Mandado pelos Ministros abaixo àssignàdos dò
Seo Conselho , e Seos'"Desembargadores do Paço. Ma-
npcd. Cprreia .Feniancjes a,fez no. Rio de Janeiro, aos via-
te. de" Marco' de" mil Oitucer.toü ''e': vinte trez, segundo
flá Ih-depénufenfcia',' e rio Itapericí, José Caetano dl'e Ari-
dradV Pinto à' fez çsScrarer, .—Dcutcr Antônio José'rde'Miraiida. — Cléniérits' Ferreira'" Fraiiça,*—-' Por immetíiãtá
Résobiçãb' de S'. M. f; de trez de Fevereiro' de mil ois.
tâcentós e vinte- trez, tomada em Consulta'da Mesa-do
•Desembargo da Paço'de treze dè'Janeiro d'o mesmo au-
no , ¦ e Despacho da referida Mesa de ssís de Março do
,titto anno.--"'Josi Caetano rie Andrade Puiia.

BAHIA.

Commarca de Parlo Segura. ,

lllust. e Excel. Sç._—..Foi com a major saíis-
ração que hontem recebemos o Oüic.io de 20 tle Fe-
verei.ro deste presente annor que 

*"¥*. -Ex.. .nos dirigio
¦com os artigos de guerra 

'constantes 
dá lista iti-

çiusa,,. que. exacfamente. conferimos com o conheci-"meB-to, 
que veio , os 

'quaes' 
0. 

"M. I. Se Dignou
Cwicader para. d.e.feza desta- Víilá x o' que., miifren--
¦ílluagriesie agradecemos.' : , 

' '
'D-.»»' 

Guarde -a .% .'Ex.'.como ; nos, he njisísr,;
Salla--das Sessões, da Commissão de defeza. daÇom--níii-ea de Porto Seguro 38 -de Abril de 1823.— Se-
bastião Borges^da Purificação, Presidente. Antônio
Joaquim Moreira ile Pinho.,¦-¦ Secretario. Antônio
<»onç.alves Santiago. Manoel Bernardino Borges de-Menezes. Vicente Ferreira' Ramos..

Qitatro" Peças de ferro de Calibre 42. ¦¦¦
Quatrocentas bailas do mesmo calibre.
Quatro soqueíes.
Quatro rnxarfas.
Quatro jogos de agulhas a 6 cada jogo.
Quáfró gbafda cartúxós.
Quatm botaíbgos. ' "' " '

. „ Quatro. cabos de vellas.- ,
Quatro goardavcllas. ¦ .-. ¦ .-'.''
Quatro macetes de,.páo,- . , ,
Quatro g'o,ardaiiM.írrões áe cobre,-,
Duzentos espingardas¦• do àíta-rrrfc 1&- 

' '.'...-.

-.- ..-. Dez miCcariãltos ém,ba.kwlos de mesmo;adarme.
Quarenta arroba.-: da pólvora. < -.'' . 
Quatro mil pederneiras.
Recebso a'''Cj"iimi~sScr',:!e defez» da Comma.r-r'orlo Seguro em 27 ds Abril cie 1823 os ge-"?.antes da lista supra ,• â-pará". constar se

sae esto, em que as-st-j-nti-i a Coininis-¦u» B'ji*geg da. Purificação--' IPr^ideii-

on-
afio

tf". "Antônio Joaquim Moreira de Pinho, Secreta.
tící; i >Antônio Gonçalves Santiago, Manoel ficrimr-
¦difio Borges de IVÍenezes-.- Vicente .Ferreira Ramos.

AnTítjos nXo Officiaes.

ASS.E"MB.LE'A CiERAL DO IMPÉRIO.

5."- Sessão': 9 de Maio.

•Aberta-.&• Sessão1 !«> o Sr. Secretario França a
Acta da antecedente.

O Sr. Secretario Carneiro dc Campos deo c,
ta de um Ofíicio do' Ex."*' Ministro e Secreta....
d'Estado dos Negócios da Fazenda participando
que S, M. í. ficava* inteirado' da necessidade da im-
pressão dos papeis mandados pela Assembléa.

.0 Sr. Secretario. França deo conta de vários
requerinieiitos.,- que foi-ànri remettidos ás Commis-
soes competentes.

j.Q Sr. ff.nlo.mp Carlos observou que os Srs. dst
Comtnissão {Ias .Peíições tinham grande trabalho
sem, sei;; preciso ; por quanto podem remeítei-as as
Cornai issões, competentes.— Disse qu«. julgava estai;
llira-'da igalla, o Sr. Navcitrby- Deputaáo porjlüaítoGrosso. Saíram- os dous Srs. -Secíefartos, a intredü»
zil-o "ma Salia,; e depois- de elie ater prestado, o ju»raoiento do costume, tomoii assento na<Assembléa'.
' "' Fez '<i-^--Car^i^^&impos>-n^-dknnè-A-_'-é-«ek
tavitínpfeseirtes 51 Srs. Deputados , 

' faltando -'eis Sis.
Mendonça', e Resende Costa, por se acharem¦'dítòntés*.

O Sr.'/Antônio fartos--observou rjiiè faltava no-
meai-; o 'Sr. 

DepatMo nçvp.;¦ :"' ;
Clt-iír" ^'Sr^^Fi^Iíf^te^ã ''""à^efii''':" 

dó dia 
"quf

era a nomeação de algumas Commissões ,'édiske <-%
a de. Legislação lhe paíécíã muito urgente, i^oi
apoiado. -^ Pí,»z....por cpnse^uin|e o.Sr. Presidente ;t
votação sèáqàêliaCommissãò devia constar de ü
p» de 7 Membros. Decidio-se q-ie de 

"2*,, 
e ípura-

dos. os votos ,-airant 
'eleitos 

os Srs", llndrigucs Feh
foso,, com SS .votos ,, S,'jva Maia coto- 30;,- 

''Jjlj-Mtm?

com-27, tffiçííretvij com,,-25 ¦*. Jo:é Teixeim.com S3.,
Ribeiro, de. Rescttdth .com i23-,,.« Rodrigues de. (kirva-
lho csm-^O.s. ii--. .-.-..,,,.-¦ . ---.- íj 

" 
..;- ,,.-. ,-.,-,

Aomeio diá galo da Salla {v.BeputerwLqiilí
foi dar graças a-.8. M. I., e voltando SO 'os
AepbiA-, o Sr. AnkaAo 'Carlos 

pai-tícipou á'A'* déa
que" -â Dépútação se appresentara" a-S. 'M.'! 

. ho-
ra destinada''¦-¦ .'que iolf», ¦' como órgão da •puta-
ção , expbíefa-'-a--S: Mi-I. icfttarrtò'- conVinl .-'-qüe
S. M. 1. a recebera com iodo o agrado , ie lhe
respondera vocaímenfF^èTlíê. mandara enti r es-
cnpfa a sua j;esp,osta, O. lllustre Depuíad .eo o
discurso l*\ie-í"'Kr(|;!ra'aR''-M.v>L , e ã rèsp a queo_MoM'no Augusto, Senhor lhe dera; e pre z que•éáa" 'réswiíS "fofey- 

iieeébídá com" muitp 
pecial

'agrado, -fdf'arioiadoi'' r/'1'1"' ;' 
, .'•'¦¦'•.¦ ' 

";
' "¦' 

passou'. o irnesuir, íl.íusfré Deputado dr ui«"Projecto 
jjarí^^.n.n^^^orgánizít^io dos ;( ,verno8

.^''pyínçi.acs 
'í 

^epediò.arlue se juntasse no,' itro d,o
hi.Meftb sobre. .o..mesmo 

"objecto. 
Foi para- i Mesa.

..,,- .,Lea o Sr.,'.Gomide outro Prüjacto .ai mesmp
lespeito., e pe.dió- que s© tomasse 

"erít 
cons ej-açiro

com,, os, mais, nas pi-imeira Sessão.. Foi ta.r ,-rii pa--ra- a?-Mesa.;,-,. . - -
'O Sr.. '.Martim- Bustos -pedindo a atte -ão. da-

• Assembléa ho uni -Projectoa de íiiniiislia todos
.os pl-ezos , -eiexpatriados por .opini(3es..,po' ..as so
¦•bre .a", Causa do "Brasil, e aecrescentOT '< julga-
"i"' Ufgentt» •íb^uoite Ptwjoctoi, • '¦- - •
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O Sr. Martim Fmrichto requereo que cor.tí-
nuasse a nomeação das Comuiissòes.

O Sr.. Francisco di Puniu Hoiiz.ii e Mello pedia
licença', e leo um Projecto paru ss suspender o
piovurtento dos .Brneíicios Ecclo.-iastioós.

O Sr. Pereira da Cunha foi rie parecer quo se
rerrrettessen. áquelles Ptôjectos tis CominissÒes com-
petetiies, que esUim ceadas, paru dar tempo a qne
se faça alguma .causa sobre as que ainda faltam.' O Sr. Antônio Carlos propoz que se discutisse
se era ou não ingente o Projecto do Sr. Martins
Bastos , e em conseqüência disto leo o Si'. Secre-
ta/rio França aquelle Projecto. Suscitou-se sobre es-
ta matéria, uma viva, r'.dilatada discussão, e por
fim venceo-sé que era urgente.

Propoz o Sr. Presidente se o Projecto dovia
mandar-s© imprimir., ou se devia ir á CommissSo,
iHouve ai gil ma discussão sobre isto, <e resolveu-se
que se imprimisse.

OjSr.-'.Anlonio Carlos disse.que o Sr. Presiden-
íe propozesse ¦ para se discutir se era ou não ur*
gente no, Projecto sobre os Governos Provinciaes ,
á quer, se niilgnem fatiasse, fosse posta a votação.

O Sr. Martim Francisco mostrou a -necessidade
•qué havia de entrar em discussão o Projecto.

0 Sr. Antônio Carieis propoz qüe o Sr. Presi-
<3etí.te ,• Bittes de acabada a discussão; convidasse os
.lllustres Díputadbs Ae Pernambuco, paia appre-
dentarem umas celéberriroas instrucções dadas pe-
Íasj; Camáfas; o que era muito preciso : que aquel-
Jas Instrucções fossem á Commissão de Constitui-
.ção,- e se imprimissem.

Levantou-se a Sessão pelas 2 horas, ;tendo*se
ílado para ocdein 4o Ava a nomeação das Coiimiissões.

.. ,. u, 
'NOTÍCIAS.gíACIONAES. :.j "

Rio de Janeiro 1 de Junho.

S. M. I. despachou Terça feira passada no Pa-
Jacio da Imperial Quinta da Boa vista.

Quinta feira, 29 do passado,. S. M. o Imperador
accampanhou a Procissão de Corpus Christi, a qual se
fez cou. Ioda a pompa , em torta a volta que ella deo.
Ao sair p SS. Sacramento da Capella, Imperial salva-
fám todas as Fortalezas do Porto. S. M. a Impe-
ratriz esteve no Pdacio dn Cidade.

No dia seguinte veio S. M. I. ao Palácio da
Cidade, onde deo AudiencUi pnblica , a qual tain-*bem concorreram vários Brasileiros proximamenfe
chegados de Paizen Estrangeiros. A' tarde houve
0 ordinário Concelho dos Ministros assistentes ao
ííespacUo : e peias cinco horas e meia consta-nos
que fora introduzido ii Augusta Presença do Impe-
rador tí Barão rie Mareschal, Agente de Negócios
«le S. IVI. I. Rpal e Apostólica.

Saljhado toriim SS. MM. II. ouvir Missa á Ca-
pella ák .V. S. da Gloria.

-.Vimos uma carta da Colônia do Saeramen-
io de ?0 de Ahril a 1 de Maio, que Ah. n seguiu-
te. — No dia 28 , antes cie ..ontem . fez-se aqui
'reunião' (íe visinhos , como a de Canelqnes, Fallo.i-
lhes o Cabildo com energia , e todos estan. confor-
íiies na Incorporação ; e em sustentai-a. Disseram
que nada querem com os anarquistas , e ejílentle-
ram a, sua Acta que hoje niundam ao Syndico , è
áo Barão. Depois de haver-se ratificado neste pon-
?o, a «"ente (lo campo, que estava no pateo rlá
«asa, porque dentro ji nâo cabiam, gritou. — Vi-
•ra o iiapertulor. —->' E isto .foi repetido 3- vezes coi»

o maior enthusiasmo — Leonardo (Virem foi retlu*
zido-pèlò Major /). Fi-uctt/oso Rivera, c reunidos
perseguiram e prenderam a Pedro Amigo , qae se
dirigia para a. PrMçii de Monte Vídeo: de inodr»..
qin" j't está tranquilla a Campanha. O que n.e ps-
recé que v:ii lentamente he a nossa volta a Monte Vi-
deo. O citinr continua dr, rr.cMr.io modo sem maiü,
novidade rio que haverem checado -ÍOÜ homens, ei
esperam-se 400 mais
tnrá , emquanto não
bloquearem.

, com ... que pouco se adian-
vieieru vasos de guerra para

PROVINCIA"T>Q PIAUHY.

Por Officios ultimamente chegados sabemos q,:\e
a Provincia do Piauhy tem adherido toda á Cr-u-
sa commum cio Brasil. Lembrar-se-ham 03 nos-ros
Leitores , pelo que se acha publicado em als^iin»"S.M utrazados deste Diário , que a Villa da P.ir.-,_
nahyba foi a primeira e única que em lí) de Outubro
lio anno passado alçou animosa a suá voz a fuvor
do systèina da nossa Independência , e- declarando-
se obediente á Regência de S. M. 1., naquelle tem» \
po' Prinoipe Regente do Brasil. O império tyrannt-. :
co da força quiz , mas em vão ., suflbear os justos ,
e socegãdos desejos daquelles Povos. O Maranhão j
quero dizer o Governo dó Maranhão , armoii-s«
Contra elles desapercebidos, e sem resistência ; ms a
as Famílias Brasileiras, firmei em seos nobres sen-
ti mentos, preferiam os incommodo? de uma fuja,
precipitada ao 'desdoiiro de retractarera os seos
ju lamentos, e passaram «o Ceará., inAo Ojh»; ella-t
o Juiz de Fora João Cândido de Dea#''e"'<8ifo<ii% a.
Câmara. Apenas sé divulgou este ¦sucliÈ8%9''| éni íò-'
gar de aterrarerti-se os Brasileiros, Coinb |'presiti,r,i"am
os orgulhosos, levantou-se a Piovincia tfi^&fin-.
clusa a Cidade dé'Oeiras, Capital delia , lançaram
pôr terra a Junta Ao Governo, e nomearam outra
pondo á sua frente o benemérito Brigadeiro Martim.

Esta tão agradável como importante noticia
servirá de ir convencendo os nossos inimigos <i&
quanto he duvidoso o império da força, quando sai
não acha apoiado no de unia solida, e-bem funi
dada opinião. Longe de fazer suecumbir os ani-
mos, elle apenas obtém recnncentral-o-i, ignorando
que por est<' modo os prepara para utna mais vio-
lenta explu-ilo. Isto he tão verdade, 'que até nos
consta nreparar-se o Piuuhy para ir resgatar os
bons Maranhaenses do domínio tia tyi^annica Junta,
rio seo Governo; certo de que será recebido poc
elles com os braços abertos , com áquelles senti-
mentos (le fraternidade, com que os Brasileiros mu-
tuameuto se amam , e lie impossível extinguir neiles.

MINAS-GERAES.

Pnr noticias ultimamente recebidas desta Pro--
vincia não só consta que ali reina a maior trati-
qvtiliidade, e união, o que na verdade era de es-r
penir dos seos Ienes¦ hobitadores. mas também sou-
bentos com prazer que até os indígenas bravios do*
seos certões denominados Hotieiidos se varo appre-
sentando na 4.» e R." Divisão, do Rio Doer, que-
rendo paz com os Brasileiros ; pedindo somente ali-
mentes , é feiras para se estabelecerem aldeado-..
Na i.- Divisão ji haviam 500 índios,' e na ().a Di-
visão ainda maior numero'; os quaes se vám por-»
tando'beíd , e em união coiu o,s Empregados, nas
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mesmas, sen» haver até ©¦• presente ¦ desordem' a.gu-
ma. Também na Capitania tio Espirito Santo sam
immensos os boticudos que »e vsm ajuntaiido em
paz, e para os arranjar já o Excel. Governo de
Mineis mandou ein Commissão o Tenente Coronel
Inspector Guieio Thomaz Marlkra. Uma das curtas
qU(* temos á vista conclwe nestes termos. " Isto pa-" rece uai prodígio por ser cotlsa qua nunca acon-
" tece-o nesta Provincia desde que lia Boticudos"¦ ' " iquelles certões , onde -se espera que hajam

¦vi.ides descobertas de ouro, c pedras preciosas.- L* tos assim o permitia., e que tudo se eucatni-
;; .s para felicidade , e augn.eiito deste vasto e
Vko Império. „

NOT1CI AS ÉSTÍIANG ElRAS.

F R A N Ç A.
": »',jcio de uma cariei cscripta de Paris, que temos

á vista.

1 ... Eu vos don os parabéns meo caro Mou-
t,.('-¦», por se ter o Brasil separado de Portugal,
¦:•¦¦,.: que a sua independência veio a acontecer de"i. . maneira tão legitima. As antigas colônias
', Cfiinholas d''America tem sido com justiça chama-

t;í(? i.icciosas, reiativameiite á Metrópole, o Brasil
s ¦'" ,'; tem a vantagem de se ter conservado firnii*

-;;os princípios, e de ter adquirido o direito
ctar de facciosa a antiga Metrópole, em eu-

ins erros não quiar entear: este titulo será sem
duvida um dos mais honrosos, que a Historia coo-
ce.ci«rá,.-_%s} caracter Brasileiro. Não duvido que o
Brissil,s'g@cçifteado desde longo tempo aos inferes-
ses; âe, Portugal, e desde algum tempo aos da Jn-
glat^á),,,,,f^iis o tinha debaixo da. sua dependência.
íolteeéàtíjth.'vôo, que o faça sair da apathia em que
<p tinham constrangido , e que venha a ser uni dos
finais importantes Reinos do Mundo na balança Po-
litica, e sobre íudo nos interesses commerciaes.

" Quanto aos nossos neifocios de França, es-
tavnos actualmente socegados , e parecemos caminhar
para princípios que nos tirem do nosso horroroao
naufrágio.. ,.,

O Cavalleiro de Villebresme.

C C R a E S P O N 1» E N C I A.

CARTAS POLÍTICAS.

NS 8."

Rio de Janeiro 2 de Março de 18S3.

Sim , meo Joaquim , tens razão , discorres com
acerto quando .observas , que eu detalho em giande
desejando duas Câmaras de homens escolhidos em um
Império nascente , onde «.maldade de nossos Mandões,
com ' summo cuidado , nos conservou sem ver a luz,
e onde por infernal Política era sustentado o Thro-
no da estupidez : queres dizer , que ji , e sem demo-
ra devemos estabelecer escbolas , como mais vezes «eus
apontado. Con venho nisso , e confesso , que damos
principio a um edifício magnífico sem providenciar so-
fere os mat,-riaes , qua o liam de compor.

Com tudo a calma o teo espirito , c«»nsulta a No-
tureza , e ella nos vingará. Esta fonte inexhaurivel de
tudo o qu.<» he creado he ma s pródiga em umas par.
tes do Globo , <io que ern outras. Aqui , onde um»
vegetação continua parece querei: produzir mais do pra>

ciso , <m-h «bunda « dolaitsvel, o uti! , e o «eceusa,
rio ao hoiMrn , dando-lhe aiunti.es dc sobejos paratrocar pelas drogas Europeus, e Aziaticas , tiiobem foi
fértil ca orear grande copia dc gênios, que o Mutid.i
já conhece. Náo s-i os que ee nutriram com as agoas
da Carioca, c do Teíróró tiveram clestiucto nome naquel-
le liceo ,.-, que o Mondego rega: Patrícios de todas as
Províncias drasüeiras; esses mas.nos , que pisam sobre-
a terra cujas eiitmnhas sam de ouro, e que bebem
as agoas que guardaram cm s<;o leito os grandes Dia.
laant.-e, que hoje adornam e brilham nó Áureo D,a-
detiiii Imperial do nosso Monarcha, principiam amos.
trarse dignos Artiiices da Cirande Obra, que temos da
fazer. Parece, que quanta» mais barbaras foram as Leis
prohibitivas das sciencias no nosso Solo, mais esta
contrabando se gcneralisou nelle. Tal he o resultado»
dos sjstemas prohibit.vos , e taes os fruetos , que os
homens colhem, quando marcham contra a» Leis da
Natureza.

Mostro com isto, que não estamos tão pobres ,
que não possamos arrostar-nos cum os nossos avarentos
tutores.- com certeza os excederemos evitando as faltais
á que os seos deli.ios os arrastaram: faromos um edi.
ticio mais solido, e mais durável.

Inseusivelmente , meo amigo , eu me ia apartais-
do artigo — escholas — em que principiamos. A necc*.
sidade dellas he urgente ; e o meo parecer diverge d»
teo alguma cousa. Voto por uma Universidade em 3.
Paulo , cs outra em Olinda. As Proviueias do Rio dê
Janeiro para o Sul , e mesmo Goyaz , e Cuiabii tira»
rám proveito da de S, Paulo , e as Províncias do Nor-,
te ter.im conveniência na de Olinda , ficando aos Ha*.
I.ianos a escolha de uma , ou de outra , conforme m
relações Coimnerciaes , e oui ros interesses que oceor-.
rerem. Se considtares aqui sobre o local destas Aca»
demi&s , acharás, que em toda a parte , e. sempre o-
amor próprio faz os seoa effeitos; verás , que cada
um está persuadido , ou quer persuadir r que «- s.ia
Provincia he a mais própria para nm estabe imciitc
literário. Nada disto me-admira: com tudo hec.iocando
o voto de alguns (poucos) que julgam ser convenien-
te, que a Universidade do Sul seja no Rio de Ja-
nsiro ! Uma Cidade onde tudo he carrissimo, onde os
Theatros , as Companhias , e mais divertimentos des-
viam da aplicação , onde o borborinho de Tropas, e
de extenso Commercio he de não pequeno embaraço,
onde um clima ardente , e liutnido abate o corpo , e o
espirito a ponio de até não poder pensar, onde um
ar menos sadio he origem de maior N." de moléstias,
he o peior local possivel para similhantes fins.

Outros mais moderados neste voto quera-m que ss
sciencias naturaes aqui fiquem , porquem aqui estam est-
tabclecidas. Este argumento tãobem não convence; porque
se estam estabelecidas estam aonde não podem medrar;
o fim he o aproveitamento, e não a Gloria de ter
Academias sem Acadêmicos. Eu tenho, meo amigo ,
entrado no exame do progresso destas Aulas. Podes
crer , que annualmcnte se matriculam rapazes: no 2.'
anno já o N.° lica pela metade; e para o 5." gsme
passam dous ou trez. Isto he o que se vê , e he a
queixa que me tem feito os mesmos Mestres. Pergutv.
taras o porque disto ? Eu te taco ver. Todos os em-
bancos que acima apontei sam bastantes para dar o re*
sul tado ponderado: rnas acresce outro, e he que a car-
reira das letras não he a melhor para adquirir cabe-
daes , sem os quaes não ha representação: estima-se
mais o manteiguciro rico, do que o sábio pobre. f>
C.inital , que o Pae de família gasta com o filho Ea-
tudante, desde que elle entrs nas primeiras Aulas, até
que venha a ter uma honesla sustentação do Estado ,
alem de ser um capital que morre com o Estudante -,
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é :não trauseeder;a seos (.lhos, tmim mesmo não produz
lucros correspondentes." Isto cofíheieni todos pela expí-
riencia.; e d'aqui, vem , que logo que. o Estudante

.í pode conseguir um emprego em qualquer das muitas
repartições, que tem a Corte , vai a elle , c despreza

,as letras. Não escapa, ,30» olhos do Povo,, que ha liu-', ratos .empregados, com ordenados iguies ao cie um cai-
•xeiro, que só .sabe .ler ,. escrever , e con lar; logo', se se
>lia de incpmmodar a, tantos de outras Províncias para
virem ao Bio, sem, utilizar senão a muito poucos des-

íta Cidade., .convém..qne senão teime contra a-.raaão.
,'e seja,a,Universidade,era outra parta.

. Ha. tSobem outros, que votam .por S, João de
¦El-Eei.. Eu, que me tenho.prevenido, bastante contra
io amor. próprio, .dou preferencia á Cidade dc S. Pau-

lo. Sei, que ambos os logares tem todas as qualidades
desejáveisi. mas. prefiro S. Paulo como logar mais com-

. tóodp. não. só pata .as .Províncias 'centraes', como pára"; as marítimas.. Observa que o Estudante , que sair por
.: mar. para. a. Universidade, era S. Paulo, entrando em

iito .dia. pela Barra, dc Santos, no seguinte estará no
¦logar do.seo,de.sti.ua; mas se ella for em S. João de
El-Rei ..o. .Estudante, .terá de desembarcar uo Bio de
Janeiro, «assar pelas onerosas, despezas desta Cidade

¦¦ rica,. e. .pelas - que, fizer na marcha, de SO legoas , que
tantas distara ,mais. ou menos deste Porto' aquella Villa.

.» .Tornando.«o.voto dos qne aqui querem as scien-
cias naturaes, elle he inadmissível por hm„ outra razão

ida maior/, evidencia. -As- luzes se devem derramar por
itodas'W classes de-Povoarão , e nunca só pala classe
ildos - ricos i o que seria um monopólio opposfo á rasão,
»?4 utilidade .'geial,- e ao aystema Constitucional. Por
C'-éste.princii>ií)»,, e para que elíes se gencraliüem-, devem-

se procurai- os meios,.mais fáceis , pelo caminho mais
'breve-, «'pito fnohor preço possivel, Quando pois, des-

pr«?r_do as commodhn les de S. Pàuít) , qiuzessém.oa
<<le_ãr 10 -Ri,o>-âe Jancii ' as íscholàs éni questão , in-

;tan ente impediríamos á classe dos Estudantes', po-
bre -o- urovoitarem-sedesl carreira; ficaria supitado'o

1 Aiaisif. •Ti,° de talentos, pois qüe sendo o N.° dos ricos
'"menor 

que o -dós pobres , cia i> esla-, que nos privaria-
mos de muitos gênios , que ui. dia seriam o ornamento

» da Pátria.
Acabo de diiíér, qae* indiretamente privaríamos

deste bem a classe pobre , porqu todos sabem,qual o
preço doa gêneros da primeira fiei 'ssidade-em S. Paulo
e qual o que corre no Lio de .lar, -iro. Basta lembrar.,,
que a primeira despeja, qual-'he1, casse , *• eus qüe há
de matar o Estudante, está em S. 'aulo na rasao de
1 'pura fã, poíquè";com-o-'aíi.gnel q e pagas '{mr úm

¦ 'mui'¦¦ rie • Rio dc Janeiro, a tens t , §'. Paulo com
- ignses eommodos -por 'irai «nnrí.

Talvez , quei cm conseqüência «lest. minha propozi-
Çâ'o haja quem supponíia , que no Rio í, ta tudo o quef he necessário para a Subsistência do he icm , e que
igualmente faltam madeiras, pedra , caí ,&i Nio he as-
sim: ha tudo com abjjritlaucia espaiiipsa '¦ orem a,de-
pendência, que elri tantos' artigos tem todai as Provim*
cias da sua CapjtaJ, Aam -nitros tantas c;n is , pulos
quaes a moeda 'corre 

psrà este centro. Por o Ai parte
> Banco, çy.jojj bilhetes-;unicamente giram dei -o desta
?rpti'éc"a.,' tem posto e,n circulação: uma enorn nwssa

de riq«':za im-a/de' toda, á proporção.. Resulta, isto. o
mr* sempre resulta, da abundância qu'carestia de qi Iqucr
outro gênero,: a abusulaúçia, de moeda, ( ou seja j. pel,
ou mcíal ) teir,-' fçjfo"abater 6 sêó valor, e os »i'is

gêneros do Brasil tem subido. Em 8. Paulo , ondi Mi-
do lie pelo avesso, o Estudante com 200U000 rs. «-
rú mais cummodidade do qne no Rio.,.coro 600IJO ')

ditos.
Esta? commedídadès -tão lUeiult-vw para -a genera

lidade d«- Ahitniws', uiqbein o ire pura a classe dos
Prnftisdorcs., fscrá preciso, proporção guardada, que t

.folha dos -Mestres no- Rio de Janeiro importe a triplo
di) que importará em S. Paulo; e este artigo hè dp
grande, consideração para entrar em piano. ' •

Itesta açora, meo .Amigo , achar os meios para,
o- subsistência, dessas projectadas Acidemiiis. Eu te
communicarei, o que me. oceorre no seguinu; Correio.

Teo Amigo.

Srs. Redtícfo-re».

Et. aliquando bomis dormilat Homerm.

Sendo is livre coromunieação dos pensamentos
uma «Ias mais nellas prerogativas do cidadão consiitu-
cionar; e resultando ao Governo desta franqueza, dc
idéas a maior vantagem , por im-truil-o t. irapre na'opinião dos povos: uma vez que não haja abu,so ria
liberdade de'escrever;' será por estes princípios mhí

, desciilpavel que eu lhes diga francamente o seguinte:
— No 'Diário ' do1 Governo de hoje 30 de Maio K."
31!) apparece urtia Porlaria d» Repartição da Guerra,!endtfreç,tda ao Governador de uma Fortalçra, onde

,vem- estas, expressões — Embarcações quer vindas de ¦
Portugal', quer de. Portos Estraageiros, que entra-,

jem'neste Porto. — expressões que'não deixam bastai--
te clara ( como convém em tão delicado, assumpto ); a
linha,' em f|üe'0 Reino . de Portugal ora deve ser

, considerado, pelas A uetorídadf-s Riasiíeinais, relativa-
mente a'este Império: 'pelo 'contrario, Sm. lledac|r;-..

: res , se so tomarem aquellas palavras èm um aentido
Jitteral, 'se,' Colheria /dellas- que os Portos, de 'Portugal

;não 'sam Portos Estrangeiros,, visto que na Fovtãria
..reservou-se'esta- ultima denominação só pai-a ns outr&»' Portos.-—' Porém' esta 'nãó foi seguramente a inteiiçíto
,de 4'Jém sé séfviô daquellas expressões, pois .nenhum'de tiíSS 'dért: duvidar. de que sendo "este Império Ná-
ção livre e Independente, tendo um Soberano proprii?;';

,e sòiido Portugal, outra Nação, outr' ora unida, mas"hoje" em dia separada solemnemente, tendo'igualmente" o seo Monarcha próprio, posto que vi nmnme , segue-'se 
que sam duas Nações diversas, e até por desgra-

ea, da .humanidade , em reciproca, e crua guerra. E
com ' effeito se assim não fora , de que serviriam os
juramentos que havemos prestado 

'l O que seria t> In-
dependência se mio um<t palavra oca , despida de sen-
tido e, redidade r Que diriam de nós os Americanos
do Norte para quem a Nação Ingleua he tão estran-' 
geira como a Rússia e a França?

Estou certíssimo, que. aquellas expressões fórum
.proferidas na iiielhor boa fé do mundo; nem com
. esta: minha observação levo' em vistas attâcar indiyi-
.duo o« corporação alguma:,, ruas para que as outws

Províncias,» o resto ik America, a Europa, o Mun-
;-do que» nos ,-coluempla,; não :vrjam.''que quando !.saíam
. a publico.{ musmO por descuido ) aquellas atterradonas
. expressões, fãobern n,ío aippareça logo um Brasíleiií),
, que ' desfaça a'desagradável impressão, que elias pos-

sam; causar, por. isso lhes rogo que v. mercês façam
..publico este meo iimofante reparo; o qual aliás, cor.-
, tribuna a dosenganar tüobeni os nossos inimigos, de que
¦; aqui.íii. ímpreM» i!i,c livre;:,, todos' .-falíamos: com frmi-

«jueza; toclos estamos segures do baixo do Governo,
quo nos rege. — Soa com firmeza

...... ¦ - íiCnZ Brasileiror
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Dia 27 dc Maio de 1823.

Prestou fiança na Alfândega, o Bergantim In-
glek Audante que segue para Liverpool.

.Miguel João Meyer,

Dilo 28.

Prestou fiança na Alfândega o Bergantim In-
;.,;>ÍM Jolm Crig que segue para Hamburgo.

Miguel João Meyer.

; mtinuaçÕo da Subscripção Voluntária, e mensal pa-
ra augmertto tia Marinha de Guerra do Império

do Brasil.
Acções mensaes.

Transporte...7871
i.:". íe. Pereira de Azevedo...  1

, ,.,;... i pagar 1 anno adiantado )
.. ji-jo.is.i Martins , por seu procurador.......... 1
sji:; ns¦.'..'. Pinheiro Salvador  1',;.!*"'! Rodrigues Chaves, além de 1 que já as

XJiW ¦¦ •» 2
( quer pagar os $ annos)

. ase Fernandes Machado J
Manoel Marques., 1
.sisquim Norberto de Oliveira Martins I

.1 aãó I. urlcc \
eHente Coronel Luiz Pereira Pinto 2

AntOTÍo Gularfe da Silveira JO
( qyer pagar os 8 annos )

Manoel Fefix Pereira * •.., ., 10
s,( quer pagar ob 3 annos)

João Corrêa dos eSantas J
Brigadeiro Manoel Pedro de FreiUs 1
João Pereira Cardozo de Araújo 2
Agostinho Nunes Monte..., ___>
Ahostinho Nunes Montes filho ___>
João Antônio cie Medeiros 1

Ç quer pagar os 3 anneis )
Carlos J ,„- ;v'oreira Barbe.a por si, e sua mu..

üier D, Escolastica Maria de Oliveira Tellss. 4

7915

N O T I CIAS M.

E N T R A D A. S.

_ Dia 30 de Maio. — Rio Grande ,- 12 dias; S.
União Fe/t-,, M.José Joaquim da Cruz, equiparem

19, carga carne, couros, e sebo ao M. : passagei-ro Rlarcelino Mansio.-~- ll.hu de Maio ¦ 42 dias- B' lng. Friends, M. Charles Hunt. , equiparem 8, Lar-
gs sal a Le Breton. — Caravellns ,- 10 dias- B Sr-nhora dos Remédios, M.José Pedro de Castro mui-
Pagem SC, carga casca de mangue a José Joaquimi de Almeida -Regadas : passageira Luiza Antonia deGodois coia 4 escravos. Diz o Mestre que no dia11 do corrente se tomou naquelle Rio a EscunaPortugueza Julkna, pertencente*. Praça da Bahiamontando 4 peças de bom calibre, vindo com intenlto de carregar farinha, tendo a seo bordo o Te-nente Coronel José Antonio Gomes Loureiro : tendoentrado com Bandeira Americana foi registada por

Transporte.. 7ç)] 5Et..1"' Kodrigo .Tos:'* Ferreira Lobo " 
'-_

Deputado Antônio Martins Bastos ?;
Francis. o de Paula Faria  j
Joaquim ,!o«í 1 «mandes >
João Dias do Nascimento ...,...., ,
José da Costa Carvalho..... g
Custodio dn Costa Leite.. j
Fr. Anastácio da Madre de Deos \
Pregador Regio Padre José de Santiago Mendon-

Miguel Gomes* da Guia I
Manoel da Silva Neves i
Sargento Mór Antonio Francisco da Silva..]]!', J
Manoel Alve; Moutinlio j

( quer psgar 1 anno adiantado )
Antônio Bernardo Cardoso PeçarJia... J
Narciza Angélica de Almeida j
Manoel dos Santos Pereira 1
Antônio José Bastos ,
.João da Silva Guimarães..... g
João Ferreira da Silva Medella j
Barão de S. João Marcos j-j

( offerece f anno adiantado )
Pedro José Beniardcs. ,4
Sitnplicio da Silvs Nepomtieeno _
Conego José Dias d» Costa \

( quer pagar os 3 annos )
A Ex."1" Camareira Mór 4
l!en'o Francisco da Costa Aguiar de Andrade 1
Deputado Belchior Pinheiro de Oliveira 5
Ex."10 José Bonifácio de Andrada e Siiva jj
Luiz de Menezes Vasconcellos Durmoud........ lfj

( quer pagar I anno adiantado )
Antônio de Menezes Vasconcellos Durmond .... 5

{ quer pagar 1 anno adiar.» do )
D. Agueda 

"Maria 
Francisco dc Queirós Malheiros 8

( quer pagar 1 anno adia .tado )Padre Luia da Veiga Ca' rai \
Irmandade da Santa Cn. dos Militares 10
Cirurgião Mór Francis* Júlio Xavier ."... g

Continuar-seha.

Francisco Josí âa Rocha, Thesoureiro Geral.

ARI T I M 1 S-.

8013

um Wento e 20 JMiliciaios, os quaes foram de.«armados e me tidos ,10 p ,rão , e fazendo fogo pa-ra terra foi m ndada pelo Governo para bordo des-te Uerganiim ge,,te armada a qual fez fogo para aJiscuna hav .ido 5 mortos e 3 feridos na dita Es-cima , ene. 110,1 finalmente ljo pontal do Sul donde101 apnsio ada com 20 pessoas de.tripularão incluin-cio os nu tos, e achando-se-lhe despachos do Ma-fiara diz ,do que vinha da Parahiba, do Norte.

S A III D A S.

r„ 
í _ á0 <_? Maio* ~ Cotindiba por Jagoaripe;fone çao, M. João Fdloc Pereira, equipagem í.car? carne ,e nfishições de guerra s paswge»'J« pum Júlio de Prôença , Cadete , o SoldaiA nndre da Motta, e o Cabo Antonio da Sil» mies.

m j © ». JANEIRO „A IM 'REN8A 
NACIONAL. 1823.
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Àhtigos d'Officio.

Beum íifíio rios Negócios do Império.

Llust. e Excel. Sr.—Tendo levado á Augusta Pro-
iepça de S. M. o Imperador o Officio de V. Ex. de !0
:1o corrente mez , em que participa que a Asemblea
Geral, Constituinte, e Legislativa do Império do Brasil,
íoírando -m consideração a necessidade de Livros para
¦ilustrarão dos negocies, que se tractam nas suas Sessões,
•¦ querendo poupar á Fazenda Nacional n despeza , que
avia na compra delles.; achava muito conveniente que,

.,! tida a necessária- Licença de S. M o Imperador , a
íibliotbeca Imperial, e Publica desta Corte forneeme &

mesma Assemblén os Livros, de que esta precisasse no
ecin-üú de seis trabalhos : o Mesmo Augusto Senhor
ie Ordena que participe a. V. Ex. para o fazer presea-
i na referida Assembléa , que na data deste Houve

r.or b*.m Permktir, que o Bibliothecario da dita Bibliotheca fa-
os Livros de Jurisprudência , ou ainda algum ou-
que lhe forem esigtdos por parte da mesma Assem-
concorrendo as ciarezas , e formalidades, que se.

estabelecidas naquella Repartição. — Deos Guarde
.Palácio do Kô às Janeiro em, 23 de Maio

-José Bonifácio dc Av.dre.dct c Silva. — Sr, Jo-
im Carneiro 

"de 
Campos.

Fevarliçüo dos Negocia» da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es«
.do dos Negocies da Fazenda, que oConseiho da mes-
a faça stibstar a execução , que tem promovido contra
rçncisco Antônio Cori , rematante dos Dízimos de Miun-
is cia Freguezia da Trindade . pelo trieimio de 1818

1820 , até nova Determinação ; visto q-ae por conta da
lautia de 93Ê$ti7Q réis da 

'dita 
execução-, tem entrado

¦ra o Thezouro Publico com sí^uks pagam^iios. Paço ,". 
30 de Abril cie 1823. — Martim Fretncisci. Ribeiro de

•tirada.

iiite
os,

'¦lé

transei ipta no terceiro documento; e. quando tenha ha-
vido justos embaraços para o seo cumprimento , informe
com urgência , dando ama conta cireualanciada de todo
este negocio. Palácio dc filo de Janeiro em [!s de Maio
de 1823. — Caetano Pinto de Miranda Montenegro.

Repartição dos Negocias da Guerra.

Sendo presente a S. M. o Imperador, pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Guerra, a Representação d:-'
5 de Abri! próximo passado do Governo Provisório dst
Província de S. Pedro , sobre o arbítrio , que tomara a
respeito dos Officiaes leitos pelo mesmo Governo para
os Corpos de Milícias daquella Provincia; Manda o Mes-
mo Augusto .Senhor excitar o referido Governo á obser vajicia
da Portaria de '. r da Al ri! passado, fazendo subir k
Sua Impeiiaí Preseeça a lista dos Officiaes, que foram fei-
to» para os Corpos de Milicias. Palácio do Rio ás Janei-
ro cm 15 de Maio de Ià22—João Vieira de Car calho.

Sendo presente a S. M. o Imperador, qne o Go
verno de Portugal mandou ordens para serem julgados
na Bahia os Officiaes do Exercite do Brasil, que foram.
prezos em conseqüência dos suecessos dos dias 1.9 , 20 ,
e ÍI de Fevereiro de l822 , e sendo tal procedimento
mais tnn attaque , que aquelle Governo faz á dignidade,
deste império , não pôde S. M. I. , c-mo Seo Defensor
Perpetuo, deixar de tomar a tai respeito as medidas,
qne as circunstancias permittera , e que Se o Paterna! Co-
ração exige : portanto Maada pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra , Ordenar so General Labatut ,
que faça constar por todas as maneiras possíveis . que
os Juizes, que imponerem penas aos ditos prezos, e os'
executores das mesmas , ficaram em todo o tempo res-
ponsaveis ao Mesmo Augusto Senhor, e i Nação Bra-
sileira pelo at.tent.adc de fulminarem penas contra amigos
cie sua Pátria, pr-bihiüdo S. M. í. expressamente, que
taes individuas ií.iuis gozem do íavar de nina Capitula-
ção, mas antes sejam retneuidos a esta Corte á dispo-,
siçaò das Leis do 

"Brasil 
ofendido. Palácio dc Rio de,

Janeiro cm 2u de Maio de 1333. -- João Vieira de
Carvalho,

Repartição dos Negócios-da Justiça.

S., M. o Imperador, pela Secretaria de lis-
íeg'pcios da Justiça remetter a Junta Proviso-
«mio da provincia de S. Pedro rio Rio Gran-
o Officio incluso dirgido a Secretaria de Es-

"egoeios do Império pur D. Tboir.az Garcia de
indico dr: Estado Cisptatino, com doze clocu-
r- qge se rno.tra a usuipaçao, e violências pra-
.: D. Alijei Ni.nes', uni dos Vizinhos mais

daquelle 
".Estado 

, e que tinha feito não pe-
os ao Exercito dc Ihuão dn laguna , como-

o General no .ultimo documento , e Ha por
Junta do Ciaçii» dè prompfa e.u-cv.Cão,
: '«pedida Vuí'20 tle Agosto de 1851 ,

Repartição dos Negócios d» Marinha.

Manda S. M. I. , pela Secretaria dc Estado dos
Negócios da Marinha , participar ao Cirurgião Mór das
Armadas , para sua devida inteiligencia , que em eoufor-
«idade- da Sentença du Conselho Supremo dc Justiça,
qne se. mandou cumprir por Portaria da data de hoje ,
expedida ao Dcsembargadoi Auditor Geral da Marinha,
deve ser 'deir-ittido do sei. Emprego o Cirurgião do Nu-
mélt) : ida Armada Nati: na.'. , e Impi , , Antônio José
Kmygdio. Palacie de -"'':/> dc Jau r0 em il dé Maio
d<3 is23, — liVti da Cunha Moreira. 'J
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Artigos nao Orneiabs.

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

6.* Sessão 10 <% Maio.

O 8r. Presidente declarou aberta a Sessão, ás
10 horas e 4 minutos.

O Sr. Secretario França leo a Acta da Sessão
antecedente.

í) Sr. Secretario Carneiro de Campos leo um
Officio d° Ministro dos Tífegqcios do Império ac-
cómpanhando outro incluso do Governo Provisório
da Provincia de Goiaz , acerca de dous Deputado».
Foi á Commissão dos Poderes.

Lei, depois o mesmo Sr. Secretario a respos»
4a: do' Sr. Burros. '.,....

O Sr. Alencar levantou-se então e disse que
por aquella resposta viu que já não tinha logar
a sua indicação: que o Sr, Barras está pronuncia-
do, o .que elle não sabia de certo : que por tari-
to pedia á Assembléa licença para reinar a indi-
cação; e que existindo nina* moção de amnistia
geral , que cotuprebenda o seo collega deixava de
propor outra paia remediar aquelle mal.

Ü Sr. Secretario França sustentou que o, II-
lustre Preopiiiante não podia retirar a sua indica-
çáV: que o Sr. Barros requereo á Assembléa que
éía, necessário que «-.ila tomasse conhecimento dos
r.iotivos, porque se lhe não tinham facilitado os
ínçi-js Judiciaes para se j ps ti ficar : que ería de opi-
fiitão que se juntasse a resposta delle aos mais pa-
jf-^is , e fossem renietridos á Coininissão dos Pode-
reíj unida á Çamiuissão de Legislação, Justiça Ç'i-
*il, e Criminal, paia interporem o seo parecer:«que a Assemhléa tem que deliberar sohre o ne-
gocio, considerando o Sr. Barros. como Deputado,
-visto estar legal o sea. Diploma e achar-se .isto
«áe alguma manei»*; aíFeeto á mesma Assembléa.

O Sr. Anlonio. Carlos votou absolutamente con-
ira, fundamlo-sé em que r Conimissão diz que o
Sr. Burros pôde vir tomar assento ; que este res-
ponde quí; ríãò , porque está criminoso ; e neste
caso he preciso esperar que ou o Poder Judicia-
Tio ó declare innbcenle, ou alguma medida Legis-
lativa remova o impedimento que o es'orva ; sen-
do pqt" tanto inútil ir a resposta do Sr. .Burros á
Commissão, e devsndo conceder-se. ao Sr. Alencar
que, retire a sua indicação, Q íiÍHstre Orador aç-
erescéiitou que açhav.ji-se pendente uma medida le-
g-islatiya : que se esta medida passar, pode o. Sr,
Barros vir tomar assento; e se não passar, espe-
re a sua sorte daquelle Poder único, que a pôde«determinai-.

O Sr. Alencar apoiou as rasífes do lllustre'Frçopinante, requerendo novamente retirar a in-
dicaçnn visto estar sem effeito.

O Sr. Pereira da (-unha conveib em que o Sr,
Alencar retirasse a indicação, mas votou que a
Assembléa decidisse , se a resposta do Sr. Barros
devia ir á Commissão de Legislação, para a exn-
minar , e' propor o que se deve fazer : e que ,
quanto ao requerimento , devia dar-se-lhe direcção.

Propondo o Sr. Presidente se devia entregar-
ae a indicação do Sr. Alencar, o Sr. Câmara dis-
«se qui 'evm ir á Commissão de Legislação, Jus.
tjça Civil e Criminal, combinada cpm a dos Po-
deres.

O Sr. Anlorin Carlos sustentou novamente a sua
opinião mostrani. que o contrario delia era trank-
tornar a ordem d; cousas.

O Sr. Secretario França opinou que mandar o

ira., saber-se quaes deviam' ser, resolveo-
dos; Poderes , e a 'de Justiça Civil e

-requerimento á Commissão, lçmge. de transtornar
a ordem das cousas, cra a sua marcha culinária.

O S-}r. Araújo Lima disse que julgava até ne-
cessario ir á Coiiiinissão , por quuiito, devendo o
Sr. Secretario responder ap, Sr. Barros.., era pre-ciso que a Commissão informasse a Assembléa
que esta, deliberasse , e ein conformidade da deli-
beraçío o Sr. Secretario respondesse que elle não
podia entrar na Assembléa, e nunca simplesmente
pelo que o Si. Barros disse.

O Sr. Anlonio Carieis instou que o lllustre Preo-
pilttinte confundia unia resposta com um vequeri-
mento: que o Sr. Barros nenhum requerimento fez:
que a Assembléa sabe, não pelo que o Sr, Bar-
ros diz, mas pelo que consta, que elle está pro-nunciado e julgado, por isso não pôde compare-
cer ; que se elle tivesse feito requerimento en-
lão deveria esto passar á Commissiio de. Constitui-
ção , ou -iv de Justiça Criminal ; mas coiho tai re-
querimento não fez , tudo era tora de logar.

O Sr. .Araújo Lima Atilou outia veaví ftiadan-
do-se em que convin.ha q-.io o negocio fosse á Com-
missão a'fim de que, depois de examinado ,, a,AsT
sevnbléa.podísse dizer á fjfaçâíq"^ que o, Depqiado
estava, impedido, evitando-se- deste modo qualqueriniputação 4e precipilação ou leveza. Deeidio-se quefosse a ríuaj Çoilinjissões; e havendo alguma «üs.
cussão par
se qae a
G rira suai.

O Si-. Cavalcante de Lacerda disse ter ali no-i
ticiasproximatnente chegadas de Pernambuco', bem'
como as Instrucçoes da sua Província : que o Sr.
Presidente quizesse mandar buscal-as.

O Sr. Secretario França leo a ordem, para se
mandarem buscar diversos livros.

O Sr. Anlonio Carlos ponveio que -*.e mam'- sse
buscar o Código ;.. quanto aos outro» tiy.rp'*
Srs. Deputados devem tel-os cm sua casa.

. Pedio licença um Sr. Deputado para 
'

indicação sobre alei de lib.erdiyle da içnpri
que lhe não foi então permittido, para nãc intor
rompei- a ordem dos irab.-cJ.hos do dia.

Tractou-sj de eleger a Commissão de Fazenda
e propondo o Sr. Presidente de que numero de
Membros devia ser composta , resoiveo-se que cons
tasse de 5, Distribuiram-se então: as cédulas, e ac
mesmo tempo o Regimento Provisório ; e depoi
destas recolhidas;, e os votos apurados, obtiverai,
a maioria os Srs. Nogueira da Gama com 4!) votos
Martim- Francisco com 46, Resende, Costa com 42
Barão de S. Amaro com 33, Toledo Rendpn com 19

Passou-se depois a eleger ;i Commissão de Ins
trucção Publica; e decidindo-se que fosse compi
fa de 5 Membros', recolheram-se os' votos , • e ' o,
tiveram n maioria os Srs. Gomide coin ai'votos
Pinheiro de Olheira com 21, Martim Francit ¦
18, Nogueira da Gama com 17 , Velloso <

Passando-se. a .eleger a Commissão ih
e estabelecendo o Regimento que o Pri
Secretários sejam Membros, delia, pro.cvotação para os outros dous. que faltava!
ram eleitos os Srs, Dias com 13 votos ,com 8.

Leo o Si-, Ribeiro Resende, como I
CotiiniissSo dos Poderes o parecer da nu
missão, sobre & Diploma, do.Sr. Deputado
vinca de Goiaz Joaquim Alves de Oliveira
approvado o parecer , tlecidio-se que vie
assento.

O Sr. Presidente deo para orde
eleição de Comininsõei que i-^j-íWt
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e o Projecto do Pr. Rodrigues dc Carvalha sobre as
Sociedades secretas, Fez-se a chamada e acharam-
»e presentes õá Srs. Deputados : e levantou-se a
Sessão pelas Sá horas e 4 minutos da tarde.

Rio de Janeiro 3 de Junho.

Não será de certo indiferente aos nossos Lei-
ftores d pequeno resumo que vamos offerecer-lhes
rjo rendimento da Alfândega desta Cidade desde
Diweuibro do nt.no passado, até Abril lindo, tns-
aqui aquelle resumo. "

IStíá Dezembro . .'¦ .
1823 Janeiro ....

i ', •'--¦•' Fevereiro . . .
Março ....
Abril

, • 1 A'¦ vista daquelle resumo ficam' iiiteirumente
destruídos, quando não bastassem as razões que por
%ef.es temos expendido sobre a matéria , os receios
daquelles, 'que nos ameaçavam com a privação do
Con.n.ercio de Portugal. Sempre nos pa tecei», e a

aeriencia continuará a confirmal-o que aquella

16íi:6T4C5IO Rs.
1.5":768"Jõ4a .,
ll,ír.OS4U4l.8 „
169.1705)029 „
228:151UJSÍ^ „

prinat-ão'loug-ede dimiiiuir as rendas do Estado.
contribuirá para que eflas cresçam , e a razão dis-
lo he palpável. Uma veí que as Nações Estrangei'

i saibam que Portugal nâo continua a mandar-nos
ses poucos Tjfodvictos da sná agricultura, e indiis-
ártaí,'tífugllàs ejtie os possui em, nilo tardaram
importal-os : -e 

que se segue daqui ? seírue-se
e mio sendo elías'Favorecidas, como em Portugal

pagamento dos direitos de importação , os ee-
Tos/que protlU^iarn tftr.tt.de rendimento, darám
ira innitos mais. ¥lè verdade que isso recairá

vpois sobre os 'córrJprndores ; porém como o coin»
mercio, consiste lia pérmütaçem dos íjeiieros estra-
tibos jKdòs nossos ? ã vantagem ficará sempre da
nossa parto: *. 

.
Descõrriam bnfra* pessoas de differente modo

dos primeiros, cooVindo ¦«•" que nenhuma falta nos
faa.,' para irada, "o 

Commercio de Portugn!, poréin
receav-ani qjie lis Nações Estrangeira" se pintasse
con. falsas cores o nosso estados Político , ç se nos
represéiifasse eríi perfeita anarquia ; e qne neste
aaso licasseinrts privados do Oomniercio de Porlu-
-"«'Ve do> Conimercio estrangeiro, porque ninguém
ífuèieria arriscar a sua fazenda em portos, com
íiija sè^üi^ança se níio pudesse contar. Esta objec-

;ã"o líiiUra fios mereceo cuidado. As Nações Estran-
"feiras tem entre nós, com caracter publico, ou
«ein'¦'elle*. quem as informe com verdade do nosso
«tado. Por estrts {.formações he qne ellas se diri-
'tem',:'¦ f nSo -pelo que escrevem os furiosos de Por-
tWgitl, e da' Cidade da Bahia.

Çiimprc por tanto qiie à vista da razão, e do
iirsnímeutò irresistível dai experiência , cedam uns e
•outros dós seOs' temores , e esperem comnosco a
•ivactiVAdmiuistrnoío de Finança* que por forluna

Coronel <'\mim«r!iinte Militar da V.lla afazer a eompe»
tente visita com' s- is SoiduJos Brasileiros,; percebas, que a
Escuna era inimiga , e que estava anilhada. Deixou os'
buld.-Jos, e deset-s) á torra , ur.de tucando-se a ri bate
armou se logo o Povo e a uvtuntari» Miliciana qnu só;

podo reunir, .'ntreianto o.s punidos Lusitanos haviam
ji piesò-no porão os seis Soldados da vicitu , o que.
acabou de exasperar os habita ite-s. Foi tsimada a diw
Ksiuoa no dia l! a tiros 'te fusilaria quu duraram íí
horas, sem embargo da superioridade da Kscuna quan'«'
a artilheria , pois montava 

' 
poças. Distinguio-re na

acçao um llergautim Brasileiro mercante que ali se'
achava ,' cujo Mestre chamado J.,Ssi Peslro cooperou
com a "sente da terra para a tomada da Escuna. Mor»
reram dos inimigos o Commandante da Esc,na , 0
Piloio , e dous Marinheiros , além dos feridos do»

quaes um passou a melhor vida no dia 18. Entre osj

prisioneiros merece menção tnn certo Antônio José Go-s-
mes Loureiro, que era tractadu por Tenente Coronel ,
e que se diz ter sido utn dos mais aeemoos contra a
nossa bandeira. Esta Embarcação ia tomar m.ntimen-
tos por bem ou ;i força. Eis um dos pri oeiros ensaioá
da corajeiti , e fidelidade dos bons habitantes da Villa
de Caravellas ; que ficavam promptos, e resolutos para
repellirem forças ainda maiores.

nessúimos , é' a marcha bem
anca» qu
reguladaa das cousas,

NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS.

PORTUGAL.

O Diário do Governo de Lisboa de 27 de Mm.

ço contém a seguinte relaçãp de diffe.entes pessoas que
foram removidas, por uma Portaria, de 26. de Março.
Aquellas pessoas sim as seguintes:
Joaquim. José Afforisu., para Cascaes. ,
Manoel José Pinto-, para Cesimbra,
Raimundo José Pinheiro , para Cesimbra.
Os Francezes Veill.auf ,. e Collier , par. fora do Remo,
O Juiz tie Fora de Villi". Viçosa, removido.do sep logar.
Manoel Nicoláo Pontes . para fora do Reino-
Joaquim Antônio dc Lemos Seixas. Castello Branco ,

para Cesimbra.
Estevão Moniz da Silva Rolto , para Cesimbra. _
Manoel Cabral , Coronel tio Regimento de Milícias de

Villa de Conde, removido do Commando do Kegtr
mento, e para nutin terra.

José Pessoa de Eça, Tenente Coronel do mesmo He-

gimènto , removido do Commando para outra terr$,
O Bispo de Pinhel , para o Convento do Bussaco.
Fr. JoSo Severi-o de Santa Maria, para Azeitão.
O Presbytero Antônio Gama da Cidade de Pinhel.,

Fr. Roque Procurador dos Monges Bernardos era
Santarém:, o aclual Vigário da S' :de Castello Bratt,-
co, o actual Vigário de Sanla Maria da mesma CÁ-
dade de-Castello Branco; todos estes para Çascaes.

O actual Vigário de Mal pica, da Comarca d<* Castel-
lo Branco , para as Beileníças.

àçant piniíredir os adiantamentos que já começa-
mios a conhecer.

;¦ Jí A II I A.

Por noticias officiaes , de Caravellas , na Provin-
.;ia da Bahia , sabemos o seguinte: — No di» 10 de
Maio eljtroti naquelle Porl<* .«»'*. Escuna <l« B»h-ia
«¦om bandeira dos Estados Unidos d' America. , fingia-
% yfe 4a. P»ra)íb»j nm-.iado a. «.ea hoidivo'"]azieate

C O R K E 8 1* O N 1» E N G 1 A.

Srs. Redactores.

Dai «a paz as leis iguaes constantes
Que nos' grandes nãoi deeu. o dos pequenos ;
E todos fureis rjnai» e iienlíum menos ^

 ( ani.
Entre a liberdade, e o poder aWftHa.í.0 lie. sjae
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r-xiste o rrnx-ino procurado dn prosperidade Naeio-
l>nl : isto he , qne pura ob'.er e-sle máximo con-
vem, que d' u si i paru* estejam dcmarca-le»'- os limi-
tes da lsb .¦:!,;» ie , o d' outra limitas!;» si íurçn .do
poder. N-.'sita liber lado. assim restringida he que
está it lii,ei*diid'j social, o nisto poder temperado o
poder legitimo-.

C 11*11 pre*' , que uns desterrem a quimera dn li*
herdade absoluta , i- que outros desista!,» da per-
ção insustentável do poder illiiiiiíndo. Cumpre mais
que dr* a ribas as pri es se abandone estas idéas
mui próprias para dissolver o verdadeiro estado
de pio-iptridside, que- deve ser o voto geral de
todos.

, Ainda , que não se;.;, possível íix.ir thcoricsi-
(iietile os limites deis di flor "mies 

poderes, devem
çnw tudo ser estübellecidog de maneira , que mais
concorram para a iniinu* prosperidade Nacional.
Carie aqui a Fábula dus membros , e do eston.a-
go-, não s::iu: feitos os membros para o estômago,
nem estes par:1, aquelles , uvas todos destinados pa-
ra a orgatiisação gerai ria machina humana.

Não b;r't i saber, (d,ri alguém) que o maxi-
Jiio da prosperidade Nacional lie o grande p uni-
co "fim a que nós devemos propor se preisamente
náo soubermos , en. que consiste este máximo ,
com o podermos obter ?

Porque meios o alcançaremos ? E quando o
tivermos conhecido, como determinaremos a cada
Mi que siga ,.t augusta viella que lá vai ter?

A isto respondo eu com os progressos das lu-
zes he que o havemos conhecer , e pela formação
d'iim espirito Nacional he que determinaremos a
todos a abraça»-a.

Pela experiência. o meditação purifica-se a
iàeiencia do Governo , assim como todas as outras
Sciencias.

Ms.ii qual será o grande movei de todos estes
esforçou individusses ? Qufun !he dará esta. tendência
uniforme para o mesmo fim ? Evidentemente e.-tá
provado, que só uma mui nobre, e fo te paixão,
a qirw não póji; ser senão o amor da Pátria. ííe
mi**'cr fazer nascer este amor , he mister fazer
crear nm espirito Nacional . desgraçadamente isto
i>o>i falta a tal ponto, que agora he quo priiicipia-
mos a fn:i;'r rtléo rie-his virtudes sublimes: poucos,
entre nói . cotiC"'-'"n como -e pôde sacrificar o hi-'terc-i-if ."'".;,' , esquecer á si pehi salvação e gloria
do sco Pai-K, *

Dfiscubriremos estes meios pela propagarão
d=is luzes : o por isso a livre eirculsição tios pen-
«amentos deve , simultaneamente fazer dous servi-
ços, quo «an» liar íí conhecer os melhores homens,
¦parahsando ns orig-nns do erro e das intiígas. Taes
a;***i os cflentosi natiiraei da libt r lade ila imprensa :

¦contrario- ¦pffeito 
produz; quando não ha liberdade

*da imprensa.
A divisão dos poderes deve ser Ac (,-,1 forma

organizada , qne em vez de se combatterem.. elles
sp nnain pa «-a o mesmo fim. Poder tio opinião . c
poder <!e acção. Um '.ncura o caminho da prospe-
.idade, »» outro prepara os elementos que tem em
suas mãos, para seguir por elle. (I)

Convencido tPestes Sólidos princípios o Brasil
sp eir-TiiR do seo beiro d' ouro, em que jazen por
trezentos niinos rtgrilhoado pela tyrnnnin Porlugue-
::-"-, sacode os ferro;', que o t.ianesitava , e npparcce
Nação livre e independente, efíéilns naturaes da
sua s*rar,('c*za píiysiea , e vai levado poi fi Mão d'trm
Cícdío ao s»o solio brilhante, partilha duvidosa

Cl.) -Carnot.

i!'uiu Dce* Oitnippii.sití*. Tsío nío basta: quer coik
solidar mis. ventura :- <•¦' hc no sempre granilo e
vi"»ts;r,.)"ii dia i ¦}. fie Outubro dc 1S7Í2 , que o con-
segue. 

'NV-stc 
flisi '.!<• eterna lenibrniiçu , por tinani-.

ui" açclniiinçáo íl. *¦«• Povos, subir» ao rl h coito tios
Diamantes o Senhor D. Pedro Defensor Perpetuo
do Brasil, e sco Iiupcrnilor Constitucional: wa
Elle esse Gênio da Harmonia.

Ris (inunda, e constituída a Nação Brasileira.
A reunião ou installação d' Assembléa Gerai ,
convocada por S. M. o Imperador, para fazer a
Constituição, que deve servir de Lei fundamental
do Império, e marcai- os limites dos poderes, pro-
curando entre liberdade, e o poder absoluto o ,na-
ximo tia prosperidade Nacional, teve logar no dia
,'j dVsto mez.

Exultou o Brasil: Elle ouvio da-boca do
seo Adorado Defensor „ lie hoje o dia maior que
o Brasil tem titl».

Povo eon-jenito da bem entendida liberdade,
Povo agradecido edenl, ávidos do repouso enchem
a« guiaria)-, do Sallão (V Assembléa, e em cada
proposição d' un, Deputado , elles cuidam estar re-
sol vido o problema diíScil da demarcação dosi
poderes.

Aquillo mesmo, que lhe enlutoti a alma: mas
en não quero recordarme d' um motivo que tantí»
desagradou aos Brasileiros ; quando e ies viram o
seo Imperador sem á Coroa por comprazer com
simples regimento ou tática d'Assembléa, ell
tremerem, e só a presença deste Augusto Sénh
pôde serenar seos unimos.

Em seos Corações vai uma doce esperança c
rindo o precioso espirito Nacional ; vam tod
entendendo como se pode sacrificar o interesse pr
prio ao interesse geral, e muitos já se esquec
de si para lembrar a Pátria e de nl não cura,.,

A propagação das luzes tem descortinado a
impostura, e arrancado r» véo dos" mysteífos , qúe
portanto tempo deslumbrou um Povo espiritiioso ¦ e
agudo: conliecem todos , que a liberdade da lin-
prensa lie a primeira de todas as garantias no sys-
lema Constitucional ; e que a liberdade individual
be sua inseparável companheira: logo que uma se-
ja atacada a outra se oftende.

A Triiiuiiii e a imprensa som os grandes be»
i,ofícios dos Governos Constitticionaes: he isto usn
ponto de eterna verdade* , diz Btiaviim Constant.
Assim debotou a nossa Assembléa Geral, pois ma!
tinham tomado assento seos illustres Membros , Jo»
go se ouvio clamar liberdade ele htipitnsa , e houve
quem dissesse, que ella não existia entre nós, e
qui/ provai com o sublime argumento de que pou-
con Periódicos se publicam nesta Corte!!! Isto não
he exaeto: taco abstracção da lógica, e ísó invoco
o testemunho publico. Declarem os que assim peu-
são, se depois dn 1." de Janeiro do anno passa-
do , foi algum coartado na livre publicação de seosi
pensamentos, quando elles se não dirigem a des.
iruii e arruinar a Religião, o Throno, e os bon*
costumes. Quem afTectar ignorar esta verdade de
Vsin»ples intuição, que se de no trabalho de pro-
curar os impresso do Rio de Janeiro, e saberá
ainda que não confesse, que tem havido liberdade
iltimitltidii.

O nosst» Govfimo permittia esta liberdade con-
vencido de que só peja circulação livre dos pen-a«
meiitoa he que se pôde chegar ao estado tlè per-
feição, e por este estado de perfeiçito destinguir
o verdadeiro máximo da prosperidade Nacional.
Díííri- portanto . que não ba liberdade de Imprensa
íie initislarnontiü criu»is»»r o Govor-ao, cjnõ t«irto aa*
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tem «Jado paru que ella viya, o se conserve, -E <w

Xiw isto lie um 0,"r" if*'rf sempre o combat; i'Cftf:s , e

depuraremos u 
'verdade, 

parti a. abraçar a(.,;...;.!,¦. e!j;i

(existir, -.ii-
Pelo progresso íbis limes «liremop, que a piau- -

ta mimosa da liberdade da liupici.sa .ninchini ,
'o nas mãos dos que sustentii»n u poder illmn-

como eo'i,i o l»;,«fo pe.stijetito dos. uie.itecaptos
cuimerica liberdade absoluta.
Por isso julgava eu, que U nossa Assembléa

4*i)l ia deste ri-H' todas; as suspeitais, e, quanto. <*.n--
les' laaer a tei , que regule , e marque até aqde

rnfiga » liberdade 
'«le 

escrever, comuiiti.an.fo justa
pena ».»« que passarem a barra da Lei. ( Ainda
Lígo é'espero. ) Mas qual foi a rn.nilia admiração
ouíndo um sujeito das gala rias , veio muito alílicto

«fri-ler-me, que um illustre Deputado embiciira 'tf tpj.'.^

^niioeènté Cada inserida 110 Djaiiií dç> («wcf!», «ó-
mente'por dizer, que devemos estar á lerta i.»ee,!-ça da-

tu elles, qúe usaiíi da lógica iiifei'na.1 de e.cuv.lemnai* o

jm*a..ia'iiV'prévio prestado a Portugal, para ©

querer nó 
"Brasil ! 'Disse-me mais, que este Le-

putado be o Sr. Cam-irò (le Campos o que de todo

i\e s'urpi*esidi:o realmbtc, ponjUí' sempre coticetr
t ei bem no dito Sr., por muitos motivo;., sendp o

ç ¦incipál o de o não 
'contemplar na súcia dos |ire:

¦v os'" Tenho 
'razão 

paia assim dizer, porque o fer.
'ewnWYo de'Car, pos, professa (svgu'iid,ç. »f %»a»

ns'conhecimentos''dè Direito, temperados pela'
ridaifc' Christã,' que exercitou no retiro, e, Soíi-
o do Cláufti-o. Motivos este para me parecer

,,. ida mais inciherente, e impropnti a, proposição,
e por isso 

"a Deós pedi! qu« removesse todas as

p oDostVões que não fossem digna- d'o!le. _'O 'Í3r. Carneiro (F (.-'mpos sente muito bem ,

q ie o que di» um Deputado não he um Evaug,e-
M o ,e que ninguém crê, que o Espirito Santo o
übi.' só porque elle he Deputado, e qus? par-
ti. i óde, ou deixar de ser crido na opinião
d éieiti os. O Sr. Carneiro de Campos he bastante iu-
d ttaci ; para conceder , que ninguém me pôde
o abale a sujeitar-me á opinião deste ou daquel-
li lPi, itado, quando até sou livre em quete-r-me
j éas ao Pado , 

' 
que a Assembléa òrganisar.

A S'( -i Assembléa deve ser a todos defozo ; um
«li í , n a opinião de um indivíduo eu sempre o
ia 'in i! quando não se con formai' com as minhas
>il íítadí bja éíle de ene citthegoria for.

ni p ha- Lei que íiiodere u liberdade de ímpren-
Vi o de ante ella forme o queixoso sua aceusação-,
St os pa.efvençáo de um Corpo tão respeitável e res-

p« side i qual 
"h'e 

a nossa Asscutbiéíi Geral, o que
fa primeivenir «is Juizes. Se ainda não temos, co-
m Alxfacto não ternos a suspirada Lm, i.ivoqtic-
m m Pou que a façam com aquella. sabedoria, .que
re üitos, .in tão augusto recinto, e nós abraçaremos
a >r umira garantia do systema Constitucional.

U-se. orreço o despotismo venha elle donde for.
E O rrtugal foi exercido por um , depois por
m nbléa e 

"agora 
por quem será ? Na Brasi,. iy:m

A i nem por niuit.os,, porque morreo, enter-
>io co . .

' """ioíiso Imperador o des presa ; e a nossa As-
o sigriilioa.

livisáo, e harmonia d«s poderes he_ o- pnn-
thiorvador (Ia liberdade. Entre, a liberdade
W ivlnolute he que existe .o máximo da

i Nacional, Pela propogaçã.» das^ luzes
¦mos achar este máximo ; e pnr isso a

ç.u, dos pensamentos dá a conhecer cs
Nas, e o» melhores homens , e estan-

elo erro , c das intriga*.

Pejo inoreciinento' he- que ae ,cftnqtlis.ta íi oipi.-
ujãq ; e à\Í4, o citada» C<»nsta«ií., quo islo pcrt.Qiict}
li...-; Cau.jjras. — Sem strq venç,ra.dor. -— Callfrc&tg,

llio de Janeiro 25 de; Maio de líltí!5.

Sefi!iç/:es . Redactores-.

Chegou a minha noticia que João Germes Reir/Q-
ao, cimo Thenoureiro do dom" gratuito .inuunciou pelo
Diário: do Governo nilo ter 

'eu 
orferecido para as ur»

gencus do Estado IDOLOftO reis no n.íor de uma _.âpp-
lice, ««ão contribui do; pieciso pelo saesu.n Diário &«,
zer saber ao rcipeiuvot publico , quo a offerta be ver-
dadeira; e tãoben he verdade-ter eu prociirailo aquel-
Te Theze.uieito para, sati-.fm-.cr , e como rer,p..-ndesse' —,

uão quero s.ibci* de Apólices, quero dinheiro — achei

ter elle razão , Srs. Re(3n.*.tores ; c procurei fazer «que*-
Ia (¦.'.-an.-.açção j>or reji.irtiçtio competente. Pelo Conhe-
cimento N.c' lB*j que ter.li" eni meo poder, datado em
3U de Abril de 18a.5!, consta», ter eu entregue nu The-
i.ntro Publico SÜJUOOfí' reis' valor daquella Apólice e
seus venciafiertos.

Queira v. m. assim o declarar por eum obseqmó
lhefiearA obrigado. — Seò att-nt.o Creado.

Maiwd ¦ira de Carvalho.

Mandaram-nos para se inserir nesta folha a. seguinte
Caria.

m.-rif Amigo e Sr. — Vai o Livreco , e coei

elle as seeumtes re^xões que não sám minhas , ma» -

que julgo'a propósito, e muito applicaveis ao negocia

cm. questão.
íie geralmente conhecido que. nos Estados peque-

nos ¦.;,. impulsão do Poder Executiva he mais decisiva

e viole itó, do que nos Estados de grande .intensa?;

porque naquelle» se fez sentida , e passa mais vivar-

mente do centro ás extremidades da que nos outros,

e vindo a accouteoer no Mundo moral o mesmo que.
no Mundo fvsieo, islo he , que a força do Poder Exe-

cutivo obra" sempre ua, razão iuvei-sa do íompnmem.o
dos raios. .

Se as aattriboií.ões do Poder Executivo -forera tara

restrictas no Brasil', como sam em Portugal , eiií»s

se (ornaram quasi nullan pela impossibilidade, t*m que
d Chefe se achará dc fazer obedecer prontamente nau

Previncias distantes, que se costumaram a considerar
iudeoendentcs,' e que bem conhecem a dificuldade,

que 
' 

ha tio sc trau.sporlarem Tropas de Hipas para as

outras ,- que eada urnr. conhece a força do sei» leoa! ,
e a resistência, que pode upper em .sua casa ás forras

uuasi i'Z'18'.'aS, que a him de attacar; a adherencia ,
isto he", a obediência ao Poder Executivo fiea livre-

mente moral; mas não he com esta-atliibt-içáo, que
devem contar os Legisladores para a sua conservação;

he. com a energia mherente ao mesmo * Governo; he

com o vigor do remédio no. principio do mal.
As controvérsias, qoe r-e s.us.ãt?.r.óin de dia em dia

por ciúme de auetomiade de supremazia, paias irre-
«¦i.';l-)rid»des, pek .desigualdade dos tributo», e por
mÜ outros objecto? ac.oeiid>T.'mi em pouco o &xo ds»

discórdia em iodas .as Províncias, onde as luzes, »
sabedoria não sam dominantes na raultisllo ; porém sita
vaidosos caprixo», orgulho, e preocupações; não ha-

vendo iini-i fprça, «i"-e i<'.?" os sufloqne no principio,
a arrogância se torna rebeldia, e' se intrincheira .pares

a riísiçtcncia; basta que uma só. vença,, ou que fie

ímnane, nu que o Poder Executivo nada. empr

contfa ella, attentas as dirticuldnde». para
ilittsr -catro cowmum sem force
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que si obeòienáa fique gratuita, e que todos olheai lu* os primeiros N,« do referido P-.-ri,rpara o Use» cora.» para um fantasma de podar, a ¦ Inserindo est» declaração 1 sr 
'll' 

, • -
venia * 

*'" conceder-lhe, ou. negar*lhe muito - o seo resp"^^ virador8ua 
lo,,ia d»»*»**

Í>' onde concluo , que coaretar furiosamente 7to<il"'" '/,''í'' m^cardi.
auctoridade, e força do Poder Executivo, isto he ,*tíw>ao apparar-lhe ns unhas conveniente, e decentemente •¦¦'¦¦
mas cortar-lhas de todo, interessando .inda as'cabeças Rehçih dos Cidadãos que tendo u,hcre-idr, ,„do. dos; .ao m nSo he próprio para o fim que se miro de acções vienae, Z Z ¦ T "
peviande, que se deve • querer, e que he'necessário ««ri,, \nm a ILmentoL M™?™w™
3-asrer-se; mas lie perjudiçial, opplo inteiramente y* ,A^-lf 

"^fTt 
,£ ÍÍTÍ--1 

^ •aos fins desejados, e necessários, e inteiramente subver, „«, tUm J^b Zds aZ, nãl / '''" '
«vo , e completamente desow.ni.ador de toda a ordem qve reem^crJ^J^aZf^JlT^'' Pupresente , e de toda e rq..alqaUr,. que para o futuro pagamento aditmtach e^atida*dí Zl 

^ ****

cia, o querer estabelecei princípios premeditados e cal-culadus de completa rerólução, e de uma horrenda, Francisco José de I im. Meí!,;e inominável anarquia. Comendador Antônio Eer^i'™ da*' iL-L  ^Então meo amigo, a separação das Província, Antônio Pinto de 01ive"ra e S Pao 
- 

rserá cada dia mais pronunciada até qne se ha de tor- José Lourenço de Brito  I..a. ¦ q.ninerico o centro de união, eu me explico: Francisco Rodrigues Bastos -"•• Zleva o üiabo o Brasil, e todos os que nelle moram João José Canina,  ?Br:iS1le,roS e Luropeos, Europeos e Braseiros. José \ „éra de SouVa B,™"à' Comna^i»"" 
" "

Do um Amigo tia razão. Joaquim Paula Vieira H«?riqL " " 
fAntônio José Serra...,  «_, „_ Joaquim Mendes Freire !"!!!!'  fManoel Moreira da Silva •••¦*..Srs. Redactores. Manoel Pinto Monteiro D; às.'.'.'.'".'.'." 

'*" " " "
¦r» í^- Tereza Francist-a d.* S«>ítooCome eu, por saber que-não havia ainda quem Felix de Seixas - Santo" VlVn- 

'*' "

MTT 
a,SCT ^ 

i*CÍ0 • d° D'arÍ° da As^Wéa F™™™ ClsuL A es d AndradeGeral do Brasil me ofeeci par. o desempenho des- Manoel Fr.-ncisco dl v JZ, 
Anúcãüe  .te trabalho interinamente , cuia otfcm £b: recebida com DeJSto Jesfde LL t V 
". *''" 

oagrado pela mesma Assemb!/-* , e sam passados quin- jXuí Francisco de F *'' í""' oze dias M começar « s,m publicação, cumpre-me de- Pelh jj d Sou,a 1W*  
' 

?

*. do^ebigrafè^4^ zii^rztr;: ísrs. íss;Malheim  ?dendê todavia certificar que em p0«0S dias gaitam fcaptI*ta "i • •: 9
Continuar-sc-ha one

A" O TI C I A S M A R I T I M A S e '¦ P" yl °- qu.p
ENTRADA S. „,-, : „ ., ,„. gue

£ 
™«, Bartholameo Chio, Pedro M-íwoI ,¦ Dia 28 de Maio. - Rio f Ostra, ¦ ? dia, • I !S , %X \^^ da C'>^- _ tarifo*

ga iuadeira a varies. - Arrib.eh , IJfcu? í'iS, fl /* ^3- 
&rvf 

V^ 
^T'* ' "' ' P1'SC' "

i.l. Iraneisco de Souza, sei.) ro <iri 97 .v,r.. e ri, °" ,'..3'' Loul- Fhomas PoHer : na érwr ro
f. - oito, l. «,;;;;:, dM 27xr^% e" ° Ts"i<íi ?e^c'-^-.. 

p ¦ S"t
inte, saio em 87 decorrente 4ra o Rio de Tri-Pr ^rder?ía,°- 

~ 5*^rf&<; B. Bo lano «
l'r««fwre db S»/. ' " *¦ £ru'"J<> < M- Gregorio Maria Marques , or, trilha n

Dia .31 de Maio. - Londres , Sadias- B Tn, ' TI V 
"^r 

, 
a»or?™«,t« - * fazendas. - //«em ia';

Neptuno, M. m,. «,-r/e, equir ag^, 8 
'ca 't 

f' ™ ^ ^ ' M' //'"''' »¦ ^ , equipa Co J,
.endas de algodão, e de'lã li Frtli^^t S^tsnT^} ° M*» 

^4^ C"»!* *
tt ' M \r , 

"r\ llf'P('!,l(rm >' S. S. José gem («-
>' ^ /// /) A S. ii' M' '1f'"?oc/ /WAreo, «.quipagem IO, í/o^«<' s-' 

n. \l°n: Pas^SC-.roS Jacinto deSo.ua; J„a{, jc*,«SSag, e-
Dia 28 de Maio. - Alados ¦ S Bo». 7,«.„, ' -,Pr ,95ravos- — Camno*; S. S. IiriJ°: At! «¦

M. i/ruto /^-^ A q^ Vqufpaçfm 16 r! f^a L ^í ^^ ^0™' 4'>^ "& ?'
ga massame • passageiros o Cadete de Artilharia FeT \1 T 

D,t° ' U Poffo' rfe /J,f'" - M .:Char' "-
Joaquim 

Machado de Bueno, José Joaq. dí r T -^^ c?uig^'«™ O, om lastro: ':"Rocha Basto, o Capitão Tenente D. /S ÍLÍ"*??10/0^ rL"eS—LmrPool; li. /'fconza Coutinho con, g criados, o C-ntrameitre .\i.t 1',„''• J'i"!" B '*"' equipagem 11. cargnçsl de Quadros, e O marinheiros, os Italimas Jo- Ril ' C°Ur°8' ev,nii0: passageiro o W ¦ '."

AVISO "
yuaiqiicr pessoa que se achar bem iIp».. j^r «;3 seo, ser7iç0S p9Pa f,'Dlí)ri(( do Governo .dSiT?" I 

™ 
PtÍfM a A«« TacI.iRrapl.iC. , e '

í>. rtdro, onde saber:, com qne»! deve traour. ^ menno D,*"° ' iiua ds Qnitand.

1 PK M' N s NAÇI ON A L. miS.



,_J.° 123« Quarta feira

• m $ © 3» í <ê
vWrf^SÍKvE* 

'v'-'
TH!» ^í_í_K_TÍ'lr \«vBnã
*jB_B«wI*3 

II ¦MfllTvi*'^T_8P1-?l

4 de Junho de 18-53.

B<©_fl2t a £>£!,'

jf*j*tnt-n»*&n-* et

Bi AR IO DO GO V E R N Vol. I.o

##***r#>,**'»*<W'»**^'^***»'^******^,**<w*^****rf^**'*1*

Ântioos i/Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

*9'a M. o Imperador Ha por bem Permitiu-, que o
íMbliOthecario da Bibliotheca Imperial e Publica desta Cor-
«-' ponha á disposição ela Asserfibléa- Geral , Constituiu-
ie: , e Legislativa do Império do Brasil torto? os Livros
ele.3 Jurisprudência , ou ainda alguns outros, que furem
r «cessarios para à conveniente il Instrução dos negócios,

_ ue se- tractam' niis Sessões da-mesma Assfc-.nbléa ; quan-
-j o por parte dcl!:, forem pedidos , c concorrerem aquel-
' iS clarezas , e formalidade», que se acham estabeleci-
ias ná referida Bibliotheca. O que o Mesmo Augusto Sc-
% Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios do

"• taperio participar ao respectivo, Bibliothecario para sua
1 iteUigencia e governo. Palácio elo Rio de Janeiro em 2S

e Maio de 1823. — José Bonifácio de Andrada e Silva.

Baterias da Fortaleza as Embarcações, que vierem ds
Portugal, on «los mais portos Estrangeiro», »n?_que_ve-
sitados pelo Juiz elo Crime elo Bairro de _¦. José sejam
por este Desembaraçadas. Paço em 9 de Maio de 1823.
— Joiio Vieira de Carvalho, (a)

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio de
4 de Abril próximo passado do Marechal de Campo José
«ia Abreu , Governador tias Armas da Provincia eJe S. l'e«
eiro, exoonbo os motivos , porque se deliberara a oas.

"sar á Província Cbp!atina ; e acliando-o» o Mesmo Au-
gusto Senhor ingentes , a justificados ; Manda , pela Se.
e-retaria de Estado dos-Negócios da Guerra, significar
ao dito Marechal de' Campo a Soa imperial ¦ Approva-
ção por aquelia medida. Palácio do üiu de Janeiro em
15 de Maio de lSi3. 

'¦—João 
Vieira de Carvalho.

Repartição dos Negócios da Fazenda,.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
li lo dos Negócios da Fazenda , remetter a Floriaiíno
\ íira da Costa Delgado Perdigão o Decreto de 4 de
'' vereíro do corrente anno , acompanhado das Instruo-'
. ,es , que devem regular a Administração , que Houve

P ,r bem crear , para a Escripturação , fiscalisaçüo , e
a recadaçSo pela mesma , dos differentes Impostos nellas
"í eclarados, e para os quaes o nomeou Administrador
P ;lo Decreto lambem junto de 2(5 do corrente meí ; e
° ítro sim Ordena , que quanto antes as ponha em exe-
c íção-, esperando ;do zelo , honra, e qualidades dos

impiegados o desempenho dos deveves, q.ie lhes sam
iherentes , e do ctmeeito , que mereceram. Paço 30 ele
brií da 1823. — Martim FranCico Ribeiro de Andada.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio da
5 de Abril próximo passado ern que o Governo Proviso-
rio da Provincia de S. Pedro remette. por e:opia_ a eoiires-
pondencia , que tem tido com o General Barão da La-
guna , e participa as efficazes medidas, que tem tomado,
e bem assim os au .ilios , que tem remettido ao mesmo
Barão , mereceo a Imperial Approvação o comportamento
zeloso , e louvável do Governo , e assim o Manda par-
ticipar ao referido Governo Provisório. para seo devido
conhecimento , pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra , Recouuuendando-lhe o maior cuidado para se.
não açoitarem desertores, nos Distriços da Província , e,
que. por. todos os meios faça sentir aos Povos a neces-
sidaele de fazerem todos os esforços para lançarem feira
as Tropas Lusitanas , porque só deste, passo começará
a paz, de quo podem go/.ai nas férteis margens «lo Prata e
Uriisnay . no que não só ittuito se interessa a Pa te mal
Sol'feitJde do Mesmo Augusto Senhor , como mui partien-
íaiicente se avantaja a tranqüilidade, e bem estar dos

Repartirão dos Negócios da Guerra.

' Tendo-se detepninado ao Governador da Fortaleza
Villapagnon, que pelo Telégrafo houvesse eie ueiriiin-

i- a eütrada de todas as Embarcações , que vierem
Portugal, ou dos mais Portos Estrangeiros; Maneia

•mperador, 
pela Secretaria de Estaelo elos Negócios da

eira , que o Brigadeiro Graduado Director dos Tele-
fos passe ordem aos indivíduos empregados no do Ças-
o», para immediatamente fazerem saber ao Juiz do
me do Bairro «lo S. Josi a entrada elas respectivas
bareaçSes. Paço em 8 da Maio de 1813. —João F».js
de Carvalho,

' 
Manda S. M, o. Imperador, pola -Secretaria d'Esta.

dite Negócios dá Guerra, em adibuniento á Portaria.
¦¦adida homem ao Brigadeiro Graduado Governador tia,
•tale?.» dc Villogagnon, o mesmo canserve debaixo das

(a) Quando publicámos no Diário N." 119 a Por-
taria da Repartição da Guerra de 8 de Maio, em
que se ordenava ao Governador de Villagctgnon ti-

i _ «..:.. j„ n_:..._, Ar. li.,..  J_zesse logo saber ao Juiz do Crime do Bairro de
S. José n chegada dos Navios quer de Portugal,

quer de Portos Estrangeiros, entendemos,' que ali
faltava a palavra—outros — para fazer o sentido —

quer de Portugal, quer de outros Portos estranhei»;
ros; mas não julgamos dever emendar o Original, por
«me não ficava amphibologico o sentido para quem'riiii.zesse 

entender como convinha; e como aquelia
Portaria veio com a que agora publicamos, por ella
sé tira a duvida, e se mostra, que ainda antes
dasreflexões do Sr. Leal Brasileiro feitas no Dia-
í-ioiN.^ Í21 estavam os Ollicias d'aqut41a Reparti-

ção Conformes com os seos sentimentos.
¦¦ ¦ l: 

Os Redactores. .
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mesmos Po.tvs. Palácio do Rio de Janeiro em .1* Mai» tj^e.,,nã«| desertaiam. Palácio «Io Rio tíV- ,T,i„,.,n.«« i Wi. — João Vmra de Carvalho, det.Íl^is'de 18rfJ. — Z.»»z d: Cunha Moreira.

Constando a S. M. o Imperador por informação, d%
Governo Provisório da Provincia de Minas OeraPA''isL4'l»=
tineta maneira com que o Capitão Mór da Villa de §.
Bento do Tamanduá João Quintino de Oliveira executou
as Inipe.riaes 'Ordens do recrutamento,''a"que pòeefleo uo
jOístrittto ,do seo,Commando, copibipando judicio.satnente a
remessa' de recrutas par. a defesa da .Pátria com a con-
servaçío das artes e lavoura ; sendo tal procedimento mui-
to digno de louvor , e muito próprio a servir de exem-
pio ás auctoridades incumbidas de similíiantes Coaunis-
soes: Manda o Mesmo Augusto -Senhor, pela Secretaria.
M Estado" dou Negócios dr Guerra , Ordenar ao Go-ernq
Provisório da Província de Minas Oeraes que faça trans-
(qi-ttiV ao referido Capitão Mór o quanto S. M. 1. se sa-
cisfaz- do sc-o ¦ bom serviço, Esperando que elle progridade tal maneira que os mais Capitães Motes imitandti-o ,
se temem dignos de louvor, e que o Governo Provisório
continue a fazer chegar á Augusta Presença de S. M. I.
os nomes dos beneméritos . con, a imparcialidade , que o
deve cáracterisar'. Palaeio do Hio dc Janeiro em 21 de
Maio de 1833.—João Vieira de Carvalho.

¦ Sendo presente a S. M. o Imperador a informação
*3e 12 do corrente mei de-Maio', dada delo: Tenente
General - Governador das Armas da Corte e Provincia ,«im conseqüência, da. representação , que lhe fizera o Ce-
ronel Cammaadante do Regimento de Artilharia da Cor-
te, Manda o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria¦de Estado dou Negócios -da Guerra, que o General Go-
remador das Armas faca recolher ao dito Regimento os
Capitães Francisco ; José ' dos ítais A(painr-; g-JoSá- Vi-
«ente. Gomes, para faicrem o serviço. Paço 21 de'Maio-
de mm,:—-João Vieira d*. Carvalho.

Repartição dos Negócios da Marinha,

Manda S. M.
gocioa. da Marinha
etor ¦ do Arsenal di
Presiçaaga , onde
Armada Nacional,
lhe e-onste haver
dsdo cuttíjjrimento
.Tussiça , tjue- coud
do de seo Rtiiprt
23 de- Maíe» cie lt?

í., pela Secretaria, de Estado dos Ne-
, que o Cheia de Espuadiv. la.spe.'

a Marinha, faça soltar de bordo da
se acha , o Cirurgião do Numero da

e Imperial José Emygdio , logo queo-Auditor ela Marinha intimado , e
í Sentença rio Censelho Supremo de

letnna aquelle Cirurgião a ser deiiiitti-
:go. Palácio elo Rio de Janeiro, em
33. -— Luiz da. Cunha Moreira.

Foi presente a S. M. 1. o Oíiicio do''Capitão de
,»Jar e-Guerra Graduado Pedro Antônio Nunes,' Com-
mundame da Esquadra do Rio da Prata , datado da Co-
ÍORia em !(, die Abril próximo passado, no qual partici-
pa. as ptovjdeaeias que deo pira salvar a Escuna Seis de
jfeveifiii.o , eiu<- jii «encha neste Porto do Rio de Janei-
ro, iv ejfie;tjpha,• encalhado na Costa Occidental do. Rio
da Prató.;, d:, qual 

-fugiram 
para Buenos 4yres o primeiroTenente Soares , que vinha prezo , o Mestre , o Pratico ,e trez Marinheiros, bem com., para MetVte Video o Pra-

tico e p^rte da. Marinh&g-em tia Escuna' Cossaka, e h7
ver-ss recolhido ;', Colônia, o resto da Guarnição desta
Escuna, do que S. M. t. Ficou inteirado, assim como
do mais que se refere no citado Oílicio: e Ha porbemMandar, pela Seer-laria de íií(.,„i„ riem Negócios .ela Ma-'
flilba , Appfovsr o que o mencionado' Capitão.. tle' Mar'f Guerra propale- dar gra!uit*mEn'e -iér, me.' de"stíldo às.
Fraçi«. qm» naufragaram n. s.-jbierhtr. E»-cuna Ce-.-r--.iti,

Constando lü, M. I. , pelo Oílicio do Chefe. .1
EtTOdra«Inspector e\e> Arsenal da Marinha em data ei
IS'¦dtts.coi-reritH me. que o Marinheiro ela Escuna Sei
de Fevereiro Manoel ignacio, ae portara com distincç; í
na oecasiío, coi que a mesma Escuna ultimamente ene a
lliou na margem occidental do Rio ela Prata; devendo-:;
prinçipalmentes á sua actividade , e esforço» a salva.-:'.!
delia'; e Querendo o Mesmo Augusto Senhor, que serviç.ps..desta, natureza n»,. fiquem jamais sem a devida re
compensa; Ha por bem Determinar, que nquelle Mai i
nheiro seja promovido a Guardião do Numero da Arm: i
da Nacional e Imperial,; e etinsegtiiutemente Manda pe ii
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, que 

'au
sim se comiiiqiirqiie ao sobredito Inspector, para que eu
mo tal o reconheça, e lhe' dê- o competente exercício
não obstante a falta do seo Titulo , cuja expedição dei
yerí todavia o agraciado logo solicitar na mencionada Sc-
cretaria de Estado. Palácio do Rio de Janeiro cttt 23 d •<
Maio de lSU3.--i.iii. da Cunha Moreira.

RIO DE JANEIRO.

II!.™0* Srs.— Depois da nossa Carta, circular d."
7 do corrente , a opinião dominante dé investir i»'Principe Regente no exercício de todos os attríbn ¦¦
tos do Poder Executivo, que pela Constituído ífc
devem Competir como ' a Rei Constitucional; , n,"
forma que expendemos naquelía Carta7 ltehi-s>
exaltado tanto nesta Cidade, que tudo nos an nun
cia que o Povo , e Tropa se dispõe para appres
aar a Saa íiiWekmaçíip f por tal turma, que a noi
te passada foi o mésíitb Senhor recebido iio The
tro com as seg-iiintes vo«;efi de universal fiitbiiaia
nio—:" Viva a Independência do Brasil*! —"Viva-" Imperador Constitucional do Brasil! —Viva o R
Constitucional do Brasil! „

^ 
E porque quando, a opinião dominante se di

clara decisivamente, he da nossa obrigação ,da de todas as Câmaras., enca.nirtlial-a ao único
e. verdadeiro fim, a que se dirigem os votos • "
trabalhos de todos os verdadeiros Brasileiros: -
Independência, e Liberdade pela Constituirão, tle
baixo de uma Moisarclita • Constitucional , -—a fii :
de acautelar que algum passo precipitado appresent
cora, as cores de partido faccioso um Acto, qu'a vontade de todo o Poro requer, c qne: por esti;
razão, e pela importância das suas conseqüência1
deve apparccer á face* do Mundo interio r.>vesiid,:
das formulas soleinnes que estão adopladas , e re
conhecidas p()r enunciativas dá vontade unanime d«
Povos; teinos recordado fazer-Ac-claroar solemnemer *
fe no Dia 12 de Outubro o" Senhor Dom Ped
de Alcântara, boje Principe. Regente do Jireisie seu Defensor Prepetuo , 1.» Imperador Constitua
nal do Brasil; prestando o meenio Senhor previamrte um juramento solemne de jurar , guardar., mt
ter, e defender a Constituição, que fizer a Assemb
Geral, Constituinte, e Legislativa Rraúlka.

h entendemos que devíamos appressar-nos
oommunicar esta resolução a Vossas Senhorias, ifio para que não parecêssemos obrar- coni exCc
na medida que naquella Carta propozemos ú d.heraçrio de Vossas Senhorias . e antes de snbern
offlcialmente a vontade das Câmaras que cônsulniss : mas lambem porque será inuito impo ri a,
« caiua «io Brasil, muito glorioso ao. acerto n'*•"? («te vai dirig-inclo' ti <r'íunile obra da sua



f 621

dependência , e de muita admiração finalmente
para os Povos eipeeladores de nôss-.i coiidttct»,
se no iiiesino Dia 12 de Outiil.ro for ». A. ti. Ac-
clamado Imperador Constitucional em todas ou (jti:i-
si todas as Províncias col ligadas , como esperamos.

Deos guarda a Vossas Senhorias.
Rio de. .Iiiiii ira , em Vereação extraordinária

.de 17 de Septembro de 1822.
I Ilustríssimos Senhores Presidente, Vereadores,

«mais Oificii.es d,. Senado du Câmara da Villa dè
Taubaté.. «- José Clemente Pereira, João Soa, es
de üu!hori»s, José Pereira da Silva Manoel , Do
.niiugos Vianna (ir.ii.-el do Amaral, Jo.se Antônio
«oa Santos Xavier.

S. P A U L O.

Villa de Taubaté.

III.™ e El- Sr.--O Senado da Câmara des-
ta Villa, reconhecendo agora de mais perto o mui-
to , qne deve á S. M. 1. , o Sr. D. Pairo I. , e
íi V. Ex. mesmo pela nunca igual felecidade , queesta gozando , e todo o nosso vasto , ameno , e ri-
co Império Brasileiro ( tudo resultado sem duvida
das mais sabias, adequadas, e brilhantes prnvideu-cias , qne o Mesmo Augusto Senhor , e V. Ex.
para este gozo tem dado ) faz enviar por copia a
Acta da Sessão extraordinária da mesma Câmara
qne o seo Presidente fez convocar na data deste;
.que nada mais lie; que um verdadeiro, e anten-
tico testemunho da lealdade, firme adhesão, e siri-
cera confiança, que todo este Povo tributa á Sa-
grada, e Augusta Pessoa do seo, e o melhor de
todos os Imperadores.

Digne-Se pois V. Ex. leval-a íi Presença do
lfiroíio Augusto. Deos Guarde a V. Ex. muitos

annos. Taubaté em Vereação extraordinária de 20
de Abril de 1823.

, Dl.'"» e Ex.'"» Sr. José Bonifácio de Andrada e»i ca , Ministro , e Secretario de Estado dos Ne-
g".cios do Império.—O Juiz <|e p„,.a Presidente
Antônio de Almeida c Silva Freire; Joaquim Xa-
vier de Assis; Clatnliamio José de Andrade; An-
tomo Moreira «le Mattos; João Custodio de Albu-
querque.

Copia th Termo de Vereação extraordinária.

Aos vinte dias do mez do Abril de mil oito-tocentos, e vinte, e trez nesta Villa de S. Fran-
Cisco elas Chapas rie Taithalé. nas Casas da Câmarao 1 iiÇos do Concelho delia em Vereação extr-ior-rimaria convocada pelo Doutor Juiz de F.ra Pre-sidente Antônio de: Almeida e Silva Freire ria Fon-ceei:, onde o m»smo se achava com os Vereadoresficíiues, e o Procurador ttansacto po,- falta dodente anno, João r„ynilio de Al/mt/nerquc ¦ e as-s-in mais o Clero Nobreza e P.,Vo desta'mesma
Vida, e os homens bons, que costumam nndar naCoveni;a-ça deíla estando em neto de Vereação
pelo Juiz de Fora Presidente foi ponderado, qnenno era interessante, antes de grande desaire puranos, coseria para <o,la a posteridade Brasileiraa conservação da Clausa , que se acha ¦ na ActaHa Acclamação do Senhor /). Pedro I, nosso Im-
perador, obri^indo-se por ella o Mesmo Senhor a
jurar previamente de conservar e manter a Cons-(ituição que fi/o-sse u Assenil.lén Constituinte e L-
ifcislativa do Brasil: quando similhante Cláusula
«ra. necessário reclunial-a, e declara1-a polo moda

iiiiiis solemne , e publico corro absurda , exótica
iitiliíi, e inteiirpc--tua , c qne coiv.i. (ai se deviria
l-.ze. riscar, c de uinii vez piun fíiiiore desappui ecer
ás. ii -..-.sas idéas , no que todos i,i,anin, emente üc-
co raiam ; e lu-crescenliiruiii tiiwndo , que se tal
Cl .iisuia se tinha inserido naquella Acta foi porquea iiii-Miii, tinha vindo exarada no e.vetnpl.ir (supra) queo Senado da Câmara da Cidade do lim ei, Janeiro
paia este fim tinha enviado á esla, e nao haver
naquella occasião quem em tal advertisse, não só
porque o Juiz de Fiira seo Presidente se achava
ausente em üeiig-piicia, mas mesmo porque uni acto
o mais plausível de lodo o Mundo, qual foi o da
Acclamação do Senhor D. Pedro lhes não dava
então logar para se formarem Juízos Superiores
pelo graude contentamento de que se achavam apa-
(ierados ; que d les tinham obrado de boa fé , queos seos sentimentos a respeito de S. M. 1. 

'eram
os mais puros e santos , que de bom grado lhes
tributavam todo o amor , lealdade submissão , e
profundo respeito , e que sempre o reconheceriam
como garante de todos os seos bens . e que porelle estavam promptos a dar a ultima gota de seo
sangue pelo muito que lhe devia». : e que disto
mesmo queriam que se lavrasse Acta , que poj to-
dos deveria ser assignada , e que delia se remet-
tesse copia juntamente com o exempla, citado á S.
M. I. o Senhor D. Pedro I. , para á vista de tu-
do o Mesmo Augu.lo Senhor entiar na pureza dos
sentimentos deste Povo de Taubaté e seo Termo r.
o que sendo ouvido pelo Juiz de Fora Presiden-
te e mais Officiaes da Câmara: paia constar man-
daram lavrar esle Termo, que assigiraram com o
Clero, Nobreza, e Povo: e eu Ignacio Tristão de
Piza Escrivão da Câmara que o escrevi. O Juiz
de Fora Presidente, Antônio de Almeida e Silva
Freire ; q Primeiro Vereador , Joaquim Xavier de
Assis; Segundo Vereador, Ciaudianno José de
Andrade; Terceim Vereador, Antônio Moreira de
Mattos; Procurador, João Custodio de Albuquer-
que; o Escrivão da Câmara, Ignacio Tristão de
Piza.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)

NOTICIAS NACIONAES.

Rio de Janeiro 3 dc Junho.

Antes de hontem houve grande parada de to-
das as tropas da l.« e '?.¦> Linha no campo de S.
C/irislorão.

Temos o pezar de anmmciar ao Publico queS. M. I. se ferira em nm pé : espera-se que aquel-
le desagradável accidente não tenha graves conse-
qtiencias. Immenso numero de pessoas das princi-
pães classes tem concorrido hontem e hoje ao Pala-
cio da Imperial Quinta da Boa Vista a'informar-se
do estado da preciosa saude de S. M, I.

Artigos não Officiaes.

ASSEMBLÉA GERAL DO IMPÉRIO.

7." Sissão lá de Maio.

Aberta a Sessão, fez o Sr. Secretario Cornei-
w rie Campos a- chamada , e faltaram 2 Srs. D,;-
pulados 3 além de 7> que se achavam doe ii tes* *
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O Sr. .9,**ci'*í.".i'io Fre;:i'ti, leo ,a Axtjj. ala-Sessão

antec.cdariti' ; o foi approvada.
¦Leo o Sr. Secretario Ce/rnetro de Campos um

Ofiieio do Ex."10 Ministro e Secretario tf Estudo dos
.Negócios do Império com outro ;!,'. Câmara dos
llheos sobre Colonos.

O Sr. Antônio Carlos propôs; por aquelle mo-
tivo que so nomeasse uma Con,missão especial de
colonisação para dar o seo parecer ; e (pie aquel-
Ia Conimissão fosse unida ú de Fazenda , visto
que se Inicia de .meios pecuniários.

O Sr. Carneira era de voto que a Commissão
*3e Colonização fosse unida a de Constituição ; po-
,é„i o Sr. Anlonio Carlos instou que á Commissão
de Colonisação junto á de Fazenda he que cum-
pria dai sobre o negocio o seo parecer com ur-
gencia.

O St. José Bonifácio mostrando quanto convi-
Ilha augmenlar a povouçuo d.isse que se obrigava
a remeíter á Címin.íssão todas as Leis que tinha
na Secretaria d'Estado tios Negócios Estrangeiros,
e versava,,, sobre aquella matéria.

Pisse o Sr. Presidente que a Ordem do dia
«ra a nomeação de algumas Çomniissões que falta-
vajn , e lhe parecia ser aquella de bastante ur-
gencia.

O Sr. Anlonio Carlos propoz que fosse de- t}
Membros , atte.ita a sua importância ; por quanto
cila não só tem de dar o seo parecer, mas ta,n-
bem de appresentar um Plano de Colonisação.

O Si. Carneira pedio que se nomeassem os no-
mes dos Srs. Deputados da Commissão de Fazen-
da, para se não repetirem os mesmos votos.

O Sr. Presidente propoz que não podessen,
entrar na Commissão de Colonisação os Srs. De-
putados das Çommissões de Fazenda, e Constitui-
ção. Foi apoiado.

Procédeo-se então á votação de 3 Membros
,ara a Commissão de Colonisação, e saíram elei-

OS os Srs. Gomide com 31 votos, Goma da SU-
veira com li), e Rodrigues elee Costa com 10.

O Sr. Fra,:. a piopoz que aquella Commissão
fosse ao oiesruo tempo de Cathequi sação.

O Sr. Antônio Cirrlos mostrou que era. tlisTeren-
t'1 çivilisação, ecathequisíição ; que uma tracta sim-
plesmeníe de dat costumes, ectitra de dar religião.

Passou-se depois á nomeação du Conmiissãõ rie
Commereio, Agricultura , Indtist.ia, e Artes, •>.,-
ra a qual focam eleitos os Srs. Gomes de: Silveira
com 19 votos, José Teixeira com 10, e Dio-ro
Diinrte com 10.

Pora a Commissão de Guerra e Marinha fo-
am eleitos os Srs. Couto Rei' com £8 votos, Cha-

pas com 3"), e Arouchr com 31.
Para a Commissão Estatística e'Diplomática

«Ativeram os Srs. Marlim. Francisco Si votos. Ba-
rão de S. Ameerei 33 , e Nogueira da Gamei 22.

0 Sr- Ribeiro ele Resende leo o Parecer da
Commissão dos Poderes sobre o requerimento do
Padre -Vevnnçio Henriques de Peicnde, í-xetiido rje
Deputado pela C„iiara de Olinda. O Parecer con-
Cuia dizendo que o dito Padre Vennneio devia to-
mar assento na Assembléa , e ser reprehendida a
Câmara pelo seo procedimento.

O Sr. Marfim Francisco requereo que se j.m-tasse a... relatório da Crnitniissâo os papeis itnpres-
sos , e assig-nados pelo Padre Venancio : que aquel-
les paneis tossem Halos na Assembléa , para então
a Aksí iribléa poder resolver.

O. Sr. Carneiro ele Campos disse que lhe pare-cia escusada a proposta do Illustre Preopinantu,
pelas razoes que expendeo.

F

O Sr. Mar ti w' Franrisco itV*'oii desen volvendo
a sua opinião.

O Sr. flitttinio Crp/as couformaodo-se em parte
com o Sr. Carneiro ele Cnrnfios , conveio todavia eu,
que iso Icseiii i,a Assembléa os papeis impressos
pelo dilo Padre Vennneio , como o Sr. Marfim Fran-
(isco requererá.

Foi também o Sr. Moniz Tavares de opinião
que se lesse,,,.

O Sr. Mtirtim Françisto disse que requeria su»
lesse», aquellcs papeis, e as Instrucções para a
eleição dos Depiiliulos , a fim de que , confronta-
da uma con, outra cousa , a Assembléa fosse cou,
conhecimento decidir sobre a admissão do referido.
Padre Vnineio. Ficou addiailo.

Levantou-se a Sessão ás horas do costume: e>
deo-se para ordem do dia a continuação das Com-
missões , e a discussão dos Projectos.

C O M K R S P O N D K N £1 r A.

ÇAttTAS POLÍTICAS.

N.ü 9.

Rio de Janeiro 5 de Março de 1888.

Logo que te enviei a minha ultima carta de 9 do mes,
que corre, avidamente procurei achar os recursos para uma
Universidade, achados para unia, estarei achados para am-
bas , porque elles não devem sair , senão das Províncias _,
que detaes estabelecimentos se houverem de utilizar.
Eu cuido que nunca poderám faltar os que tevou
apontar.

Estas Academias trazer» despezas, que assustam _,
« que fariam retrogradar o projeto , senão houvesse
a prudeute consideração de que todas as cousas tem
principio, crescimento, e ultimo gráo d- perfeição.
Convém portanto seguir a marcha da naiureuà : demos
principio t* ubra , que hc da Classe das dr, primeiranecessidade ; e esse principio uso poderá ser, seir-o
seg;..ndo as missas aetuaes forças. Este Império , oue
tio seo nascimento appresenta um dedo gigantesco , mm-
ç» estará Stacionario: o seo estado será da rápida
progressão ; e a nossa força crescerá na mesma pro-
porção. Detalhemos pois a nossa Universidade , e tup-
ponhamos que em S. Paulo ; e a primci.a despeza se-
rá «Io Edificio.

Este já o temos naquelli Cidade : e portanto prin-cipiamos por poupar essa despeza , reservando-a para
quando o Império esliver no esíado de a fazer com as
commodidades e magnificência que lhe for própria e
adequada. Digo quo temos i dificio , porque ali ha 3
Conventos de Frades, « saber de Santo Antônio, do
Carmo , e de S. Bento. Nestes dous ullimos sam Cou-
ventuaes muito poucos Padres : um delles deve ser o
cscolh-do para Aulas, e os seos Confrades poderámdeliberar ficar no mesmo Convento, ou mudarem-se paraviver tinidos em outro, lie natural que prefiram ficar
em sua mesma casa , visto que o seo pequeno N.l>
se pode acommodar em poucas sellas , deixando todo
o, supérfluo pura o estalei, cimento literário". O arranjo
preciso pura isto sé) consistir;! em unir as seílas piraAulas, porlhos a.s cadeiras, e bancos necessários, e
envidifiçar as janellas ; o que tudo produzirá uma dos-
peza ben, módica.

1 alves; lembro , que ali ha uma casa mais própriae. niéièts eommutU , qual he o Collegio dos Jciiiiws .c, hoje da Nação. Eu concedo que este Edificio orle-
tecerá fom wowjqvüdâdes; purjm nunca serei desse



(¦ m )•>
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voto por dous ¦ priiidpaea inconvenientes: 1." porque
ali estam presentemente a Junta d» Fazenda com sua
respectiva Contadoria e Cofre, e juntamente a Socre-
cretaria dp..Governo, sendo os seos baixos oecupadoa
pelas Áuías menores: 8." porque convém, que ali lia-

fa um Edifício da Nação próprio para nelle .se. aquar-,
tellar o nosso Imperador quando quizer visitar aquel-
Ia Província. Tu sabes quanto os Povos se agradam
de taes visitas, é quantos bens ¦ disso lhes resultam ; e

por isso he do interesse de cada uma dellas estar sem-
me em estado; de receber tão Augusto Hospede..

O que posto , dèvenio-nos contentar presentemente
em achar meios de sustentar os Mestres, c mais.em-.
pregados.* o mais he obra do tempo. Os que nos sue-
cederem a aperfeiçoaram, e concluíram. Vamos pois a
esses recursos.1 ¦_ it ¦

Quando queiramos fundar em S. Paulo uma Li ai-
versidade com todas as faculdades estabelecidas em Com-
lira, eu votara que se dispensasse a faculdade de
Theologia, porque a cultura desses Estudos deve ser
recomendada aos Bispos nos á.os respectivos Semina-
rios, que devem ter pára educação e instrucção .dos
ordinários. Vdtára igualmente que¦ se dispensasse por
hora a faculdade de Cânones, porque em realidade nao
sei «ara que sirvam hoje as Decretaes, e Decreto de
Graciano. He muito bastante o resumi» da Historia
Ecclesiastica ('» Sagrada deve ser lida nas escholas
tuentjres^ e Instituições Canonicas; e estes Estudos
devem sér anexos a umal só faculdade de Jurisprudência.

Por este modo teremos unicamente de dispender
com los. Mestres das fáculdadeè de Jurisprudência, Fi-
losofia , Mathcmatica -. c Medeeina. Pega ha penna,
meò amigo, faze a conta àos Mestres, e substitutos
necessários, taxa-lhes ordenados convenientes' ao lo-
cal onde vam viver; marca igualmente ordenados
¦íos emprcí-ados,, que ali- -ham de • servir.; e;*m.re-- -

' 
soltado aefiarás, que Ioda a despeza nao excedera a
80» cruzados'animaes. E em conseqüência hé neee?sa-
rio ter essa quantia annualmcnte ,'e para eonseguil-a me .

parece conveniente o seguinte, ...••• .'"""]..'._
Ia Que a Matricula aunual dos Estudantes seja

(em quanto a Universidade não tem fundos suiílcientes)
de ÜOèréis; O que, sendo a roda dos Estudantes de.
500 epi todas as Aulas, dará a sofiimà dê 25:00O,j& reis,.
' 

2.° Que o Estado faça fentrar' para d Banco aqUÍ">-
tia ou quantias aqui oferecidas e acetitas pelo Sr. D.
João Ví. pára prmcipio de tirado de uma Universidade.

3" Que se faça um pedido geral em todas as. Pro-
vinciás que se ham de utilizar desta Universidade, e
toda 

"a 
spmma que se arrecadar entre igualmente para

o mesmo Banco, juntando-se á somnia acima mencio-
nada. Cuidar se-lia sempre em aiigmentar este fundo;
è o dividendo que sair nnmialmente junto com a som-
'ma das Matrículas fará todo o'rendimento..da Univer-
«dade, e se applicará para suas despejas. Bem enten-
ãi«fo , que no caso dé nilo cuegar , euidar-se-ha cm
diminuir a despeza ; e se exceda.;, o excesso aceres-
cera ao Capital , até que se veja que se pode parar
no seo augroento.,, e elevar o estabelecimento ao maior
auge dá gfárídcz» , e perfeição".

Pendo o esíabpiçcinjfinto ge .un» Universidade da
natureza daquelles' era que o Pae de famílias vai logo
tirar um proveito, itnmediato , qual lie »:,educação de"Mm. 

filhos; açcresccnqü', além-disso, outro Himiediato
feo,' qual 0~dê'cassarem nutras despejas, que elte
feria a bem dos 

'¦filhos 
se a Universidade não existisse.,

W-ie.se, quc;.iião'^e.á Pae ds ftmilias. £ue d* bw
VonWde não concorra .para , se formar ¦ um fitado. sji«-
ciente* em proveito de »eos filhos , de seos. netos , de
toda » sua descendência , e da Nação em geral.

- -'--"¦"¦¦ÇfM"-'"iMas cotígídêfti^õe?' eti mè espevapçy , . qi»s

para- a nossa pr^jectada Universidade ¦conseguirema*
ter..tW Banco um fundo de meio Milhão, que a 10
por cento dará annualmenle 20:000^ réis. E porque
me não- ¦lwongearei com essa esperança quando eu te-
nbo> aqui. observado'um exaltado Patriotismo tanto nos
Brasileiros como. tios .Europeos cm differentés occaáó»
que, temos ajudado ás despezas do Estado? Se o amor.
da Pátria nos conduzio a isso , o amor dos filhos não
fará', menos; .e a.natur» nesses casos fas constante-
mente .o.seo dever. 

..Do mesmo modo.se deve proceder para o' estabe-
Iccimento de outra Universidade im Cidade de Olinda.
Ali só faltará, o Capital já existente no Thezouro, que
se applica para a dc 8.. Paulo por ser ofíerecido pôr
Patriotas, do Rio de Janeiro, á cujo Bestricto vem
a pertencer a Universidade de S. Paulo. Os Peruam-
bucmios., e mais Povos das Províncias do Morte , em
quem se descobre igual Patriotismo, e talvez mais ré-
cursos por serem Províncias todas ricas pelo seo Com-
mercio Marítimo, não teram descuido talvez deexce-
derem ás Provincias do Sul ha Grandeza e Magnificen-
cia de um estabelecimento., que fará desenvolver os seos
conhecidos talentos. •-_-•¦ ',-,¦'¦

Eu penso assim. me©; amigo, terei grande, pra-
zer , ie que appareçam melhores, e mais sabias lem-
brancas. Presentemente só teimarei pela creação de taes
Academias, que para as nossas circunstancias sam da

primeira necessidade. Tu deves ser dos mesmos senti-
mentos ,-nfio -só pelo teo Patriotismo, como porque
ten- sobrinhos , tens parentes, e tens amor as Scien-

• cias. O -Geo te • -guarde - para ver esta Divina planta
germinar, vegr-tar, e produíár fruetos , pois que essa
satisfação encerra em si o maior numero de bens, de
que o'bom Cidadão pude gozar na • amada Pátria.' <¦

::'- ¦'''¦•¦¦' -" :¦ "¦ ' Teo árnisu.

Relação,-das Cidadãos -que tendo subscrevidè-çom o nm-
miro dè 

'facções •mensaes ",- 
que o'! stô patriotismo ihes

Ágerib , para 
'migftiento da' Marinha de-Guerra,

¦ do 
'império', ¦¦ pagaram já não rf o 'iness decorrido,

¦mas tãobem outros muitos ainda não vencidas, per-
quê reconheceram as vantagens, que. resultaram deste

paramento adiantado, extrahiáa das Relações appre-
seStaãas pelos Arrecadadores. ¦' 

'~' " 
„," 

"
Mezes

Francisco Gomes de Campes .«
Francisco Luiz Saturnino Veiga........ ...... 12
Agostinho de Souza Neves  o
Ladisláo José de Oliveira - • • - - ¦ »
Domingos Teixeira da Fonceca ". •• ''-*»
Manoel Francisco de Oliveira  • J«
Nicoláo Antônio Cosme dos Reis... ....... JS
André Gaspar de Amorini...... •¦• |*
João Rite dé; Aranjo ...........'..'. }V
Gregorio - José Vieira Hennquerr ............... O
D. Roza .Angélica da Silva ;.....,.-..-.-..- I*
José Jàáqiti;».1 lj.
Capitão José Maria Gomes. o
Luiz de Souza-.í.i -........•-••• *'••; •"*''•,• • "'',',"' ,*
Os Entewssados no Trapiche da ilha das CóbrâS ia
Dovictèr Máho4'dà Silveira Esdrigíies ....... ... b
-Antônio Pedro Coelho ¦'"'•,„
Manoel da Cunha Bárboaí» J«
José Ifettacio de Queirós ». '¦ ¦'¦- ¦ ¦¦ •-• ,'¦ - "" 'Cotittnuar-se-lia

'-' ' '' ' '"',;., 
ERRATA, ,-ir . , .-,:•.*; -..v -

N B A gomma das acções no Diário NT." lâí ua

^nda írt^r ffliFl ^\e Iff fmr'



( CS4 )
Resumo das quantias recebidas até hoje por Francisco José, da Rocha, Thezottrdro Geral da Subscrita* m,sal, para augmmto da Marinha de Guerra do Império do Brasil. ífM mn"

Rceebeo de diversos Arrecadadores n" esta Corte, abaixo mencionados odeclararam ter recebido no mez de Abril poxim» passado.Joaquim Hcnriques da Silva filho
N. II Neste úmero estam incluídas as 9:000 acções dos'3 ánnoà!'quefetia Magestade o Imperador mandou pao-ar,.Joaquim José Pereira da Silva  

Bernardo Pereira Soares .7*,'.".' 7,'.'""" José Pereira da Costa 7777.7 
'7 

J osé de Araújo Costa .'.'777 " " 
Antônio José de Almeida Franco. 777.7.7.'.'...............'.'',,"José Marques de Sá ,. 7 7.7 .'."'"' 

"
Manoel José de Brito 77.77. ••••¦•••
Manoel de Araújo Rozo 7..7.7.7.7.77
Luíe José Nunes 77.7 
Antônio Francisco de Oliveira .,., "
Luiz Ferreira Chaves  

 "
Antônio Manoel dos Santos .' "
Manoel Alves dos Reis .....777.7.777
Bento José de Campos 7 77 77  

'"
Antônio José de Castro .77 7", 

" 
João Domingues de Araújo Vianna 777'
João da Costa Pereira '.','.'.'.'.'.",.'.."""
João José Pereira  7 77 7 7 

" "
Antônio Marques Ferreira  ..'.'.." 

*•"¦••••••
José Antônio da Silva Castro Guimarães 7 777 . 77. 7. 

"
João Ferreira Pinto. 7 .7.77. ••••¦•-Antônio da Costa Souza Guimarães". 7777777"
José Ferreira Campos '.'77.7 

 '"

importe de 86:SSi2 acções,
Acções

9:580 7:íj68US0O
qu*

. 3:863 S.-090U40O
087 549Ü60Ü
842 G73U60O
741 592US0O

1:9-38 l:550U40O
1:582 J:265U(iüO
1:486 1:I88U80()

000 4801T00O
667 Õ3SU600

2:180 L744U000
J:Gí> 89.3U200
629 mimou

1:157 925Ü600
3:030 2:424U00O

77.3 618IT400
1:191 952U800

40,1 8<24U000
343 274(1400
199 1S9U200

1:641 1:31STJ800
1:303 1:090U400

296 236U800
20-1 163U200 29:31711600

„ . . E"í?enho Vellw ° Reverendo Viaario ManaiV'5^quim Rodngues Dantas: o importe de 3:600 acçõe8 dos 3 amnoS, qu« Sua £'.

.Do Thezoureiro da Freguesia do

gestsuc a Imperala-iz mandou pagarDe diversos abaixo mencionados que entregaram por urna VezPlácido Antônio Pereira de Abreo 144 acções por tempo de 3 annosO Exeelleiitaira» Conde do Mio Pardo 120 accõ "O Consellieiro Vicente Navarro de Andrade , 300

*:880UOOO

.7Hi0JPT'd° l?° ac.^es P°r toà» o anno de 1823....
O Padre Francisco dos Santos Pinto, além' de 2José Luiz Alves Martins, além dc 1 accão mensa

acções.
IÍ5Ü200
96U00O

310U000
2U400

acções mensaes .
André P,res de Miranda', além de 2 acç^s ÍSi^V-""-'-'"""- * i5m°°
Joaquim José de Castro , além de I acç-ão mensal, maTs50 23°'J40°
Antomo Manoel Machado de Carvalha 7além de 3 ac oes mensaes "^40U000

1U200 840U400

Réis 32:9381003
Numero 161 — Thezouro Publico — a folhas 13 An Tir,-,, i <. j t. -.Mico do Rio de Janeiro que no corrente a,n e e om o CJ " m^V DeSPMft *> Thezouro Pu.«o Comes, lhe ficam carregados em Debito, trinta e dZ comôsnovTc f" ^ ° Ç°»<^»> José Caeta-

que.receito dç Francisco José da Rocha, Thezoureiro c£S A»* 
cem°l'»"'* e oito mil réis 82:938l?000mento ,ia Marinha de Guerra do Império do Z"i? ílí 

ubscr!K?0 voluntária e mensal para aug"-SubSçr.,pção_ de diversos, .té a data desta. E KwZk? 
«?« quantias que recek,0 pertencenltes á di?asignou c_ este conhecimento. Rio de Janeiro em 15 de Mui? T°,£™'MWVt0 Mór a re&rida l11»»4* » »s-Homem do Amaral - Lançado - Leão.. _ Está conforme com o Li ' ^ ,T José Caetuno Gomes _ Antôniore.ro Geral. iCd C0Murme com ¦» "ngmú - Francisco José da Rocha, Tildou-

NOTICIAS MA RI T I M A S.
ENTRA D A S.

C v 
'a lv-V7ren«f ~r Sanl" Calh<*™a,- A dias;C. ISova Piedade, M. ,/„*, Baptista dc Amorim™,gem 5, carga farinha, caffé , e movei9 aMa-noel Cçndido-- Parati,- 7 dias; L. Bom Jesus, M.Jhomaz hodngues , eq„ipagem fi, car a a 

'den_
te, cafte, e fumo a Antônio Marques Pereira .- pus-;sage.ro Leonel. í ranc.sco. ~- Oito , 7 dias; L. Von-tude de Deos, M. José Dias, equiparem 6 careaagoardente, caffé, e furão ao M 

H S ' S

Dia 2 do corrente. — Nenhuma Entrada.
SAHIDA S.

nio Vríll/} ,d° ít" n"te- 
~ CamP°s >' L- Sa»l° J»l«-

tenf 1 
¦ 
^ 

FmmÍSr0 AnUmi° Rodrigues, equi-
WZ7,l J }** ro;rD,t0» &-S-'J»So Baptitf,M. Manoel Antomo Dias, equipagem 9, car'a vi-njo e carne seca. Dito, Sf §. João Baptista ,

iii ÍT da Sí/™' e9^P^em 7. en, lastroU.a g do corrente. — ISTenkima Sahida.
RIO nt JANEIRO •RENSA 

NáClON AL. ms.
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,s! ARTIGOS «'Officio. Repartição dos Negociai da Justiça.

Repartição das Negocio? do Império Sendo presente a S. M'. <> Imperador o Officio do
Chanceller , que serve de Regedor da Casa da Suppli.

cação,, de 215 do corrente, e a Sentença nelle inclusa,
Oram presentes a S, M. o imperador dous Officios em que foi absolvido o Desembargador Antônio Feliciano

.5 do corrente mez, em que o Governo da Proveu- da Silva Carneiro do crime , que lhe fora imputado;
rio Minas Ger.ies informa sobre os P.equcrimentos do Manda o Mesmo Augusto Penhor , pela Secretaria de-

ire Ignacio Ferreira ria Silva, qne pertende ser pro- Estado dos ??epocios du Justiça, que elle seja loero rein-
i na Cadeira de Grainmatica Latina , de Villa Mova tegrado uo Cr,rgo dc Jui,: da Coroa , de que tinha si-
Rainha, e ele Miguel Teixeira tle Carvalho, e ou- do suspenso por Portaria de 3 de Dezembro do anno

que pedem licença paia p:netrar os Sertões inculto-, passada. Palácio do liio dc Janeiro em 'Vi de Maio de
,,ella Provincia, e vi.iio.lias, em pesquisa rie terrenos 1822. — Caetano Pinto de iãiranda Aloiilenegr».'
.rios de cultura , e mineração : e Conforrnando-se o
,mo Senhor com o parecer elo sobrialiea Governo -—tm
por bem , quant',. ao primeiro que se conserve vaga

,,lla Cadeira ate que melhorem as circunstancias pe- Repartição dos Negócios dn Guerra.
.arianas cia Província , visto que pela proximidade da

cio Sabaiá , não se, faz de absoluta necessidade Jiào devendo servir de incentivo para períipuicüo o,lle provimento : e quanto ao segundo , ene se cou- local do nascimento , por ser mero accideme . uma vea
,, a faculdade, que requerem, com tanto qne se ag- (iue as idéias, e sentimentos dos indivíduos não seiam
.-uem au Sargento Mór Antônio Eustaquio da Silva divergentes do systema geral, e piominctado do Povo-
iliveira , qne para i^ual descoberta se lem entranha- irão Pôde S, M. o Imperador deixar de estranhar ano-
;.q::eiles sertões, formando todos uma mesma Ban- ticia, que na Sua Augusla Presença constou, por Officio

, e guiruandc-3e os direitos de poste, e propric- do Governe Provisório da Província de Minas Geraes
. que qualquer possa ter anteriormente adquirido , de sfe haver nella refugiado muita .-ente fugidia i perse-de se evitarem futuras dissensües. O que Manda pe- guiçao , e depredação contra eiia 

"praticada 
nos Sertões

Secretaria de Estado elos Negccios rio Império , par- da Provincia da Baiiia, confinantes com os de Minas
:>ar ao mencionado Governo para sua intelligencia, p0r bandos de homens armados, pelo simples motivo dá
cução. PaU-cio do AV de Janeiró cm '23 de Maio serem Europeos; seguindo-se terem ficado desertas al.ni-
Wé. — Josb Bonifácio de Andrada e Silva, mas Povoa ções , tomados de medo os seos habitantes;" e

porque a iiiaminsds Politica do imperador , Prociaman-
—**¦*-- do a Independência do Brasil , só tem em vista ganhai-lhe amidos , e ariherentes ií Cansa, e nada tem com a

Repartição dos Negócios da Fazenda. origem destes , muito mais quando em tüo remotta distan-
cia 1:'-' possível que os facciosos, acoberto daquelle pre-

Sendo presente a S. M. o Imperado! o requerimento texto procurem o" cevar ódios, ou commetter roubos;": Miguel Barboza Cabral , cm que pede licença para Manda portanto o Mesmo Augusto Senhor , pela Secreta-
iegar deste Porto para o ela- Cachoeira , na Província ria de Estado dos Nejodos da Guerra, que o Brigariei-
Bahia, a Embarcação denominada Coticcição dos Aujos, ro Labalut torne as medidas as mais enérgicas para que-
que he Mestre Domingos Rodrigues Gomes: Manda, náo lavre um tão péssimo systema , qne a nSo ser ata-

s':a Secretaria rie Estado rios Negócios ria Fazenda , que lliado coiiveníeutementc , poderá trazer após si immeiiso*
Desembragador do Paço Juiz da Alfândega ilefira ao males. Palácio do í\,a de Janeiro »in "27 de Maio da

, pplicante na fôrma determinada pela Portana de 20 de 1323,—João Vieira de Carvalho.
oei-eirc ultimo. Paço em 2 de Maio rie 1823. - Atar-

:'i- Francisco Ribeiro de Andrada. —««—

—""¦<¦»¦— S*ndo ]in sente a S. ?,f, o Imperador o Officio N.°
Manda S. M. o Imperador, pela Serrotaria (in Es- 77 do Governo Provisório da Província de Minas, sobre

do dos Negócios da Fazenda, declarar ao Superintcn- as dt-sorrtens praticadas nos rimões da Bahia confinai,-
i-nte dos Novos Direitos, acerca rio que he devedor tes com os ria mesma Provincia, e bem assim as medi-

.lanciel da. Silva Freire dos mesmos Direitos , pela lo- das que o (Jovereo kjt-o tomara , e merecendo estas a
ar qne servio de Secretario do Governo da Provincia Imperial Approvação, por serem dictsdas pelo espirito de-
;¦'. S, Pedro, qne se deve fazer abatimento elos Novos prudência, e siíi.rieau , que caracteriza o mesmo Governo
liieitos, concernentes aí! rumos , s mezes, o 10 (lias, Provisório, Manda o "íe.;:no 

Ae.riisto Senhor, pela Secre-
qu não servio pelo terceiro Alvará de recond'tcção ; faria de Estado dt.•; Negócios da Guerra, participar ao'pinto ao mais nío tem íogitr, subsistindo e.ro vigor referido Governo a eip.es -ada Imperial Approvação, És-Pinaria rie 12 de Maiço ultimo. Paço cm l de Maio perando , que o Governo eslauí vigilante para so nãodelSiJ.t. •—. Alai fim Francisco Ribeiro de Andruua. propagar tao funesto systema na Província , pois os ho-

meus só devem ser responsáveis peto» seos sentimentos e.
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acçõcs , e não pelo accirlent.e de sua origem. Palácio do
Rio dn Janeiro em 27 de Maio de 1913.— João Vieira
tit Caroalha.

Repartição dos Negócios da Marinha.
Tendo subido _ Presença rie S. VI. 1. a participação

do espontâneo , e patriótico otlereeimento do Sargento
Mór das Ordenança. Manoel .losé Moreira Barboza , de
de.es.is du/.ias de laboado de TapinhoS pam o Arsenal da
Marinha, que á sua custa • fez serrar na sua Ftuenda ,
e conduzir atè o porto de embarque no Arraial do Pi-
lar; Mntidu o Mesmo Augusto Senhor, pela .Secretaria
de listado dos Negócios da Marinha , fazer saber ao
mencionado Sargento Mór,. que Houve por bem ucceitar
a sua briosa otlérta , pela qual se torna digno do maior
louvor , e de ser imitado por todos es outros Cidadãos ,
que estando nas mesmas circunstancias podein concorrer
para o eiigr.ndecimeri.o da Marinha deste Império. Pa-
lacio do /.to de Janeiro ern 13 de Maio de 1823. — Luu
da Cunho Moreira,.

"NOTICIAS 
N ACIONA ES.

RIO OE JANEIRO.
Posto que tenhamos a satisfação de annunciar ao

Publico qne S. M. I, se acha melhor da contusão que
tizer.i n.» dia !." deste mez , com tudo não podendo o
mesmo Senhor ainda Sabbado próximo dar Audiência
por aquelle motivo; de sua Ordem publieutios que ella
fica troiis-ferida para o dia immedialo aquelle, em que
for recebida por S. M. 1. en, coinmeinoraçào do dia _>
do corrente mez a Deputação da Assembléa Geral,
Constituinte , e Legislativa deste Império.

Artigos não Oi-ficiaes.
Dito :') de Junho.

Como julgamos que os nossos Leitores folga-
ráui de ler a Portaria que hontem nos foi intima-
da , para declararmos os nomes dos Auclores das
duas Cartas mencionadas nu releri.ia Portaria , e
insertas em os N." deste Diário nella indicados ;
aqui iiel::ieuie a transcrevemos, e be a seguinte:

" O Meirinho du Bairro da Candelária João
" Nrptwuceno Martins notifique ao Redactor do
" Diário do Governo , para que responda per es-
u cripto no seguimento desta quem he o Auctor
" das Cartas que se acham escriptas no Diário N.1'
" 107 de II de Maio paginas 5-6 por — tim das
•' Galerias , e outra no N." 114 de 2,3 de Maio'•' 

paginas 569, a fim de se verificar pelos meios
" competentes o seo Auctor. cem pena de respon-
" <i-r por ella, o mesmo Redactor no Concelho
" dos Jurados. Rio S de Junho de 18.3. — Duques-
-' irada. .,

Os Redactores do Diário do Governo quizeram
tomar sobre si a responsabilidade daquella. cartas,
e declararam {oji.e estavam promptos a responder
por ellas.

NOTICIAS ESTRANG RIR AS.
I N G I, A. T E R R A.

A despedida dr» Correio Brasilcnse rios era bem
sensível , porém outro Escriptor de igual mereci-
menti, debaixo do titulo O Padre Amaro nos vem
recuperar aquella perda : sendo de notai qneae.hando-se ambos em Inglaterra , no Paiz da bem
entendida, liberdade , ambos igualmente cons-urra m
parte do seo trabalho a favor do Império do Brasil,
Eis-aqui o extracto de um dos artigos deste Perio-
dico.

Império do Brasil.
Ainda que saibamos de incorrer no crime üele.w

Borges Carneiro, Carvalho , Moura , e Conip., não
ousamos omittir o novo, pomposo, e bem apropria-

do Titulo . com que o Brasil acaba de registar-se
nos aniiaes do Mundo, e em virtude do quu! as.
segura não mó a sua Independência, mas lambera
a sua prosperidade.

Tão pouco nos atrevemos a indicar outros ti-
tulos, que com o andar dos tempos ham cie vir na-
tunilme.ite annexar-se aos de Imperador, e Deféu-
sor Perpetuo do Brasil, que sam por ora os que
caracterizam o Chefe Supremo daquelle vasto, e
riquíssimo Império.

Entretanto náo he diflicil prever que, sen»
do o Imperador do Brasil o legitimo herdeiro du
Coroa de Portugal, cedo o,u tarde, outro titulo lhe
compete : porque he de esperar que a Providencia
nem sempre ha de permiítir, que Borges Carneiro
e Comp. exetçn.m o seo direito de .conquista sobre
o Heróico Portugal, e ainda menos que o írans-
imitam em linha recta á sua posteridade'.

O Brasil sacudindo o jugo desses tartufos Cnm-
titucionats de Liboa, ten, (tudo nm nobre exemplo
a Portugal ! E lalvez bem cido lhe ,l»'rá outro ain-
da mais per. iiiisivo , quando ri"su'ms..ík>s os Partic
giiczes virem que elle prospera ;í sombra de In
tiluições sabias , que asseguram o direito de i
dos ns 1'rasiliemes, e uma liberdade 1.» -in oriiendid
qur» repulse ao mesmo tempo totla a 

'dé:, ¦!-¦ des-
pousa,!» , e toda idéa de Iir.e.-iriosidade : <
que o malfadado Portugal, que e.iá sendo
demagogos, que. o dilaceram e (losf. iict-un, ouvel.,
de direitos, de liberdade, de felicidadi , de Co,
tuição, de R.tgcjitri:ç~;o , de Regrneradores ; e je
qualquer pinte une lance i, vista não encara se!Kj(j
com insolerile dcspolism-i , anarquia devastadora, ,,.,-_
seriei publico , consternação gerai , c arrogantes nmj7„
darias , lão intptos , quarn obscuros e oi-gulhotj0,-t
O quadro he horrorosn : mas he verdadeiro !

Da Prorla .íação Imperial que deixemos copüidít
(ri), i.eui claro se manifesta que á, M. o'lmprr3.»
dor uo mesmo tempo que se acha firmemente ne-
temi nado a consolidar, e defender a Independe-cia
do Brasil, não perde de vista interesses de Porlu-
g-il, e aquella união que , daqui em diante, só
lie pe-.rnitlido esperar (visto que a imprudência, e in-
capacidade do actual Governo de Portugal, forçou o

' '.-i!_'j
rez . jc

. .ir
sti-

Brasil ; separar-se para sempre da Mãe Pátria)
vem a sei-, como expressa a mesma Proclama-
ção : ;' a continuação de uma amizade íundada non
dictames da justiça, e da generosidade , nos laço.
do sangue , e ern recíprocos interesses. ,,

E que outra cousa poderia Portugal exigir (lo
Brasil, uma vez que os mesmos chaniados regime-
ratlores proclamaram a liberdade Brasil teme ? E fino
perde Portugal, na Independência do Brasil? Quem
perde muito sam os taes rege.neradores ; porque
proclamando essa liberdade, elles entendiam outra
cousa mui diversa; isto lie em liberdade in você,
igual á que tem dado aos Portuguezes. Alas os do
Brasil, não se contentaram com palavras , ou pelomenos souberam melhor defini 1-as , e com isso mos-
traram que estam mais adiantados, do que per-tendem os regenei adores de .Portugal.

Todavia acceitaudo os Portuguer.es Omqnai.to'
he tempo) o otlereeimento do Imperador , ivida per-(lem com a Independência do Brasil, pois qoe fi-
cam pi-iiiiiiu das mesmas vantagens , e talvez com
mais segurança; porque se deve presumi/ que sen-
(In regi.Io o Brasil por um systema Constitucional
os Portuguezes encontrem mair'ir segurança em ua»
trun.acções commerciaes, e s« abandonem com nai»
confiança, a suas especulações mercantis ; o querião

(fl) He a de 21 de Outubro do anuo passao-
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podiam esperar quando os mesmos filhos de Por-
têgtd governavam uo Brasil, e com seos actos: ar-
bilrarios vexavuui os negociantes , e ptiralysavaiu o
Commercio.

Quem impede pois, unia vez que o Brasil os-
tá disposto a isso , que os mesmos interesses, e re-
laçóes de amizade e fraternidade «ubtistam entre
¦portuguezes e Britsiliensr.s, sentir» t» Brasil Império,
e Portugal Reino, e ambos independentes? A união
será por isso mais nobre e mais sincera, do que
sendo qualquer rios dous Paizes escravo do outro.
Nós já' em nossos números antecedentes temos de-
monstrado que se ten. confundido os termos inde.-

pendência e união , união e sujeição ; e eu: nenhum
Caiso podemos admittir que o Brasil fique desunido;
antes, cada ve_ mais nos reforçamos em nossa opi-
nião ; porque quanto mais o Brasil gaal.ar em

prosperidade , e consideração , mais se liam lie es-
treitar os vincules de união entre elle, e Portugal;
mui principalmente se esta união for basada so-
bre a independência, protegida e garantida pelo
¦mesmo Sceptro. Então lie que a Nação Poriugue-
ao "ha de recobrar na Europa aquelle bom nome,
e consideração rie qne gozou , mas que infelizinen-
te agora mais que nunca vê maculado."Portanto 

os interesses da Nação de nenhum
modo se acham compromettidos ua" independendia
do Brasil, se cila souber aproveitar-se. Mas para
a Nação melhor reconhecer, e assegurar seos inte-
resses, he preciso qim os separe dos interesses da-

quelle pequeno numero de Mandarins, que a es-
táun diiaccianilo, porque os interesses, que trilham
enes Mandarins' efn ter o Brasil em'perpetua sujei-

ç o, pei-deratii-se"com a independência. Esses inferes-
-sis não eram fundados en, razões comnierciaes¦; ne-
•nmm desses regentes cómmerciou nunca com o
¦Irasit; t agora u.eiios se deve espéi'ar que do pi-
Ti culo da Soberania, em que ¦ estalo repimpádns ,
se abaixem ao trafico mercantil : isso nem por
¦sombras.

Ninguém se deve pois admirar de ver o qtian-
to elles trabalharam fará perder n Brasil, e a acti-
ividade com quo ham de trabalhar ainda para per-
rier todos os recursos que elle oferece a Portugal,

porque lhes nao aproveitam, A dominação era tu-
do o que Ihesfazia conta ; porque além do gosli-
nho de fabricar indicações d'ópio, e lavrar Deere-
tos de parada a respeito do Brasil, teriam suas
Si>l>rrrinias a regalia de mandarem para lá seos pa-
rentes, e amigos : os irmão.! , Regente? , Governa-
dores Militares , Desembargadores: os sobrinhos,
Ouvidores, Corregedores: os primos, Juizes.de
Fora, Officiaes de'.Fazenda, Coronéis, Majores,
¦Capitães &c. &c. : e depois destes ainda, haviam
os Bispados e Arcehisnados , que, Je certo ha-
viam de ser paia os tios e cunhados , a fim de re-
-cahir a herança nas sobrinhas.

Com a independência acabaram-se e.-sas rega-
lias; mas quem perde com isso? Só os Mandarins,

¦os homens de espada , os homens de lunsiira, e os
¦homens de beca, ou a bacharelada. NSo perde o
Commersio , nem perde a Nação : porque não fi-

,ca sendo menos livre a cada Porlugua. de se es-
• tabelecer no Brasil, e entregar-se ,_ como pelo pas-
sado , ríqopüe ramo rie Commercio ou industria ,

que mais iV convier ; e a N». 1"e ""da 1»
_i_v a com ns riquezas de mão morta , com que
rio Brasil vinham recheadas essas cntliegorias for-

.irrigueiras, já mencionadas (pois que essas riquezas
não saiam'de certas família- particulares, que não
_ faziam circular) havendo ' Comniercio-, e conti-
wuaudo a boa intelligencia entre os dous Paii.es,

fica com as mesmas vantagens , qtie sam as que
resultam rio Co.nmercio, a» qual si,, tàz circular
o mriritrario , espailui a abuiirianciu , e por conse-
guinte a barateza no mercado, -e otc.npa as cias-
sos que não tem outra cousa, de qne viver, senão
da» seo trabalho, e que agora mio tem outra, sa
não a de serem Soberanas nas galerias das Neces-
sidades : e o mais he que algumas disso vivem.

Tensos tlüo bastante para provar que, apezac
da independência rio Brasil , se os Portuguezes so

quizerem aproveitar (a tempo , e em termos lia-
heis) rio oiferecimeuto que lhes faz o Imperador,
ficaram , se náo melhor , ao menos como estavam
d'antes , para continuarem seo commercio , e ou-.
trás relíiçóas con. os portos , e interior do Impe-
rio Brtisiliert.se.

Isto não obstante suecedeo o que se devia es-

perar, isto he prevalecerem os resentimentos, e
interesses particulares dos Mandarins, em peijuiso
dos interesses Nacionaes.

Em vez de se aproveitarem de tão boas dis-

posições, e entrar francamente em negociações, não
só para asseguiar os interesses dos Portuguezes,
mas também" para evitar a total ruína de Portu-

gal, , os Mandarins escolhem o partido da guerra ,
preferindo deste modo fertilisar os campos do Bra-
sil com o sangue Poituguez , do que aliviar a mi-
seria de Portugal com o Commercio do Brasil!

Uma das condições era não mandar mais tro-

pa para o Brasil; e foi tal a pressa, com que a
mandaram , que até foi sem Chefe, porque os no-
-meados não quizeram ir ! Qual será a consequen-
cia? Guerra do Brasil contra Portugal, e contra
os Portuguezes, interrupção do Commercio, con-
fiscos, embargos , represálias, e novos motivos de
ódio talvez inextrnguivel.

Mas quem perde em todas essas calamidades.?
De certo não perderá Borges Carneiro, nem Mou-
ra, nem Carvalho ; nem Pinheiro, nem Castello
Branco, nem Xavier Monteiro, nem Agostinho Jo-
sé. Freire, nem o Doutor Rocha , nem o Doutor
Pato et alii aliorum plurirnorum &c. &c. Essas Sobe-
raridades não tt rn navios , nem casas de comroer-
cio, nem nenhuma casa; e não podendo para lá
mandar se não as suas pacotilhas de parentes , e
afilhados, nada tem que esperar do Brasil, sa
não alguma arara ou papagaio , para divertir Se-
nlioras. Quem perde tudo 

"he 
a Nação , sen, qua

se possa queixar do Brasil, sejam quaes forem as
hostilidades, que elle exercer contra Portugal; por-
que a Europa inteira he testemunha «leque o Bra-
sil não tem provocado guerra, e ninguém rasoavel-
mente lhe poderá fazer crime de se defender con-,
tra nggressores tão injusto», e furiosos.

Mas que pertenderám esses arrogantes Manda-
rins, mandando mais tropa para o Brasili Quere-
rám acuso conquistai-o ? Qiiererám annnllar o que
está feiío , sob pretexto de que o rião ha sírio le-
¦rritimnmeiite ? Esperamos que por sua vergonha os
Mandarins- não terám oarrojo de suscitar questões
de legitimidade ; elle* que tão escandalosamente
romperam, e despedaçara;,, todos os vínculos^ so-
ciiies , e que se apoderaram tio Governo do Esta-
do por meio de 1/i.li.s as maquinações , e emlrns-
tes, qne 

' caracte lisa iv, as facções'. Elles bem o sa-
"bem; mas porque fatalidade o ignora a Nação Por-
tliguei a!

Não li» muito tempo que rim dos mais cons-
pictios rezando m> Congresso o oljiciiiiu ilcfiineiornm
de J\Jt/iior! FernanJis Tlmiiir. (seja-nos permittida a.
expressão) se explicava assim : " Elle foi- tal-vei
primeiro que soube achar a época e o le>-
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preciso, em «pie o Direito de. insurreição contra a
tyríinnia h.e não. só» uma virtude (liana do applau-
so dos presentes, da coitiuiemoraçiio gionosn dos
vindoui.os., c mesmo dn apolheosis -. mas he tambem
o exercício de um Direito Político. ., Ora arpii te-
mos o Sr. Moura , c Companhia taes quaes elles
sam em corpo e almiil Segundo esse grande pu-
blickía, Metiiort Fernandes Tkiiauz , sozinho traniau-
do uma revolução {e pó.ie .dizer-se pelos resulta-
dos, só com o fim de usurpar a uuetoridade, o o
poder desprftico) he digno da ctpotheei.se , e resol-
ver. o problema de que o direi!» da insurreição con-
ira t.yrart.iia he uma virlude digna do apphtuss de
todas as gera çoes , e o exercício de um direito Po-
litico. Ura só homem tem esto. direito , e com elle
adquire ti poder <le destruir a Constituição do Es-
tado., para dar-lhe outra mais accuiamodada a seos
Sus ; esse houiorr. he um heroe, uni Deos.... E
<^uer o Sr. Moura e Companhia que seja rebelde
uib Reino inteiro , composto de muitos milhões de
homens, tendo á sua frente o Príncipe Herdeiro
(lo Throno, por saber achar a época, e o termo pre-ciso, em .que o Diieito de insurreição contra a tu-
tannia he não só uma virtude: dignei do applauso lios
presentes , da commemnreieão dos vindouros , e. mesmo
ia apolheosis • mas he. tambem o exercício de um Di*
reito Político !

Quem azaria corno mais direito do Direito
tia Insurreição; e quem com melhor direito entrou
no exercício de ain Direito Político : o Sr. Motim
e Companhia tramando uma tenebrosa conspirarão

Íara 
derribar um Governo constituído, esubstituir*

,he tinia, facção , á testa da qual se coliocou de-
fxiis da morte do dejunclo ; on um Iteiij© inteiro
de accordo com o Herdeiro do Throno delibe,
rando legal, e francamente para constituir um Cio*
verno legitimo , que pozesse tiro preciso termo á
íyrannia de uma facção?

Nao sabemos quem seja mais digno de com-
paixão, se o .Sr. Moura com os seos discursos,
o:< se os ouvintes que o appiaudern. Estas sam
daquella, questões que se não podem decidir, se
nâo sw.tíia de juizo.

. As razoes que expe;.,le o Imperador para jus-tificar a sua e'evftt:ío ao Throno Imperial sam denatureza mui diíieiente das que dá o Sr. Moura
para obter para si , e seos camaradas a honra dacipotheosis.

".Em tão.criticas circunstancias, diz S. M. I.
0 heróico Povo do Brasil, vendo Sediados os meios'de conciliação, ousou de um direiro , que ninguém
pode contestar-lhe, Acclamando-ine no dia doze docorrente re.ez (de Outubro) seo Imperador Consti-tiicional , e proclamando sua Independência. Poreste solemne neto acabaram as desço ri fianças , eazedume dos Brasileiros contra os projectos de Do-miiiio <|Ue intentava o Congresso de 

'Lisboa.
."VCts o Sr. Moura e 

'Companhia 
faltando-lhe

razoes para desculpar os seos desacertos , e com-bater os principio?, em que com tonto direito e jus-(ira sa. fundam os Brasileiros para se constituírem
independentes . e sacudir o jugo de uma facção tãoorgulíios-i, quam cógii, e impotente, recorre'a infa-
inesinvectiva.-- paru nutrir os ânimos dos Porlugue-
srs crédulos , o ódio contra os Brasilienses.

lie- tal natureza sam os boatos quo se espalha-
ram nas Cortes (nn hora das novidades) tendentes

,a 11.701- crer. a quem en" em tudo o qne sam em-
bastes, qne S. M. í. mandara açoitar 305 mari-nhen-os , porque recusara in a honra de serem Ci--duos do Brasil. Castello Branco não esperou queuvesseni ao menos, uex testemunhas pana proce-

dor iu<|uisiitoria1tri^i.le,. por#)u* em nrn longo disetn-,.
so deo por inlciro\o texto do inivrujo, ou passitovil"ro que íi.íerai.i filiar, e não íálfarai-i Ptitrio'-!*
que mandassem publicar essa arara nos Jornaes
Pariuguetes , que se imprimem em Londres ¦ ,- 

''
mais lie qne houve algum «pie a eugulio !

Açoitar 30.5 homens na Secretaria onde ««¦ <|;n!í
os passaportes.' Seriam precisou 30,'t açoitantes ¦
ahi lemos já 010; seriam indispensáveis dous bri
mons pelo menos paru segurar cada açoitado.- abi
temos 1220 homens , sem fallar nos assistentes ex.
oilicio, e dos curiosos ou amado res.' Forte sala de-
ve ser a sala Imperial dos passaportes do Ri, J.»
Janeiro'. Nós nada podemos Concebei do mais va9-
to , ae nfio as guellas de qtieni engole dessas peta».

{ Cojili-nuar-se-ha)

Provincia do Rio da Prata,
"Por tini officio de Salvador Maria dei Canil

Governador de S. João vemos que não reinn aintelligencia entre os Governadores de Santiago e
Titdtman ,- e o dito Cerni se offerece para intervir
neste negocio, e reconciliai-os. Aquelle oflicio en-
coritra-se em o Argos de S0 de Abril deste anno»

Buenos Ayres.

O Argos de 3 Maio refere uma carta d
Cidade escrita a uma pessoa respeitável .'.

e.ts
ciariue ie

Povo, a qual dá poucas esperanças da expediri»
do Lord Cochrane, attendendo a quo a «ente o.ma expedição levava era toda mui binsonlia", e ara-
niiatla com a maior precipitação. Admira que etArgos não duvidasse publicar noticias desta nature-
ea, que só pôde ser acreditados por quem ouve ma-
quinai mente as cousas, e não pensa nellas. Assentao Argos que a gente da expedição fosse qual omentiroso auetor da carta retere, Lord Coehmne
tomava conta da esquadra pura perder em poucosminutos a gloria qne tem adquirido com tantos ri»-cos 110 decurso da sua vida ?

C O K B K U P O K I) E N C I A.

Senhores Redactorm.

Remeto a V. mercês a opinião , que faço sobre %doutrina da 2.» carta, no Diário do Governo , w ° 114,«íue tanto escandalizou a alguns dos IIlustres Deputa-«los. He possível qne a minha opinião seja errônea,
porem como por ora nuo conheço lei que prohiba a
qualquer , dar o seo parecer sobre uma doutrina Po-imca , que ainda não esti oüahelccida como lei doimpério , e tendo-se determinado, que eu seja preces-nado perante os jurados como auetor da dita caria ,peço-lhes o favor, para melhor informarão do Public,. ,de dar logar no mo excellente Periódico aos seguir.-tes argumentos em minha defeza , e eu tomarei, sobremim (orla a responsabilidade.

_ Sem entrar na questão , se no Povo existe ounao existe a Soberania, a minha opinião he , qne seo I ovo 11 teve , já a transferio ao Imperador quandolalic rogou , q«e «recitasse o Titulo de Protector einirpctuo Defensor; e, tendo-a uma vez, transferido,era impossível twnw a transíerik á Assembléa; porqiíra
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ea irão imagino , que haja homem siiisato ,, que sus-
tente a Proposição anárquica, de qie qualquer Vova
possa reconhecer, e deixar de recor le cer o iVder So-
qcrano iodas -as vezes, e quando elle quiser: nesse
caso , em breve -tempo o Mundo ie tornaria uni chãos
jb. a palavri. Govenio deis ária- de ter signiiic.çii-j.

Pela palavra Povo , eu entendi:, a união de todas
as Classes da Nação.

No dia 18 dc Maio de -182-2 ;¦ Povo Brasileiro
renunciou virtualmente , e de fado á toda obediência-
a Portugal; reconhecendo nu imperador, então Pri.-i-
cipe Regente, uma auctoridade c Poder llliiiiihtdo,
,sem Lhe hupèr condição aljuma, para nos Reger ,
Proteger, e Defender , debaixo do Titulo de Nosso
Perpetu o Defensor.

Por esta acto de reconhecimento, suppondo que
o Povo o podia fazer , caducou toda a obrigação á

qual se tinha ligado pelo juramento das Bases da Cons-
titaiçíio Pcirtugueza ; e es-.e acto de reconhecimento da
Soberania Nacional na Pessoa Ao então Príncipe' Re-
gente , agora Imperador , foi ratificado Legalmente por
todns as Câmara* das ,diffcren.es Províncias do I.n-
perio.

Em virtude deste Poder Soberano e IlIiinitn«lo,
S-. A. R. Nosso Perpetue Defensor , Mandou , em
conseqüência das- Representações áo. Povo , e do pare-
cer do Seo Concelho dos Procuradores Geraes dus Pro-
viu cias , convocar uma Aíseaiblóa Cera!, Coustituin-
te. e Legislativa.

Parece-me, que ninguém nesai-á que os Poderei)
'oiistiliiíiite 

, e Legislativo foram Delegados á Assem-
léa Geral por S. A. II. , era virtude da Sua Aucto..
idade Soberana, e lllimitada de Nosso Perpetuo Delen-
or ; e tiíobem que ninguém negará que a mesma auc-

totidade que Ddegou .esses. Podei-es pôde o» revogar ou
tirar eni quanto mio forem sanecionados, e estabele-
cidos pela Constitui.,ão, como Leis fundamentaes do
Império.

O Povo escolheu os seos Deputados, e o maior
Poder que lhe restou para transferir , era simples e
unicamente o de o representar Legalmente oa Assem-
bléa: isto he , seiião queremos admitiu- o principio
anárquico,, do que o Povo pide tirar o Soberano Po-
der ao Monarca todas as ve;«es que parecer.

Aproximou-se o dia lá de Outubro do mesmo an-
no de 1822, no qual o Povo quis. , que S. A. 11.
Acccitas.*.'- o Titula de Imperador, como mais atialo-
go aos Podcrcs, que elle já tinha reconhecido em S.
A. tt. no dia 13 de Muto próximo passado; e S. A. R-
¦receitou náo só o Titulo de Imperador , mas sim «le
Imperador Constitucional ; conservando sempre o de
Defensor Perpetuo do Brasil.

He preciso notar, que este Titulo de Imperador
não conferio Poder algum novo ; mas sim confirmou
mais solemnemente aquelle, que S. M. I. já possu'»
cbníirmação esta que foi tiíobem ratificada Legslmen-
te por todas as Cumarus .Ias Províncias do Império.

Ainda não se sonhava na Soberania da Assem-
bléa Geral , tao longe disso , o Partido Republicano

que até então considerava, S. A. Ií. somente como ou-
tra mão dc gato pura mel 

'mr 
tirar a cártanÜa do fi)-

go , vendo pelo amor, e euthusiasmo do Povo para.
caiu Seo Príncipe Soberano e Perpetuo Defensor, que
a cousa se tomava de surama conseqüência , imaginou
aquella cláusula Machievelica , que devia obrigar o Im-
perador, por um juramento prévio, á assignar toda e

qualquer Con.stiluição , qne a dita assembléa Geral ,
e a-té entSo náo .Soberana , fizesse : passo este inteira-
mente desnecessário, sc na Assembléa Geral devia exís-
tír o Soberano Poder , yorque claro está, que em
«jualquei- parte que elle existir, todòsdevem obedece-lho.

A cláusula-foi rejeitada por espontâneo ron.pímen-
to e perseverante voto do "ovo ; e alguns auetore»
delia expulso* do Império; rejeição e expulsai.' eslss .,

quç f.irtin tãobem Legalmente r.U,ificadas por todas as
Camarus dus Províncias rio Iir; .:ri') •' e o Poder So-
b.-tano , Ulimilado o Ilh-so do Imperador, de novo

provado e ratificado da maneira mais Publica, Solem-
ne e Legal-

Che,'(.u-»e o dia l.J dc Dezembro do mesmo anno
de ISs!..I. Sacruu-se e Coroou-se o Imperador :. Cera»
mo .it, esta pel.i qual a nossa San ia Iteligi io confirmou
com- os santos Óleos , e com n Entrega da Espada ,
Coro» e Scept.ro , Symb.los do Poder Monárquico ,
aquelle Poder, atii aqui Soberano, Illiinilado e llleso,

que fora reconhecido pelo 1'ovo desde o principio : era
virtude do qual Poder ,.e em **on.-:cquenem des conlie-
cidos planos'ilo partido Republicano S. M. I. ratificou

publicamente a promessa de ser Impei ader Constituci»-
nal. pr.imettendo u-.i Povo, pond.» ;\ Sua S.igrada M..Q
na Espada , que eom, elln Eli" defenderia o Urasd , e
a Constituição, se elia fosse digna do llrasil e à" Elle
ratificação esta que foi recebida coin reiterados Vivas

pelo Povo.
Até aqui parece-me, não se pY.e duvidar do So-

berano Illinutad.), e llleso .'««der. de S. M. I. e que,
seja pelo Direito de Herança ; seja pela Vontade < • ¦•-

rai A a Niição . no Mu (io nio lia Monarca mais Lega*.
timo , d., que S. M. D. Pedro 1." Imperador Constitu-
ciunal do Brasil. t

Chegou o Dia 3 de Maio do anno cie \búó ,
qyando fnstailou se a Assembléa Geral, Constituinte,

Lem-! íiv;. no qual acto, S. Al. 1, em virtude
ci' aípjeiie Poder., até aqui Soberano, JJlimitado, e
llleso, que o Povo tin a reconhecido n'Elle no Dia
13 de Maio de, anno pro-dmo passado, _ tornou a ra-
iificar a Suá Sagrada Promessa de. assignar a Cons-
tituição, que a Assembléa Gera! , Constituinte, eLe-

gislstiva fizesse, em virtude dos Pade res .Delegados á
elln pelo Decreto do Dia 3 de Junho Ao amio de
1822, com a condição, que se ella fosse digna do
Brasil, e d' Elle o Imperador.

O Acto de I. ; iilaçáo não ãso Poder algum
novo á Assembléa; .simplesmente lhe, conferio a aucto-
ridade de principiar os seos trabalho., conforme aos
PoderCs ja recebidos em virtude do Decreto de o da
Junho do anno próximo pa-sado.

S. M. I. sahio da Sala da Assembléa com toda:
aqueile Poder Soberano , Illimitado , e llleso cora quo
entrou nella: se.á somente quando Elle tornai- a en-
trar para «ssiprar a Constituição , que Elle ali dei-
xará aquelle quinhão do seo Poder , que for julgado
por Elle, e jiela sabedoria, da Assembléa, necessário
e canver.ie.itcmi.nte ao liem do Império, c que então
será irrevogável sem o consenso geral da Nação.

Então, e não antes, segundo a minha opinião'
será, qoe a Assembléa ficará Constiluida, gozando
daquelles- Poderes indisputáveis, e iuauleriveis, que
lhe furem Marcados pda Constituição, e de Nenhune
outros. .......

Entio, e não antes poderá Ella Legislar definiti-
vãmente, quando a Constituição tiver mareado os Li-
mi tes dos trez Poderes, e quaes será... as condições
necessa. ias paru. fazer as Leis, na organização da*
quaes S. M. I já declarou á mesma Assembléa , que
Elle devia ter parte : e tanto mais se corrobora mi-
nha o'»iiiino com o fado de reconhecimento da As-
semblea no Voto de Graças para agradecer a S. M. I.
todo 

' 
o contexto da Sua Falia ua abertura da primei-

ra Sessão: o que evidentemente suppõe o reconheci-
mento do Direito de Sancção , que tern o Chefe do
Poder Executivo como Cabeça de Corpo' Político par*
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formar Seo Juízo ">!.>,'. ns Leis F.tnl.m.ntaes. e Grão Me. o dessas Ordens j.< não !m nosso, par»Subordinadas, coc-Areie tto .Direito Publico das Mu- que as queremos nós, e o "oo Tribunal . . por'or-lareuias Constitucional.., da:, Potências dn Primeira deus se entendem 'tãobem as t.ebt.;iosas , u Terceiras
Ordem, com que o Império do .lirasil eleve ir em e á .un sumi)'-.. ..Confraria!., melhor se pôde passarflarmom.. pelo qne á celas toca , •"'.« o dito Tribunal, queTendo agora , .;r. l-V-d.ieío..., ciado ,1 v. meroís, sempre t."0 onn(i»di<.';5o com os Bispos, apoiando si-
e ao Publico algumas r.c/;».a da minha manei-a do i" ' "etes ._¦ .-,,.- ...,iis n::s suas arrogadas iseuipeões
pensar sobre esta matéria, eu ..prre com to,ia a !:..-.'•¦ ; . : ... >•. ¦¦'Ao :*. in.ub. rtlii,.,áo, e e.piriio dc-
trinquillidade imaginável a jo... i, ... ,¦... pcitavel decisão divisão i,, .¦... , t:»;n-> so etvtrt. o Sacerdócio, e Im.
ii.- Jursdi . Seja, elia qual fiu , eu scuore {'fitarei, pc-rio n.o 1, .•,-:.,.'!>> limites n repeitar¦: tempo pareceVe,... S, M. I. Noasu Pcrpett , - Dof.t ,.>r Vivum or: qoe 

' D,.;' '., ... c.c be de Deos, O" se entre
seos presentes dignes Monstros, o tõobere . v,:'"i nos e.it-iis. o cossn .;'>io i-tlrieio, hoje mai? que/. ''.em iléa Geral, Constituiote , L.^.-.Iativa , em qn-.n- mine d" '-"nte -¦ ;:ord,içãi , o Sr. D. J,,i:é Joaquim
to cila se contiver nos li.iites marcados por seos da {ii.-üw dt ..' "'o Contr.-Jut, tantas ven... victima
presente. Pod»res, e nos doçucllcs, (me lhe fore;,. <-'••'< . .--."eõi:.: do ':•¦!.> Tribunal! Mes existem stm.
.prescnptos }<ov uma i-Vtbia , e Justa '"'oirtimição. Obras, ore1.; ::¦¦ . ,.:to.otadt>, que as Igrejas do Ura-

V. I' T. sil não peneire:, p-, i o Mestrado da Ordem de Cliri.".
to , opinião qne se •Tné-ti de rebater com lodo afiin-

co, e qne hoj. ha dc certo api-azor ao Tribunal.
Srs. 11. d tu ti, •".-,-. J-i não sr"; *.::,'.''-"i ttm.po, Srs. i .e.;_uores, que:'" nos dè nm-i '¦ iri-n ' !.;, cede bebam os nossos

Pelo ser, apreciável Diário em n.° 87 .!n-£'_-: .'¦¦ os _ • S-7 . rr: „ :in\ice não !."::!;¦ que invejar o
Cita Província a suspirada noticia, òe oco ¦ t ¦-.¦" " ¦>: Janeiro o v_.(i 'í .'d ";;:. ' 7 ssiln roí-.c que.Augusta Assembléa ia á entrar no e-uj- .'<;,: •¦-,¦.:>¦ -,' <"i.;,.'.ire«'e • ¦:•: . ir,,-*71ar'!e. Mimi.ip... o melhora-
sublimes funcções. pois já se 7,7,t r.unl.lo nos o ias menu da . -n ' r;,'í: nir o a, fonte primeira de toda
7 o Ií) do corrente Abril para ;: ;.'rera:'3:.- o "o-i ícos a pro.perio.ite 7;:;:';::,, , oor-j.-t.A.o o:-. Lavradores,
trabaínos. Graças ao nosr.o Am.uv.1 li,i;i;.r:: 'oi* (,',.' «7- mes/e.. cem priv;;'..-.;;.---, 5 r. .,, mister, á qne facatn
íucional , que tanto attende pelo ne >i bt.ni sei . r.reirmv.eo';". tle U çj , o ; "•¦>.,' grãos .eirutido o nume-
pela consolidação do Império! Não i-uppoiihu , Sr... ro de csn-ivci, que et . :.::. 7v.?r; assim como plan-Redactores, que t,c furte á poi-.^.-i¦:¦ cia cios Pais da t.çü.s ile Pt.l.aes, romo j- , -. lufro tempo foi pro-Pátria, dos Argos da Na;ão, essa massa dc abusos, videneiailo iv '' Provincia, e . éo menos de vinhos
que entre nós vogam com çex-.me , o ilamtio dos Po- álhii de nos , "oo-i in Upei:'ení-.s do alto Douro. .vos, c oue instam por unta prompu e urgente ri for- outros pai.es ., .c io oer,. » Deos das pnrrii. ? Porma. Todavia não posso em,ter-me <n._ nao chame ultimo , Srs. Üeoact, n ., se a saúde dos Povos he oattençao da Augusta AskjüLíéa princip.i! :<¦ nte sobra mais digno objecto do cuidado, e da attenreo publi-um Pi-utomedic.to , ou Juizo do Fvó.m Mor, e Ci- ca, sendo, come he notório, que o nosso'Brasil se
rurgiao Mm- do ímpeiio , cm cuja ,"i -çrro , creio, vê reduzido ., oinor miséria, . falto de Médicos,e commigii muita gettte seuss.it, se f7r:-', maior serviço mormente ?..;.-' Províncias contra.. , miséria, que usa Nação do qw recebeo est;.. to euUio dos Avi. Delegados »¦• Fyúca . e Cirurgião Mór do ImpérioiFiCi, ^peiss vieleneia. , avb-.trancei., ic-,, c v.ntse.. ,ip- tem ,iuc;meri:.do por suas condetnnattie.i contra ai-
pi'.v'at;5es, eom quo por toda a parte tem escandalizado guns, menos '.-civp.iw--, mais (pie não querem curaro. .'ovo.- os seos Di-!egii:l„s : sobre um Joí.o de su- por negocio, .vK-toris.m Io alias 

'por 
iníquas approva-í-entes, sanguesuga das iierattras , tão inHiioo, como ço.., a homens best.is -pa"."," . seo salvo deel.-irárem ao-.ioso , por soa rap-aeidade tao iliimiuula cirno rnais funesta guerre, ás- vidas immaius ( pois taes seto.:! „ cooiç,. do (....bttloso Mme:, sendo por isso qua tem fiPÍ rovado, Brs meos, que i.n a receita sua Fioa mia a.r.oç.io ter:, os smiragiu* de toda ;; Nação: be n-.li me;:"-,, eee um passaporte pari. o outroímfi:„K-me sobre esta mcertexa do Direitos entre Paro- mundo): .ni-;, t_:-io a discr, iao notória, conto.'.)s e irc-ueze-, apoia.a pela variedade -le julgados sensível entre . ,.jvos das Provineias uma similhanteainda mesmo uo Supremo Pr.o.ina! dr: J ia. Tao- fal,:., que serviço ...A. fizera é, Naeão se em cadtirem nao sei, ísrs. lledactorc., para o ({.j. íh;ne ia. cabeça-de Comarca se ie-riíuistwr Codeik-r publicas davi:i..o a Mes, ua Cons-.^cia e O.òens. Coma-encia Cirurgia, ; Meúicin. ? Piora as quaes senão desse ot.onem o, nrdimtnos .1 :r~., , e peb: , nc bca 7r Or- rnbsidio Lnter ,io, ema Loíeria cada ai.no na Capi-e.ens oriundas cie Portugal, alem de que estas devem tal da Pr0""ÍMcia fi.;ra um íiicil meo, de proveresuesapparecer do brasil _,*".i darem logar ás quo forem seos ordenados, Perdoem , Srs. Redactores, so o amor

propriamente Instituições a.) nosso Império ( porque do bem publico foi parte para qoe me -liaut.-isae tan-em rim de Portugal naoa traoa , nao q,lK!o.nos nada) to: por elie mesmo" lhes m-ro 7:i.-.,r,r:n (Lr lusar noa Monardna íorítigue.:, :,t.b".í.t:o muito tempo, o con» seo apreciável Diário ás esta. V*fl_xões de —
efplenuor, prifneito que o Sr. D.João III. se lerti-
írrtsse de erigir similhante Tribunal. E de mais se , ,„ P,-0i-'iiiriano.

V O T l C / A S M A R 1 T I M A S.

,,. „ , /: V 
7' 

-fí 
d 

D 
i 

S' , 
,. t"; Ü. Boa União, M. Aniomo Igmtrio Rodrigues,t)m „ .,Oi«*i.n*r!nl<..-/-,,í*/o:í/^,r; Judias; H. oqu.ipo.oeu, 10, cargo carne seca , e fazendas : pas'¦" .¦¦•""¦"¦>•"¦ ''¦¦"'"¦ »¦ !<>»» »r Wi V.lha, Hi.gei.-os Fr. João'de Sonta Ceciliti Franciscano,cq',::r"::S"r.'tlO. carga carne couro, e seoo a vários. Jo.uiin Je- dos Reis í.',n,t,., « José Pinto dos> .-¦/ .11 F ;) A S. Sumos.

Dia o tio corrente. — í '¦ipilanía 
do Etpirilo San-
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Árticos d Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

. . Onstanrio na Augusta Presença de S. M. 0 Tnip--
rario: , que. ti. o obstante as Suas Imperiaes O.rie.t» rie
23 de Set.er.il.iro do rumo pl-oxinio passado , <!e 7 rie
Março, e 1.» ile Abril 'lo nm rente anno, sobre a pro-
liibidâo do fornecimento de vi vere. pira o por*o .li O-
dade ri» Bahia . assim como rias Oirc:il._-es expedidas
sobre o mesmo objeto ás Provincia.. mantinias deste
Império; a Camar-ri ria Villa fie S. Mitheo. , longe rie
dar um religioso cumpriu., nto a !.,:. positivas. (' deter-
rninarites Ordens , . pelo contraio não tem mostrado a ne.
cessaria .ct.ivifH._e em se obstnr á sabida Je Embarca-
ções empregaria, niiqnelle criminoso c.uiiui-rcio : . lauda
o Mesmo Augusto Senhor , pila 

'-'. cre.Miii de Estado
dos Negócios do Império, :-\Ut,¦',;.¦ a dita Câmara lão
«scandaioso procedimento , so próprio e digno de espe-"¦ar*se 

de indivíduos oppos.os ao glorioso progresso ria
ansa Sagrada do Brasil ; e Determina outro sim que
ara o futuro a mesma Câmara . se desejar merecer a

. ua Augusta Benevolência , di as mais decisivas riemons-
rações da sua energia , e patriotismo , e a mais escre-
idosa obediência ia Suas Imperiaes Ordens. Palncio rio
'io de Janeiro em 24 de Março de 1.2.. — José bo-

rifcuiio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda,

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria ri" Esta-
rio dos Negócios ria Fazenda, que o D.sembargador rio
Paço Jui. «ie Alfândega punha em pratica a ie.peito rio
despacho dus cartas rie jogar o mesmo , que he rie estilo
no desití.cho dos aeneros , qne não levam sello , devendo
serem apr i-Lendidas como Contrabando todas as que seos
dono. não poderem provar por certidão ter pago os com-
petevues Direitos na Alfândega , visto que o methodo de
carimbo Ordenado por Portaria de 5 de Março passado ,
além de moroso, he prejudicial jts partes , e a Fazenda
Publica. Papo 2 rie Maio de 1823. — Martins Francisco
Ribeiro de Andrada,

Manda S. M. o 'imperador 
, pela Secretaria rie Tis-

tar!o dos Wiíocíos ria 1'a/riiria , que o Ministra e St-ere-
tario de Estudo rins Negócios da Guerra pesae as ordens,
pira qne sejam recolhidas na Casa ria Moeda , na forma
riu cos tom : , as 80 arrolxs rie cobre corta.lo, para moeda-
«le 40 e Su réis, constantes ria representação da Junta rio Ar-
serial rio (__terc.it.. , ipiu aec()mp»tihou a Pouaria rie ')() de
Ahi-il prortimo p i.sado. Paço í rie Maio de 1823.—Mar-
tim Francisco Ribeiro de Andradv.

Sendo presente a S. M. o Imperador, que as rela-
ções (Ias despe/as feita», pelas diversas Secretarias de Ks-
tado lem sido reuiettidas para o Tbezouro Publico sem
os documentos, que ns devem legalis. r: Manda pela So
«ermaria de Estado dos Negócios da Fazenda, qne o Mi-
nistro „ e Secretario rie Estado dos Negócios do Império e
__s,.ran»-firo3 , dê as ordens necessárias , para que de ora
em diante as relações rie despe.a das suas Secretarias
pejam sempre acompanhadas rie documentas. Paço em 1
de Maio de 182:... __ Martim Ftastcisco Ribeiro ele An-
drada.

Outra para o Ministro rios Negócios ria Guerra. ,
Outra para o da Marinha.

Seurio pre. «nte "a S. M, o Imnr-ndor a Inforníi
ção, .tii-r . i i)es?'!i')ro -rptdnr Juiz rios S-questro (Ia:, Pro
pri.idades Pn.tu_ui.zi. deo sobre o requerimento de The-
reza Gonçalves, residente em Portugal; Manda pela Se-
cretaria de 1'sta.lo des Negoeios da Fazenda , que o
D._emh".r,ja-l.ir Juiz dos'Privilegiados do Commercio ,
sem pur.Ia (ie tempo, fa.a liquidar quanto pertence i
seiue lit t Tliereza í lonçalves . pela herança rie seo falle-
ciJo lilho Francisco José Gonçalves , dando loiro couta
pura se proceder a seqüestro , na fôrma (io Decreto rie
11 tle De-'.'.;ubro .lo anno próximo passado. Privo em 2
rie Maio de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de An-
drada.

Sen.lo presente
çüo rio l.pseml, D>
rio rie. Seqüestrou dn
Mico. rie Portuarnl , sobre
versa* Cí\í!AS

•-fl
... retendo lie. embut-i

a S. M. a imperador a representa-
dor João Jo.-. da Veiga, .ncarregyi-

a Propriedades pertencentes a Si-
os concertos exibidos em di-

.tradas pur aqnclíe Juizo: Hu por bem,
pela Seer-fiiia de tis.:.do rios Seiçocius da fazenda, au-
etorisar ao retendo fie. embai-o-uier p-ara mandar prooe-
ceder nos eone.it.ns , somente ne essarios, e mili.pe.isa-
ve... Ptji, em 2 ria 11.1 a io de 1.23. — Martim Fru/ticisco
Ribeiro de .-bArudi.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Expediente da Semana finda em 2 de Metia.

Negócios Chis e Crirrrnaes.

Tliereza de Abreu Rangel. Portaria ao Juiz
tle Fóra desta Cidade, recoiumendando, em atten-
ção no estado tle viuvez da Supplicante , pôr toda
a tieligsnr.ia em conseguir de Francisco Antônio
Pereira tle Carvalho , pagar-lhe por amigável com-
posição o que justamente lhe estiver devendo.

Francisco José d'01iveira Bastos. Portaria
Chanceller que serve de Regedor, para 

'<

sobre a Portaria de que trata , alça'
Manoel Caetano Lopes de Oliveira.

Manoel Gonçalves de Araújo. P
tendente Geral da Policia , para dar
que for justa acerca, das violenci.
t^ue se queixa.
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Manoel Ante,roo (i'Olivcír.1. Portaria aa Corro- . Pna'e>í.;-,«$ Voróa.-'-: d dos :. Tf ,,-: Mi li ia res loy.i-
..¦ti i n sJo {'rime dn Coio e C...-,.i para informai- irregularidade, qriin io sCioor .:.-,, Conselho J. f',,,
sobre o sejyuro que pede. tiça. e sendo rir-rosso sao oVC v demoras, riiif <,,-;

.Anna. Maria de ,To-;i!._. Por.ária ao Cor reger! o. r_i]i:ii:d;>-..o i s ais in\".i.yii!arid •.,-' s , tornam-se ou ;it-
do Cível ria Corre, para lhe ¦¦¦!¦ "ir como for jus. fli-íivas 

'nos 
i;i isoi-f»;:-, tj.-i , ò>i di' prooorcionain n o-.

to, evrtir.do im :ÍeIo,i'.i,-..i. , eo. ¦ ;uc se retarda ua imposta ás culpas dos SC.dos ; Mamla o Masar-
execução do que trata. '¦ Aug .isto Senhor, pela Secretaria de listado dos Ne-

\!ai-i".|-,a ¦ Cucar r do Nas. imcuinr Portaria- ná gojàftí. fu í.iiorra, Ordenar ao Tenente Cr.>,io--,-;,¦s
Corrcçetbi" do Crime de Coiae. e C.';-i. paru. inidr- C veniarLri- <J-_.. Anuas da Corio e Provincia, ,. ].
arar sobro a so]''ara, qtt.> pede dn sai; filho, transmiti.'! ao '-".1-n-id'mtes rios Con .olhos de (i,i.--.."'- ' IVÍafioel 

"Ciii-das 
Jo.iqvi.'.. Po'-'|àna" ao Ol-imael- vn , o aos A- 

' ' ires. o (¦."mh.y.hiienlo das sí'í>i«í,ii ,.,.,
ler que scr\c de iíe^edo. , p".'i >'"-e lie ferir cinto imperiaes Oinr i:is .- — I." Seniore que o crime for
for justo , a respeito das providi-miias (pio. pede. d_ iiaturo:;;.» . que por Lei se dov.i proceder a de-

O Sadio Amaro Correia. Portaria ao Ouvidor vassa, jáim-rs se írnnlojaeeira o réo som sntisfazer-se
da Cr .iunarca rio Rio dn Janeiro para lhe deferir a esto rcquClo da m^-nia L- -i. ''}' 

Que. r>m viso" "':"¦¦ prompta 
"providencia contra adijr.síiça, com ds doscrçào declarem os Comin-_.ridante.-r da Co.,Jl>a.

f';"ri n!l_ga ter sido esbulhado do Sitio , oiu que se nidas nrr.s .-nas pari ..spaçõor ho o iaríhimeiito le-, -i-
ne-.-.avü estabelecido. <!-.» p' o Soldado era. ou não, veu_idà - poroue.o; andei. Joaquim Ribeiro. Portaria ao Chancei- no primeiro ,::w.i cria dispoz tia sua propriedadeA" rpie:-".:.i"ve (ie Re^edor para inlirrniar sohre as e ... sei..,ai- . A- ,,f.> he ní>-_-._.v.ida, por deve.
injustiça q de ;.m se queioa. ser a:'.. i.;d > ¦ ¦- f.-...jm. C-- Q-.ie íiu mesmo caso .í,.,

Po-.Po José ria Ccsi 
':'• -. rroü. Pm" ria ao ai?.;- o .rerçdo , n.i>. '¦-,; 

,ife doerarem os Coamiaiidanuss
.'ouci-d':-''a ao Stippljcaníe de (''or; ,; ruídas r, .,;;¦ > da ,na qualificação sr;:;,:
i. Ininbem :\ da mas. vi urim-çao. 4;' Que jamais ne

Joaquim Jos<* (..,_. ',-¦ .rios, I", _-i-.dC ;>.o n-esmo pr.nr.eda ... Cnnsep . (io Cuensi, en: caso de dw.i;r-
ru" eor.ro !¦>;¦ justo. çao, s..,. s. ih- ¦....-,,.? ... í'.).-. reiho de disciplina,'paio- Poriam ao mesmo que p..; , ; novas í.irriciianças deve servir do CrOjj.haaceiler para ;;:;-.;.,; dando Ij^-o a p.-ovidca- de di.irdr. aj de Guerra, h.' 

~S.. ' ' '
ri.-i que !'or justa „r;lho ih- disciplina (leclarar ar.

Junta do Banca; ,!>., Brasil. Poriari
ir> De;ie.)ibarsto do Paço para- ce.;)?-r.:!tar soir-rc J" < hieivi

idade por Home:
ioaquini Josí' ("o.
celler pa'-a f':.a
'iiTtoaio José ile,

rivilegro dr- que trata.
Bernardo

: :v.- íreiio ao Con-
aa , cm qne o réo

Meza iri-.orreo . o que lie (ias ; t|i-iiiiiiçõ:>_ do Conselho
:a , qu? so Borre ao nao da

qriali,:>-ai" n capa. d." ü..,.,,. :"'"> de deserção a---.
_ orlaria _•> ...orre-r-eilor gravada j-_i_.is se prercinda d" a,-;-, üa-fio , ou per.co Crirfio. da Cf.rt- ¦• Casa eo nara. .:e-"-iK'i>-i!,n íru>:-r... sobre a qualida.ic- a. Tav:'-rte. 

'Por 
cita o-

pet-aSo, concear-lo no Supplicani;.- , que -:-:,i con-:- r-a-aro Ordena igualurenic S. :VL ?. ora? todas -
qu.-.-aicia aer-...' 0 Ç}V;n entrevi- no Q;iar!.:. (.onerai vozes f,;ie nos aalos cie Companhia so ler-ei òs ai-'-'¦''-l ;i "¦"'''-'¦' í'r;rça om um dos Corpos da Linha figos (ia Guerra, se leiam também as novas Orile.

,, ,. hanças , para qua jamais os réos alie^uem i,.-iior.au
.,'-";-°- '""'-"íani .-.o Coverno da cia, qua ainda que em direiro os não dir"u!pa1''-'''i'lcla :i" ;" la-r'° (-"ramaa-aní:) . licença m;_i._> se re sente ;>. lumiar.idade se n-sl. raso >aãr

¦'llP ,.í;vr. " '¦'Wv'-'"-»'-- -i»a.-a prul.U" :-(.a-olhe."-,e ha „i_;.r,:a s.al.ara;::.-.. Palácio do Rio de Jane.•»i;:íella tVov ra-i: ro ciu o,.; ,>,.
José Monteiro da Silva, ... é . de ..<•;.,...; de S. r.//íjrr.

M:"'!. 
t',-1^ 

-Pitaria ao .eibri-J,. Crov..rno A,--!-r eonformi ':a!r> so escreveu para as differ..r.c>'ar.;i(lo .re/ m..-:os do Liser.ç.i ao ÍHipDÜcuine remi ¦' Pr .vmaias do Uarr--io '

d«-"í3 Cri!
Josá

K-ii de ](.AJ.---João Vidra cie Car

,_¦_!', vi; a.
¦rpp

t..r_i"i"e.
ílíi ... i,,n.i. rtjria.' ".. ,vj, j, ;,".-ao i..-.v.ai-a:.. da ,Viit;:,s (rrr.ua., pe.ra ansiar a arre- ta _ CaUs_ da' *

riral-iíção ;,-r ( ->õi-.'.". .que pedio ara i
seo R.eqnei iüiOi.-.':.

Antônio .ílaiór:.-. Ne^reirrs d. Carvaüio. Po'-
tar::; ao niesim-u» Governo nara í-ra.ra.a: .-obre :.
serventia do Oricio , que pede.

(.'andido Martins (ins riaaíos Vianr.» ",''¦ -,
í-rírtarra ao J"ii. de Fora da Ii__, ,;-¦. .,;
informar sobre a nova lui a.ção do '.) ,....-.
irada.

'. r,u_rar a arre- ta a -_ansa oa *-;'¦•-. \idencia desLo Império lanr.ral iiseisão do fira da Praça r.o àio;>te Video as Trona. Lti-.it
r-roa-riM. e conveeerdo que do
o rias Tropas dessa Provaiaia

ler Conhecendo quanto impor-
ar

ta-
.•ir-,, (pie íüiria ;-,¦
;.r"?:,!irait;; <a ¦ n;--..

rnoitfíiiio (-prata:
r -.). fa;. a smtVim. ¦
I ...a ria, de Kr.ir),) ;

.. fiai , por for a e-aa-rii-iicia
:¦ ailicaz o >'-j-> vai rr oxperiaii-
jç 

'•" a r.a, "}.. , ida pr !a. Secreta-
Nr\.rsraias da ! ¦ icrra , Ordenar'¦'- ' Coverno '.P, ,,vi wio da Pr.jvii;-'a tio S. Pedro

CA-' alam dr, . ,,..' hr.-..r-ns . orre marcharam com o
Fora da Vi II. Real da Praia Ocatiilo'." piül l^e m^f-,. 

"V'!. ''z 
^ 

''1«ii='' '^ »f ^- 
"*«¦

¦¦ , .'•'"' 'taa.cidrr- !;o„,er.^ f!o batalhão n.e l.níanlnnu"" ,cil1 '''..ara-aiia-i-,. poda C-i.uA. Dn ;, - ¦.diAlherme Coj-
r™ (i ' -'Cia, . -.'ü.-ítjJ-cs Dcau,,-..- i..,o Tenente

.Vaivizo Pinto B ande ira. Portaria ao .i ir.., de

Ang-jlí) Crr-in Teixeira. Porian; ;-. ..
Villa dn llozeiidc para ii)l"s>is>.-.i

v i ii ri
S."í)l

«|n. so qustxa ouvindo ao Sargento 'MA 
das Coram, i. Gr.-arar P.-.raedr.-;, V- 

'¦-¦> 
j". .-.. ,, .,0,"irariças João Jos- Ca.....-!.o ,..,-,i.. ,-v-- - - -• '-  í", L'Ae-

'-.do '\r,íonioRanol. P rríari-a ao Jr,f-,- ,'.,. F,i-i P '' ' ' " ?""" ^'''' '1U- °, ^^ L'rn"
-.VraiiJe tn-a i-vr -d i, , ,V ', 

m,<1,m - ;'v"''! "-.oin í--da a adividade , quo ó¦ . i..ii,o,. 0.11,1 >. A ,,.:,. j( ;, 1 o j,',.;;.,!,'ir > Soar.» (iiii-.-Iiiív m (.,,¦ ¦'¦ • ''etiiterinitulo rirr : ,r,.d;, , ?_¦'.'. l" ( y^ 'A7' !i"° Ç'e^coor-a-;rr-o!;! ranm-ro UerliraÍKOiiiíc

geriu-: no fi:u,ru.

Ínia(..ra,o,rr . íjik ai ""Uni

rrir-as , quando o '-roa. r-rra; .*.S..UciftTH 13 tirados
"í,y- ;'-"<"ía-s:.s Coron». J;-,l;.-a S. M. í. . que o (io-V!'|,;'' P-avrai.'-» deve fazer lieip sentir á Tropa ,p,;;!il P'.-r:n . ¦ ¦-;• do (io o;,.).. roí- que este soja n

•','} '¦'•' '':t'/-.:. " .serio n íaoar . paiai qne essa
dada porçdo oa uri. a; ,0 viva í.-.u.ii..;!..., >;;<:_:a:ulo
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, de nossa Independência , e que acaban-
Uo ssos inimigos será occiisião de todo.» vol-
tarem a» suas casas. Palácio elo Rio de Juiieiio 21
úíi Maio de 1823.—-João Vieira de. Carvalho.

Participando o Brigadeiro Sebastião Barreto
Pereira Pinto as continuadas deserções, que com-
fnettein os Soldados do Regimento de Dragões c!o
seo Coiiinuiiido por isso que na Provincia de S.
Pedro se não tem dado as mais ctlicuzes provi-
dencias pura serem logo apreíiendidos e reineií idos
aos. seos respectivos Corpos , Manda S. M. o Im-
pe radio r «• pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Guerra, que o Governo Provisoaio da referi-
da Provincia passe logo as mais restrictas ordens
para se prenderem os desertores , vigiando que na
Provincia se lhes não dè coito; impondo o Mesmo
Augusto Senhor ao dito Governo a maior respon-
sabil-idade por qualq-.ier oinmissão a tal respeito.
Palácio do Rio de Janeiro 21 de Maio dc: 1833. —
Joçio Vieira dc Carvalho. (*)

Repartição dos Negócios da Marinha.

Subindo á Augusta Presença de S. M. I. o
Officio do Coronel Domingos Joaquim Martins da
Silva , remettendo a Guia do T.aboado , que offè-
i-eceo o Sargento Mór Manoel José Moreira de
Barboza, e fez conduzir até ao Porto do Arraial
&o Pilar:, participando o olferecirnento, que fize-
ram os Tenentes Pedro Ferreira ele Oliveira", e
Domingos Ferreira da Costa Sampaio dos seos Bar-
eos, pára conduzir gratuitamente o sobredito Ta-
boado , para o Arsenal da Marinha ; Manda o Mes-
mo Augusto Senhor , pela Secretaria de Estado
doS Negócios da Marinha, que, em seo Imperial
Nome,, agradeça 'o'mencionado Coronel adi referi-
los Tenentes a sua patriótica offerta, Palecio do
Bio de Janeiro e:n 23 de Maio de 1823. — Luiz da
Cunha' Moreira.

Manda S. M. 1. , pela Secretaria de .Estado
dos Negócios da Marinha, que ae> Brigadeiro Fran-
cisco Carlos da Costa Lace se haja de comtnuni-
car, para seo devido conhecimento, e governo, que
o Mesmo Augusto Senhor lhe Agradece, e Se
Digna de Accéitar o olferecirnento, que faz dos
áeos Escavos, Marinheiro, e Carpinteiro de Ma-
cbadp , Manoel, e Mathias,, para serem emprega-
dos no sei viço Nacional gratuitamente por tempo
3e U'-.i anno ; podendo em conseqüência o referido
Brigadeiro apprèsentaraquelles Eserivos ao Ins-
lector do Arsenal da Marinha logo que , seguin-

*)o os meios ordinários , houver conseguido capturar
> que anda-fugido. Palácio .do Rio de. Janeiro em
¦23 de'Maio de 1823.— Luiz. da Cunha Moreira.

MINAS: GERAES.

Villa de N. S- do Bom Suecesso de Minas Novas.

Senhor.— 0 Senado da Câmara da Villa de
TV. S. do Bom Suecesso da Commarca da Villa do.
Príncipe por si, e pelos povos de seo Termo,

(*) Antônio José de Paiva Guedes àe Andrade,
tini dos actuaes Reductores do Dimio do Governo,
«Teclara que não tójrç o auetor da Noía que se lê
em óuN."° ; Í23''*a uma das Poi Ia ri as da Secreta ria
de Estado dos iVegoçios cia Cusrra;_ e que; aquel-
Ja Nota he dianjetralmente opposta á sua opinião.

humilde , e com a mais profunda obediência vai
beijar prostrada diante do imperial Throno cie V.
M. as benedeas, pias , e sempre l.beraes mãos
de V. iVL L, tanto pelo qae se tem dignado obrar
como Pae e Defensor Perpetuo elo Império Bra.
silico, couto pelo (jue por amor , e unanime vctto
dos Brasileiros anuio accéitar nos actoii de sua
Acclamacão, e Cotoação a muito alia, digna, e
pelo Ceo distinada Coroa Imperial do desampara-
do Brasil, que a náo s.er V. M. I. seria despido
de sua Calhegoria , e reduzido ao antigo estado
por aquella, que proclamando a união lançava
meios só de escravidão, dourundo termos, Collocan-
do rurternnes palavras , e querendo logo de princi-
pio lane;ar uo humilde , e sincero Brasil Cadeias de
esciavidão, pelo preste de um juramento que não
liga a alma ao preceito, e menos podia obrigar
como contrario a quem pelo seo bem só ousou
prestal-o.

Os humildes Povos deste Termo sempre rnar-
chando pelos passos de seo Soberano nada recuza»
rum ; mas hoje advertidos , e levantados do meo
das trevas tem proclamado sua Independência de que
como único garante he V. M. 1 a ürmeza, e o
Defensor; sen, que mais prefiram a vida á morte;
pois que aquella eqüivale ao nada, e esta com
honra , amor, e patriotismos traz sempre o frueto
que colhe a constância da IS ação, e faz memorável
o amor a seo Soberano, pelo que nada mais eu.a-
rando, só tens este Povo como baliza ás acções de
seo obrar a V. M. I. que nada tem mais que o
mandar, e este Termo que obedecer, tanto a vonta-
de Vosso Império Brasiliense que a V. M. I. não
será oceulto o sempre bem e amorozo obrar desta
pequena parte dos habitantes da Provincia cie MU
nas Geraes , que alias conhecedores da Soberania
de V. M'."I., e da fidelidade Brasileira que nada
teve e tem até o presente que seguir , usais qiie a
obediência , o amor , a gratidão e o respeito a V.
M. I. , seo Pio, e con.passivo Defensor; em tu io,
como provar podem os feitos do Povo deste Ter-
mo, e Senado, por isso he que, Senhor, elles
obedientes e sempre amorosos choram agora sua
desdita, e se contemplam com longiquos deslem-
brados da Imperial coniteniplação de V. M. quan-
do chegam a ver o Titulo de sua Provincia ela
Villa de S. João de EIRei da Villa dc Barbacena
c Sabará, elles se tornam, como Povos sem ventii-
ra , e que não sam cabidos amorosamente no So-
bemo, e bem fazejo coração de V. M. tanto por
porque nas Impressas se náo discrevem seos feitos,
como por que V. M. I. se; não lembra ela sua
Villa tão humilde, de cujo Titulo parece ser dia-
na, e ainda mais de obediente , Dignanda-se V.
M. I. assim por sua alta bondade conceder-lhe. esta
memorável contemplação de humilde , e obedíeete
Villa elo lmperi'0 Brasilico, e de iV. S. do Bom
Suecesso elas Minas Novas. Ah Senhor, se V. M.
J. assim se dignar como todos suplicamos ofFerece-
mos votos ao Ceo , e ao todo Poderoso Deus além
dos (le mais pelo feliz e progressivo Império de
V. M. e de toda a Imperial Dynastia.

Este mesmo Senado , e Povo quer como im-
pio:a, que V. M. I. lhe conceda omitir as festivi-
dados, que se fazem pela creação da Cidade de M-
««apesar de que aqui se não celebram, com *
dos os Juizes cie Fora exigem da Câmara o
to , coiicedendo-lhe V. 1VI. 1. por estas
deratívii c favorável an 'Brasil no dia
bro Aiinrversuriü da Acclamacão de V
e Irmão'Coiiuiium dos Brasileiros De
seo bem com o Titulo de S. piúv d
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ra que assim veja todo o Império Brasilico, as
ííações, e todo o unindo q>r> a pequena' porção dos
Subditos de V. M. I. situados entro o central ter-
mio, que divide o rio Arasnahi, soo Termo, o es-
tende seos limites . até o Callo que confina com a
Prdíiiiihcia da malfadada Fluiria, que elles querem
memorai* , c para o futiiirt que presisla uos jeitos
da historia Brasiliense o juioi* , u supplica, e me-
niofía dos bons desejos e recordação do aífecto em
semelhante dia do primeiro Imperador do Brasil;
do Defensor Perpetuo dos Brassileiros, assim haven-
ão V.' IM. por bem.

Estas sam, imperial Senhor, as rogativas que
humilde por si, e pelo Povo o Senado dn Villa
àe N. S. do Bom Suecesso ek Minas Novéis faz a V.
M. I. a quem Deos guardo, como he mister; e tr.n-
f.i desejamos cia Câmara de 7 do Alui! de 1823.
—¦¦Juiz pela Lei, Manoel José Gonçalves do Fi-

fueiredo 
, João de Oliveira Pinto, João Soares'ereira, João Alves do Aracjo.

RIO DE JANEIRO.

S. Ex. o Senhor CoiiiPOEindante da Guarda Ci-
yica da Corte fuz saber que em virtude das suas
multiplicadas occupaçoos obteve permissão de Sua
Magestade Imperial , para passar o Commando in-
terino do-Corpo ao 2. ° Commandante o Illust. e
Excel. Sonííor D. Antônio Coutinho de Lencastre,
que desde hoje o fica exercendo. Rio de Janeiro 3
de .Junho de l-í23. — Luiz Mauttinho Lima Altares
e Silva , Secretario.

AnriGos não Officiaes.

ASSEMBLETA GERAL DO IMPÉRIO.

8.° Sessão 15 de. Maio. (*)

O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão ás
horas do costume.

O Sr. Secretario Fmnç-i leo a Acta da Sessão
antecedente o foi approvüda.

0 Sr. Antônio Cúrias propoz que d"via serre-
formado o artigo das instrucçoes'que fixa o mi-
roer.» de 51 Deputados peru a Assembléa procederao<. seos trabalhos ; mostrando que não tendo porbra adherido á Causa as Provincins do Purae Ma-
irankão, coinprehendidas nas instrueções, não po-d.ando contar-se ainda coro Deputados dc Piauhy,
não obstante constar ter ella acclamado também a
Independência do Brasil: nem tendo feito eleição
dc seos Deputados a Cisplnüna , posto que adhe-
rente; devia o numero dc 51 reduzir-se ao de 46',
para a Assembléa ter Sessão estando este numero-reunido.

D pois deterem foliado por vezes os Srs. Pc-
feirada Cunha, Franca, Anlonio Carlos, José Bo-
tiifacio , Carneiro dc Campos , e Carvalho , disse .o
Sr. Alencar que sc não devia dar o menor indicio
pelo qua! as Províncias que ainda não estam uni-
das se persuadissem que não coutávamos com ei-
Ias , quando sabemos quo estam suffocados os seos' , e patrióticos sentimentos.

os dias 13, 14, e 15 não houve Ses-
cem alguns Srs. Deputados que es-

; e não preencherem os que con*
mero de 51.

0 Sr. Anlonio Carlos disse que 4G e
mero 'provisório 

, e que por isto de nenl
neiru se reconhecia u separação, daquella ... .ovin-
cias, separação quo nunca furemos; porque o ul-
tiiiio caiitinho do Brasil ha de pertencei' a elle
einqiiiiiito tivermos a ultima gotta de sanime : ó
continuando sustentou contra, o voto do Sr. Fran-
ça nao sei preciso ir este negocio á Coinmissão
de Constituição.

Depois de mais alguma discussão resolvo-se
que o numerei |6 he legal provisoriamente, tens"
fosse o negocio á Comraiissâo de Constituição , pa-ra no dia seguinte dar o seo parecer se este nu-
moro podo decidir em todos os objectos.

O Sr. Secretario Carneiro d< 
'Campeis 

i«»o tuti
Olficio do Ex."1* Ministro e Secretario d'Estado
dos Negocios da Justiça sobre ser necessário o
depoimento dos Srs. Anlonio Carlos, Costa A<>-niar
e Araújo Limei, que foram -referidos em unf sum-
mario.

Ventilou-se a questão se os Srs. Deputado" po-diam ou não servir de testemunha , e decidi, -se
que sim.

f) Sr. Presidente disse que a ordem do ( s.
era a continuação da discussão dos Pareceres ds
Comniissões ; e o 'Sr. Mfiii.im Francisco pedio Hccn.
ça, principiou a fallar sobre a admissão Jc Padri
Vaiando I/cnriques dc Resende , excluído d?, Líepu-
tado pala Câmara de Olinda, cuja questão tinha
ficado addiada da Sessão de 12; e no seo discurso
mostrou que á Assembléa compete legiilmonle exa-
minar o procedimento dos Collegios Eleitoraes . 

's

das Câmaras em a eleição dos Deputados, e asinstrueções para ella foram em tudo observada,?.'
Enl conseqüência disto leram-se diversos papeis re-latiyos ao Padre Venancio, como o Illu-tre O ri-
dor na Sessão de 1S tinha requerido.

Seguio-se a tallar o Sr. Bernardo Joié dei ••',.:•
ma, o,qual em um longo discurso defende-o a Camara de Olinda', inostiou os sentimentos do F-fl,
tendente eram oppostos á Causa , e foi de par-cer contra a sua admissão á Assembléa.

O Sr. Moniz Tavares fallou contra a onini'''o
do Sr. Gama, justificando os princípios do Piniro
Venancio, e culpando a Câmara de Olinda de usur-
padòra dos direitos, que lhe não pertencia o .

Continuou ainda por muito tempo o debate
entre muito.-- Srs. Deputados uns culpando, c cu-
tros defendendo os princípios publicados nelo Pa-dre Venancio; e pondo ultimamente o Sr. Presid-m-
te a votos se o dito Padre devia entrar, decidio-
se que sim : se devia entrar sem diploma , van-
ceo-se também que sim.

I-1'-" ° Sr- Secretario um requerimento do Pr.Deputado Guião para ser dispensado daquelle Ln«
gar em attenção ás suas moléstias. Depois de ai
gumas discussão resolveo-se" como podia.Leo-se o Parecer da Commissão sobre o re-
querimento de Joaquim Gonçalves Ledo, e depoisde aiguma discussão se devia entrar ou não na As-setnblea, deeidio-se podia vir tomar assento, ,,.,'s-trando que nao te.n crime.

• 9SJ-im?<'0 l''"»n<< 'eo uu, Parecer da Com-missão d.» Redacção do Diário da Assembléa, em
qne propõe qne o Official Maior tlitincardi se of-ferece para Redactor delle. Foi apoiado.

Leram-se diversos Pareceres mais sobre váriosrequerimentos e levantou-se a S,«93ão depois das-J'01;3» > dando-se para a ordem <|0 dia a discus-sao do Projecto do Sr. Rodrigues de Carvalha, '
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Senhores Retluríores.

Acabo de lei a carta ,do Diário do Governo N.°
1*20, qcicme dirigio outro Provinciano, e. bem qui-
acra nao gastai papel, e tempo em responder-lhe, pois
jpe parece sruprçrfluoj mas como elle exige tanto a uri-
..ha resnosta, vou, tão somente petr pbedecer-lhe dizer
alguma -eousa , bem certo , - que .para», taes ,.Sr..- nada
.seria, bastante.

Passando por alto 0 preambult»,,desta carta ,. de
.que lhe fico, muito agradecido , , vou ao,seo primeiro
artigo- Diw ò Sr. Provinciano — qua eu era;, que tor-
cia (tetos , e palavras : que e_s.es Srs. não tinham de-

primidõL.a Assemulén , nem seos Membros , mas.só
.expsessaiiq seos sentimentos com moderação , e com
decência: (? que tal proceder he o produeto da liber-
dade da Imprensa.—: Respondo rogando,, ao Sr. Ero,'vincia.no 

eme appresente , e lêa a esses Srs. as ditas

£oi'_eçp.oji$eiic.ias. -Se nellas senão vê o que eu disse ,
decida c Publico illustrado, e imparcial : decida sim ,
ee npHa* falia-,ecoin moderação, e com decência; se
nellas se- observam as : regras, que , impõe a Liberdade
de Iç-nrrénsa; se nellas senão'"torcera , e envenenam
actos. st' palavras da Assembléa, e seos Membros. E

e taes escriptos sam tão innocentes,, c tão justos,
uai eria a razão, parque-determinou a Assembléa _

.ssein chamados a Jurados alguns dos seos Auc-
Se errei em arguülos,. qojis. lo-rne ter errado com

,emblé_. Diz mais o .dito Sr.—que senão hc li-
izer taes escriptos , então, está tudo como dantes;
iada aiuda fez a Assembléa, que mereça elogios,:

tãobem se. falia do Ministro. ; Juizes, como o
i o Correio Estraordinario de 24; deste—Respon-
confessando minha surprezji em ouvir 'tal dóutri-

a tão eminentes Literatos, como he possirel (qual-
ç-porvmais livre quê seja. o Governo) que seja

to atacar Poderes Soberanos, enxovalha? e redicula-
,r Empregados públicos, despertar e dezaSar suspei-

, e desprezo contra Auctoridades constituídas? Di-
n que tal nío fizeram ; repito o que dice acima,
ecrecento , que eu nunca dice , que elogiassem a
sscmbléa-, e seos Membros, nem estranhei o não fa-

-¦rem ; ¦extránhei sim o furor grosseiro, e insensato com
, -le a tractavam ; e ainda mais cx.tr.nho a intolerável
injustiça com que pertedem que ella instalada hontem

já hoje produza frucíos , e -fruetos do maior valor. Mas
si quanto não nos leva a paixão ! Eu os desculpo.
'Termino a resposta dizendo, que , ainda que novato
ileio todos os Periódicos desta: e lie parque eu asse-
¦verei nunca ter lido a mais leve censura contra os ou
tiros Poderes; se estou enganado , cumpre, que me
apontem meo engano. Quanto ao Correio Estraordi-
nario não me podia tervir para excepção, porque ain-
da não tinha nascida, quamlo eu fiz a minha carta:
rs portanto como não sou Profeta,'não podia servi-me
delle.' Prosegue o Sr; Provinciano dizendo — que ám-
tia qne escolhidos da Nação não eram os Deputados
infalíveis: que en pensava que só quem era Deputado
entendia destas matérias -- Respondo, que não sejam

Quixotes, que. não combatam cliimeras. Eu-tal não "dice,

nem penso: dice sim, e ainda digo, que me parece
a mais .redicula íilaucia , ou' antes- _ ateis remátaô:». '.ou-

cura , prezumire rci esses Srs. (que, como o. nao co-
is.heco ignoro se tem celebridade) acertar melhor, que
a 

'Assembléa inteira que em si tem não pequeno im-
La de Varões já celebres , e cm geral a presumpeão

scft tem pi, ... Vamos a chamada que.fo dt-iícada. l/f
o rntisino Pr. — que náo entendem o que cu enlcnòia
por plenitude do Poder Legislativo; pois ;se era , o po-
der a Assembléa ingerir-se em tudo, errei; r,e eis, ó
lião dependerem seos actos (em quanto não ha Cons-
tiluição ) de Sancção Iroperial , tãobem errei : a dá.
siias razões — Respondo , que nada acho delicada a
questão : cu dice só, que os actos da presente As-
sembléa não tinham iserial , com» eslava*

rnerc

fa
reunião dos escolhidos "deto-

Ri.
áe sr.friciência, por ser a

Nação. Mas scráiTi -taes esses Srs., que leram va-
Sacratcs só valia" 

"inaiiL "que 
todos os Gregos dó

mos vendo de fheto.' Não dice , nem me intrometo a
ventilar , se he isto justo ou conveniente, porque não
sou Snlon , nem Licurgo, para cr:sin_r , e dirigir s
Assembléa, mas ura miserável Provinciano: dice só'
q'ue'víamos, que os actos delia passavam sem Sancção;
se ha nisto erro , he de f.cto; mas esse li'- fácil co-
nliecér-se vendo as Sessões da Assembléa: cilas me in-
duziram a esse erro.' Até lhes confesso que se eu los-
se capaz de Fallar nessa matéria , dizia , que me na-
rece conveniente , que os actos da Assembléa , em
quanto Legislativa, tivessem desde já Sanei,ão, regu-
iando-se Provizoriamente a natureza , e forma desta,

para evitar-se assim o perigo de todo Poder Legisla-
tivo , que não he • fraccioaado , ou composto; mas re-

pito', que não quiz , nem quero entrar nessa questão ,
porque me conheço. Eis porque tãobem me não invei-
vo na questão . se os Títulos de Defensor Perpetuo e
Imperador Constitucional podem dar a S. M. direitos
de estorvar os actas da Assembléa, mormente como
Constituinte, pois que, qualquer que seja a minha opt-
nião a este respeito he sempre supérflua.

Continua o l.r. Provinciano — negando outra ve?

que stiniiam cri minado a Assembléa, e affiigindo-se.,

que eu os chamasse Solou. , e Licurgos — .Forte tei-
ma! Se he retractação , Sr- ..Provinciano , estou satis-
feito: se he duvid.i'da minha asserção , remeto-as ou-
tra vez ás mesmas, 

'c.*r'r.spondencias 
, e ao juizo do Pu-

blico : e como u.,_ le repetir, tolere, que eu lhe, ie-

pita, que não pea»o, que só quem lie Deputado sa-
be das taes matérias: a minha estupidez não chega a
tanto: só cxtraiiliei ,' e extianho , que qualquer desses
Srs, presuma saber mais, que todss os Deputados jun-
tos. Vamos- adis;::. . Quer ü ,r. .uno Sr. — que eu pro-
vasse , que elles trancavam os d.íos dos Deputados ,
c té suas propostas, euven ¦"'¦?; *._:n suas epiniõe» , e
torciam seos pensamentos ¦— Co;- > sam imprudentes !

Querem,-que eu por força faça cev livro , quando eu
fiz, e laço uma carta! Pura o Publico illustrado, e im-

parcial náo he mister , que eu acarrete todos os ex-
tractos desses escriptos cc-lejai.'o_ com as Actas das
Sessões (ia Asssi".ólòa , único meio suthentico ; e

paru teimosos, c cegos nem isso bastaria: por-tan-
to não queira man^at commigo, pois sim.a-que Pro-
vinciano mu homeíL. e por ir-sss mesmo que riais ii-
lustrados, sejam-mais ri'_,..s!.os , c civis. -Passemos so
mais importante: Diz o Sr. Provinciano — que cu co-
mo Liberal do tempo, nao podendo dissolver tae. ar-

gumentos appello para o legar commum de Csr.uudis-
mo: que não hc menos Caraindismo approvar, c de-
tender- o despotismo dos Corpos Representativos —• Di-
vidamos -i ol.jàçuo. Quanto á primeira parte pergnn-'to 

eu, que artrumeiitos tomei . meo cargo refutar?
Eu'só estranhei; que, sendo o nosso Governo o Pe.
isreientativa , liou-e->sein homens, mie tão 'descarada-

mente alacass.m o pi-ler, as decisões, e -. - Membro,
da- Represem, çac 

"--'acionai: não quu preiar que elles
ni?so cr-avara; <¦¦'-, -' creio isto provado; oecupei-me
noi' em defender a honra da Brasil, e desta i:"\lade

ínormonle, .por i...-o -feso . c repito , que taes escV.-
¦tfw -erauv-e dc.-i-fo.^n rios ia umgo.- mais nu rnenos ~e«-

oiiiicrtqB ao jiossio systema actual : que mais me resta-
va?" Além disto: qn. dados bem èlles para me cara-
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tevisareto Liberal dn tempo, isto hc em sua frase,
Auarchista? Conhecem-me individualmente. ou repiza
isso a minha cana? Mas eu lhes perdoei, e mui de
mim se minha opiniái dependesse dft taes Srs. ! Quan-
to a segunda parte tia sua objeção , concordo muito
«ella. Hesta que me mostrem elles quando eu patroui-
nei o despotismo da Assembléa , assim como eu te-
nho mostrado, que elles idolatram o Poder Absoluto:
alias direi — oleum pcràideru.itt — Termino confessan-
do, que eu em verdade sou, ou so menos desejo ser,
liberal, por que entendo, que ser liberal he ser inimi-
go da nrbitraridade , eque esta só pode banir-se, teu-
tlo-se um Governo , em que haja a necessária divisão
dos Poderes Sobeta-ios , bem que justamente har.noai-
sados: e he por isto que defendi a Assembléa , pois he
urn dos Poderes Soberanos, e como tal digno de to-
.do acatamento, e veneração, Passa o Sr. Provinciano
s exigir que eu prove , em que he carcundatica a car-
ta segunda do Diário N.° 114— Com eSeito quem he
cego não vê aíuz ... Pois querem mais? Nã-j forceja ei-
Ia por incutir suspeitas contra a Assembléa ? Não atri-
bue intenções sinistras a seos Membros sem mínima pro-va? Não desconhece seo Poder Soberano, quando diz
que ter-lhe-harn o respeito que ella merecer? Não diz
ella que existe , e existirá no Imperador um Poder il-
limitado, e Diclatorial? E não lie isto o mesmo quedizer qne o Imperador náo pôde ser obslado por Lei
alguma, e nue si» sua voutade he a Lei, como se fos-
somos Asiáticos, ou Romanos do tempo de Silla ?
Náo he isto injuriar-nos, e ainda muito mais ao Nus-
so Justo, e Generoso Monan-ha? Não diz ella, queS. M. I. tem o indisputável direito de dar uma Car-
Constitucional a Nação? E não he isto roubar-lhe se-
o mais charo, e precioso direito? Não diz ella em
fim, que não só se deve escrever contra os Actos da

Assembléa, mas té gritar &c. ? E não he isto chamar as armas contra ella? V, he pouco Sr. Provin':
ano? K nao he carcundatica a tal carta? Hc assa*constitucional ? Sc tal he o Constitucionalisrno s,o, e dc,*ses Srs, Deos os ajude, que quanto a mim ~L thnèõ
Danuos , et dona ferenles — Emtim concluo o Sr. Provinciaiio — om não sei que historia de Jurados lsupressão do Diário «lo Governo —¦ pouco me importa-
e desafoga-se dizendo — qiic iram a Inglaterra , e láescreveram seos. sentimentos — tãobem pouco me im-
porta : não desejo seos inconimodos , mas asse-nn-o-lhes
que nem nos deixariam saudades , nem nos*-fariam faí-
ta', antes assàz lucraria a Grande Causa do Urasil éi
qual taes escriptos sam mais perjudiciaes-, do que' secuida. Só lembro, que será prudência certificarem-se
primeiro, se hc na Inglaterra licito o atacar-se, e de-
primir-se o Parlamento , e abocanharem-se sens Membros •
porque aliás, avezados como estam , poderúm ler riovei
incommodo: c desde já devo dizer-lhes, que eu tenho
ouvido contar que lá o Parlamenío fia isso limito lino,
e de um modo tal, que eu nunr:a quererei; voerne en!tre nós: e té me recordo, que se me apontaram para
prova disto além dc vários fartos dons acto do ditoPatlamento, um dc 22 de Abril de lfi'99, e outrode 26 de Fevereiro de 1701 : não se vam pois estre-
par ... A deos Sr. Provinciano, tenho satisfeito ao seo
pedido: permita me pois tãooem pedir-lhe , convetta erses seos airáigos, e rér!uza-os a não pertubarem a Oidem Publica, e a não nos tornarem rediculos: ; pr,testo-lhes, que quaesquer <Jue sejam as observaçõe
queiram fazer.a esta, rmda mais lhes direi , aind;
mo que v. m. me torne a petlir; pois como eile
isturrarios (vai na sua fé) toda a resposta he sup
Eu sou o primeiro.

Provinciano

I
NO T J C I A S MA R I TI M A S.

ENTRADAS.

Dia 4 do corrente. — Ilha Grande,,-
Senhora dos Remédios Bom. Jardim , M.
sé:da Silva, equipagem 6, carga caffé,
Mestre.

SABIDAS.

3 dias; L.
Cláudio Ja-
e tijolo ao

Dia 4 do corrente. — Rh Grande ; -B. Novo
Despique , M. João Antônio ele Freitas, equipagem
14, carga sal, farinha, e arroz: passarei ros Sé*.cravos.- Dito, S. Ligeira, M. José Thadeo Fer-
reira, equipagem 14, carga sal : passageiro o Sar-
gento Mor Ajudante de Ordens do Governo das Ar-mas do Rio Grande José da Silva Brandão com um

Soldado e 9 escravos, André Alino de Faria,
Francez Ther com 3 criados.— Quilimane,- B. 7

jaiio, M. Maneei Francisco ela Silvo, equipa «vem
carga fazendas : passageiro Manoel de Ouvira Tres, e o CapeR-o Padre Antônio da Costa Rio»
Porto Alegre; 8..Inveja, M. José- Llih du Cosiequipagem lá, carga fazendas: pussno-eiros 4 escr 

'
vos.— Ilha Grande; h. S. José Monte. Carme Ho, WJoão Francisco , equipagem 6, em lastro : passage ¦
ros 7 escravos. -Campos ; S. S. Joaquim Navegan-te, 1VI. Lucumo aa-..Silva, equipagem (i, carga ca-neseca, vinho, e louça.-. Dito, L. Santa Anna Fe-Uz, i>l. 1'reinei seo Anlonio Gomes , equipagem 5, car-
ga carne vinho, e roscas: passageiro ftíanoel Fer-nandes da Motta com um escravo

AVISOS.

Hr os
de S

Qualquer pessoa qne se achar bem desembaraçada em praticar a Arto T.A.- v: ÍS.T2S s,:r;',,; ,£r',::;,.f'»J • * r=° >&!Kra&i w:
dera "A^ do Brasil, que compreher,
reis. A sua venda Se fará por ora na; Tipografia Nacionil '" 

" P°r assl*-natura a mez *001)por ora na: Tipografia Nacional.
 -..-,'umte responderá o Reda

nhor Antônio José de Paiva Guede» de Andrade
Ean o D,a,o 

^^^£^^^,0 Vieira Gulart á nota do seo collega o S,„
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Aimoos «'Officio.

Repartição dos Negócios da Fazenda-

í^í Endo presente a S. M. o imperador a representa-
*;6o do Desembargador do Paço , Juiz da Alfândega, de
7 de Abril do corrente anno , relativa á duvida qne oc-
correra sobre o verdadeiro tamanho, que deveriam ter as

.mantas pequenas, para se distinguirem das grandes: Man-' 
da, pela Secretaria de Estado dos Negociou da Fazcn-
da , declarar ao referido Juiz , qne toda :. manta até 9

palmes inclusive he pequena , e d'ahi para cima, he
grande, e nesta conformidade se recebam os competentes
direitos. Pavo cm 2 de Maio dc 1823. —Martim Fran-
cisco Ribeiro de Andrada.

Au.riuir.do S. M. o imperado'- á representa 5ri , ene
em data de '26 de Abril ultimo fizera õ Capitão Gradua-

elo de Engenheiros , encarregado das obras cia Alfaude-
ea , sebre a necessidade de mandar-se abrir o portão .
,ue communica com o pateo , para maior facilidade da
ioustriicçiq das novas obras , do qne ncnbuni detrimen-

,o resulta , visto achar-se a guarda do mesrar.i paieo
commettíiUi á pessoa , que. inspecciona o Armazém riria
farinhas ; Manda, pela Secretaria de Estado do Nego-
cios da Fazenda , participar lodo o referido ao Ministro,
... Secretario de Estado dos Negócios da Maiinha , pe-

an sua inteiligencia, e devida execução. f'".ço em 2 dc
!Maiu de 1823.—Martim Francisco Ribeiro dc Andrada,

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
.tado dos Negócios cia fazenda , que o Capilar, Ora-
rlmulo de Engenheiros José Joaquim Pereira Souto , en-
carregado dar, obras da Alfândega , proceda ao aceres-
cimo da casa dc. Sello , e oonducção da pedra , que se
acha r.a Ilha das Cobras, pertencente 6 Fazenda Nacio-
pai , na fôrma dn sua representação de 26 cie Abi:! ul-'timo. 

Paço ern 2 de Maio de 1£:!3. — Martim 1'ro.ttcis-'co Bibciro dc Andrada

!¦¦ 
' 

Manda. S. ÍU. o imperador , peln Secretaria dc Es-
'tado dos Negócios da Fazenda , remeter ao Mineiro.
e Secretario de Estado dos Negocies tia Guerra ., a re-
-pre se n taça o íneiuua do Escrivão, da Keeeilii , c. Dcrj.cv-,
ríi Crrsa da Moeda, a tire. de que seja.v. maia bem re-

piladas a., chapas de cobre, que tar cort-w. no Arsenal
do ¦ Exercito , para se evitar o pcrjubio que tem tido a
.Fareijdfi Publica , como se acha depionttiado na mesma
!,e.pier>.;i)i.T,,i'i'0. Paço 2 de Maio ds 18-'U —/;s'a,£;*ii Fran-
cisco litbriro de Ai.i.rada.

, Mai Aa S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es.
iatio d s Negocies da fazenda, participai' ao Ministro:

e Secretario de Ei todo dos Nejocios E.<trai-.™c.ir ."• , que
havendo cessado os m./.ivc.s pelos quaes o Oílieed Mai*-...
da sua Secretaria recebia mensalmente cera, lies por r-s-
ia razão suspensa d'ora em diante a percepção da meu-
ciouada cera. Paço tiii 2 de Maio cie 182:;. ¦_ Martim
Francisco Ribeiro dc Atidratlu.

Outra similhante para o Ministro , a Secretario ds
Estado dos Nerrocios da Gueria.

Rcrartição <<".; Negócios da Justiça,

S. M. o imperador . Conformando-Sr com a infr.r-
mae 5o, e parecer do Chanceller , que serve de Herr-e-
dor du Casa da Supplicação, e Attendendo a que devem
ser deíiridcs i:a fôrma da Ord. Liv. 1,° tit. 79, \. 31 ,
e Liv. !>.-•', tit. 124, ,;. 11 . os que requerem arcusar ,
ou deiendei-ie cio mesmo crime em processos separados,
í.í.) havendo Lei expressa que prohiba praticar-se o mes-
mo nos processos summarios , quando não he ineorivenicn-
te a boa administração (!a Justiça , e antes se attende
tambem ao direito do Cidadão de náo ser demorado pre-
zo bem justa causa , e ao interesse qne tem a sacieda-
de no seo prompto castigo, ou absolvera-o; -VUnda, 

pe-
!a Secretaria de listado doe Negocies da Justiça, que
o mesmo Chanceller passe as ordens necessárias pura se-
rem admitidos a dizer de lacro e, direito os réos prezos,
comprebendidos na devassa , a que procedeo o Dosem-
barhador Francisco cie França Miranda , em observância
da Portaria de 2 de Novembro de Ir-il-z. sem esperar.",rt
sessenta dias pelos corréos auzentes , alguns dos quaes .
estando em França, he impossível qne compareçam no
ter.no. que lhes foi assignado. Palácio do /,¦,',, de ja-
níiro em 2 de Junho de 18y3. — - Caetano Pana de. Mi-
retnda Montcitcgro.

Repartição tios Kegocios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria
de Estudo dos Necocios da Guerra remetter ao
Blinistro e Secretario c!e Estado dos Neirocios da
Fazenda, e Presidente Jo Thesouro Publico o in-
cluso Officio do Govorno Provisório da Provincia
dc Santa Cntliarina sobre a duvida que se offercce a
Junta da Fazenda Publica ..ia tricsiua paru pa.',;ir
nos Militares os acon respectivas saldos, em conoo

quenciii da ordem expedi,.);', pela Piepartlção du
Guerra, como accontcce com o S-birçe.ito Aiór de
Milicias Manoel da. Gama Lobo Coimbra, e o Te-
licite João Marciano de Santa Anna ; a fim de

que pela llopnrtição da Fazenda ore expeça as ne-
cessai ias ordens á dita .Junta para prtüüluçáo dc taes
ordens , não só porque estes pagamentos não po-
clero ser reputados despeza cxí^iordinaria, come rs-or
ser a mesma Junta a iiniea singular ern similhan-
te discrepância, quando ar das mais Proviccinsv
sempre sniislizernr.i ordens rlc tal naliirciíii. Paço
SrJ dc i-daio dc ISt.?.?. Jo,'io Vieira ik Canal/to. 

' 
¦
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- Manda S. M. o Imperador, pela Recrot^ia do -,&.in do Fevoreirc, — q-.e cooperaram p,,v:t - -,1...L,'\:.'a> dos Negócios da Guerra, participar ju, Mi- a, mesma IM..'una, 11:1 oceasião (.,n C|lu,, „,,; ,;' *
«listro, í- SivreUirio do Kstiid-, dos Negócios da IV te ciicaÜiou na iuíii\.>em occidenl il ,1o Rio d-i'")"''""to-ndi, e Pi-eddente do Tl.pso.iro Publico, em ta , o quo liolla fv»o desertara.,) conduziu i,", ,";ivspcst.i ij P«,rtoriii d- 28 «io Abril próximo pas- est* |\„-i,i. P.-,-iact-o do Rh de. Janeiro em Vi isado . jiie iiceompanlnira :t Ropresoiitnçio , q.if t,ni Maio dv ]'e\'23.—Luís du Curt/ta Moreira-¦se restou,- tia Junta «Sa Fazenda Publica da Pro-
i meia do "Mpiriío Santo, nobre dever, ou não,
íiboiiar ;,!> Si-ii-geiito Mór ale Avtiiiiiu-in addido ao
Estado M.ior do Kxercito , e Couim-amlante do Pur Oulcrn Superior
Batai!i*!-> da !ii,'-.tii,i Arma da M Linha, as (ira-
ti.lieaçíes , e mais víiííOüíohs , que percebem os Relação dos Trabalhos du Secretaria d'Estado d,,*Coiriimino-uites da 1.' LiiiMh : qua estos veueimeu- Negócios da Guerra no mez de Maio imn-nr,ioi (íovaiMin ser itbonad-js , u.io so por -.:;¦ uni passada
OMiai da i.1 LÍ!',l!i' ali mi pregado ; como porhaver o Doc.rcto do 11 d,1 Nov-miimo do Y'yi2 um- Docroíos
pliad.i n-i (li-apoíiçK-i- tio de M do .-Cp,4o do an- Rt-ín:;.'.-!'.,- qne as accomoanha ramno ante-el-auí ¦ , n favor de Iodou o,: Militares das Podaria,)
(ioTeivnies Pi-.niiodas do Impo,!.'.,; o que uo.ilij. Ke:;;i>s que ns r
coiit o-iniílad..-', iiíiii o dito. ôíiMtro , e Secretario CoiisCia* iSr-«ritad
do Estado do exociir a-: -;:¦',i.s ordens á nmriciojia- Patentes dito' o«t
da Junta da Fazenda. Pu;;., em %2 do Aíaio do p;;.,-:aporír-s" 

~"

1S2'3. — J-jS:> Vieira de. Carvalho. DospiuMs lançados no livro da Porta
Copias pin-ii o Da;no do tíoverno

Oi

¦IfiS
¦cs que ;.-. aocompaiiluiram \ç\

P'.,l'['.-S Iw
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bi'c.-\-rari* d ;wtu«> >•>:, 4 de Junho de 1823.-Antônio Pimenltl do Vulto.Constando ao loinerndor ter sahido do Porto
.desta Coila! pan Moçaniijique o Boi-ganliin Ama-
zoivx sou: levar a soo bordo 

'Cap >!'ãr ,' s-viiml,. us 3.ÍATT0 GROSSO
Jirtpoi-iaes Ordens , o eonvindo preveni:- um ia|
abuso, Manda o AM-eivo Augusto Senhor, paia So- Cuiabá
cretaria dc Estado dos Nc-!;ocios da Guerra, o as
o Briíj-adeii-o LüJí Antônio do Oliveira >5 dhõès ^rn "'« dos ntraasdos NV" deste Diaro publá:;..¦Governador da Fo/taleza do Viliesfii-;:;,',;! p ,-:-¦(, mos^ ema reprc-oaiaçào, cm que as donas, e doriM!a<s
ordem aos O.iiciaes caca:¦ rezadoi ..io 

':l'-~\f,, 
,-!0 de Ylósrimerii-i pozeram na Presença de S. Al. a M-Porto rí-ira fizeram as n.ie.rcs ii:d-.í:,.::a,-j,' a íim {"-'™í(i-/ os i-entimcntos do amor e'respeito, que c-a-t-de 

^oniiea.;:,-cm 
se eom eüéiio «,, Navios" [ovam C .... s-.;!'í.im áquriLi Augusta Senhora , e os da firme::..! , oue

peduo ; i. porapic ídstnis ihpi.is de s-iliji-ym f's a"':''(1 l»ara siuientarem a Sagrada Causa da oi.-barra, voltam: coiapre, que in oce^ião do visita sa Independência: agora com 'outra 
tanta satisfaçae» tirem os ii..mas . o HÍ^iia»s dus d:tu, Capellács daa-os á hu a oxi>res-::b» de sentimentos nrio menos lu -

para a-ssci. -;o 0i,vi ,,¦ ío.o o ei.g-ano. — !V.Ü oo Je ''"'^^ e vospeM-aS t)as donas e don^cüas do .'.V/aí-
aVJa.o i.e Ib-o. -_ Jm,, n-irn de. Carvalho, M (briipdos a ?,ie,-ua Augusta Senhora ua represei.,ta,ííu que se segue. '

n „ ,. - , ,-- - , -,r , Sci;,!:,ra- — Í'o caracter do sublime toca:: a todos,.a,p":a:a/() ao. a(?JCISÍ <?;< .l/i,/-,,,/;,?. fliu.lq.iei- que ^-eja 
sua i;l;U!s, s;í;, , ou.cuu.lir>: os

T.,,,,1, . ii. - ti , ,-. coracc-as das Pili,as de Cuia:',-«, jg exaltados iiol tão
;. n,rIl-:!'- .:í,,,,;,° /l 

A;!Tiyí;!, P^enr, do fi. M. f. herotecis Rlic-C,s„,, ,!Sei!!am eom a-o:,;,,,,iíi,e(1cia dei accou-
/: If' 

'¦'¦'%LC- -"".'¦"" («ouwil.. MM, q,,ó lo::d,,s ,,,, di;, U> de Outubro do anno pretérito , c não
ít-' utJ-l,y'VW' -T' :l'"e't:,<í'!s e pr.>.„. pnoem oprimir a doce saosfaçib, quo"osiiiu«da. Nós,
N^ci, ¦ ,r';."'i"l':Í\\; i'1"-' ¦ «' C"'" 

Ki:V:i'' a l'SCU,,:l tleP'"M t!(M'ntre aWí,^---«, v.:toudo la-i-imíis, e dar-
ré/ dh .uil"';'; 

"^ í,cl;í'V;;iV'Tl' l!,ierw;1:l1 "? rr:mw,( P«aW«i, r.« dirigi.im*" a V. M. I.
Cosia i !,'•¦' 

"'íl<sildo "!1-i!^líl ni>fi«.'!lü !»e'h. Capitòo -ó,- desta Frovin-.i» de Matto Grosso,
r!i"i,'.lriírl',í":|'"<J:'"'fJ , o:" 

'fv^a s''° i,;''- •í0!0'í:,ró Cu-Toarães c Silva, cum quanta ternura po-
ò, .o ¦;,'y;;.;!r" tV ô%a ^: f;m" f"icniir"iprit"-ah^— « k4-m.c, <icv-.k

M-ii-o v W... , l" i /.' 
X;r';nS li:l 'cnt"ra' rfc *'«¦¦"»"«>. Senhora, o como com o adubo

'. Ü,:;']/ ;,; ¦ 
S|!.K,n""í<; <->:1,,«.'íll° í-l!;!"1 li0 ^^^ ^d„.í: ann«,s, poderia, hábil Phitoknio fa-

,a ;,' 
';- 

^'"''^T T-T Í'K 
aU>;Í" Mr'"'r™!V"-' ^^ar, radicar, carilecer, císcer,

• ii-M 
' ... ¦• -'' le' M . 

V;,r,:' ri',*";'t-1K^»'^ P-'\Tred.r, fiorecer , fecundar, provir, e qnaso sa,o-&*";;; rio tcKí-t^r«^ io':¦ ;;¦;,: d;:^ ifwt,r,tl;-deLz sccuiü';• 1se prr
rin.er.to do serviço do «po «>m-:»-o „„-. S M v' ,-U ' °0m ^'f í1*1 

deSra™^
fia por iram acecitur. Palácio ,ío lâ <k J^ef„ vÍ vff ^ 

* ^ ttPeMU,,"d»' SS COnSer-
«.. 23 do Maio de im. - Luiz da Cunha Moreira. E quem quererá ser bárbaro , e n.To Brasiliensc t

__ Senhora . nus nos sentimos Bvnsilienscs capazes de quan-""**'"' tl) <J foi'a'7' «'i Esparliatas e Romanas; O nada no.C rea-
Mando «in-, ^|.,.,.«.ti-,,1„ T„„. ,a iie, ta a t'espJar, s91'õ» abrir nossos- corações, domo/Soque

E,s..r£si!»«^.^ ».^^Y-««^vrjsh.*í^
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pouparia á gloria «le ser despendido em sustentar o
Diademn, com que nossas espontânea- vontades croarafn
ias Excelças Virtudes; tão heroicamente demonstrai!as
em VV. MM. II.

Os nossos filhinhos scrám daqui cm diante iniciados
»os nobres sentimentos que nos inflamam : nós lhes ensi-
uiu-emos a conhecer, e ninar a V. Al. I. e ao Seo Dig-
no Espozo-, como destinados pelo Ceo para a grauele
obra da nossa Liberdade, e passando assim de gera-
ção em geração, sexá eterna a nossa gratidão, e ina-
balavel a nosáa fidelidade.

Mereçam o benigno acolhimento de V, M. 1. estes
nossos sinceros, e humildes votos, jue. isso nos trará
alguma consolação peli privai.™, a que nos condeinna
o iuimçnso espaço qoe nos separa do Real Throno, de
pessoalmente beijarmos os Reaes Pe-s dé Vr.' Si. 1.

Deos guarde a V. M, í. como cordialmente Lhe-
pedimos, por muitos, e felizes annos. CuiabiH ele Fe-
vereiro de IS23.

Maria Thereza Caídas, Marianna de Alvim Pou-
pino, Augusta floza Leis, Barbara Maria Leis, Um-
belina Cia a Leis, Luiza da Silva e Albuquerque, Ma-
tia da Silva e Albuquerque, Antonia de Albuquerque
Nii-ie», Seiiliorinha Luiza Fe.iciaila ela Gama, There-

a Angélica da Silva ^ Mariana Joáquina Josela de Je-
us , ignez de Almeida Leite, Izahel ele Almeida Lei-
e, Biandiiia Eudoxa Tuliu, Anna Maria da Silva,

Feliciana Querubins de Jesus, Maria José Pires de
IVliranda, Anna de Jesus Maria, Ursula Delfina Fa-
usta de Campos, Maria Victoria de Mello Ribas, Ma-
ra Lüiza Seixas dè Brito, Mariana Josefa da Gama,
Maria Joaepvina Seábra, Maria das Dores Perpetua de
Jesus, Tewna Matia da Transfiguração, Roxa Maria
doa Prazeres,, Roza Catoarina Agueda Romana , Ma-
ria José do Amor Divino Pires de Miranda , Amiâ áa
Silva de Albuquerque, Francisca da Silva e Albuquer-
que, Mariana Benedicta de Albuquerque, Roza Ma.
th Cfr<ssa Viferbo, Maria Magdaleua ile Araújo Ra-
r os , ízabel Nobre Pereira, Anna Luiüa de Figueiredo ,
I'iú):-\ Nobre Pereira da Conceição, Joanmi Maria «lede-
sus, Anna Maria da Silva , Angélica Monteira da Costa,
Ui-sula Paes de Almeida , Maria Antonia de Oliveira,
Angélica Maria de Oliveira, MicaeLi Maria de Jesus,
Luiza Maria de _.fcsus, Anna Viègas Fortes, Delíi-
rs Viana da Anunciação, Maria da Conceição de To-
íeiio', Théodora' Maciel, Maria da Conceição Passos
d'Arcos, Maria José de Santa Anna. Thereza Roza
de Jesus, Maria Cândida da Conceição, 'Viária Cor-
deira de Oliveira, Ignacta da Silva Machado, Isabel
Dias Gonçalves, Arma Maria, da Lapa, Anna Roza
de Souza , Joáquina Maria de Jesus, Ignez Maria Lu-
ina, Anna Maria Fiederica, Cajjota Joáquina da Sil-
va, Maria Barbeira' Carolina, Delfina Clara Botelho
Leite, Anna Joáquina Botelho Leite.

RIO DE JANEIRO.

8. Ex. o Sr. Commandante interino da Guar-
da Cívica desta Corte me ordena faça sciemte aos
Srs. Olhciaes e Soldados da referida Guarda , quese vai proceder de ordem Superior a Tnspecçâo de
iodo o Corno, e a final organisação, V divisão
das Companhias á li.cn tio respectivo alistamento.
S. Ex. manda portanto designar o dia l.'j do cor-
r -nte Junho ás 4 horas da tarde para comparece-
rem na Praça dn Acclamação os Srs. Officiaes e
..oídados da Cavallaria , paru o dito fim : e pelo
Oiario so óirá publico o dia, e hora em que igual-
mente deverá ter logar a Inspecção da Infantaria.
Ria de Janeiro 7 Ae Junho ele 1823.—Luiz Mou-'"mlití Lima Alvares e Silva, Secretario.

Artigos vão Offktaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

F R A N q A.

Artigo extraindo do Jornal, tios Debates de 20
de M'terça.

Tendo a obstinação- tio partido revolucionário
levado a Hespanha fora de todos' os meios de con-
ciliaçao a única discussão útil e patriótica que res-
(a nos Jornaes lie a''que. tem por objecto - termi-
nar com brevidade uma guerra desde agora iuevi-
lavei, e tirar devia guerra os resultados mais ta-
voraveis á verdadeira libei-c.ide , cujos interesses
san, idênticos com os da legitimidade", e da civiii-
sação.. Aqiielles que iippreçentam o restabelecimen-
to ele um poder deapotico , a. resurreiçâo das ins-
tituições intolerantes, e a servidão dos Povos, co-
mo o voto secreto dos (!ovemos, o fim oceulto
das allianças Europeus, e o verdadeiro objecto dá
guerra de liis-panlm , esperamos que fiquem com-
pietamente confundidos, quando virem uma liber-
dade sabia , e; constitucional levantar-se á sombra
dé nossas bandeiras victoriosas sobre as ruínas do
poder anárquico , debaixo de cujo peão se está
debatendo a Hespanha.

Que seja o fim para o qual El-Rei de França.
fez- marchar os seos exércitos contra os. révohicio-
nai-ios de Hespanha, jamais entrou em duvida pa-
ra todos os que sabem apreciar o espirito com que»o Augusto Auetor da Carta reina sobre os seos
Povos. Não ha presentemente em França classe ai-
gunia dá Sociedade tão pouco illustrada, que des-
conheça, «jue uma ordem de cousas Isgal e cons-
titücforial he , nos Paizes que acabam de experi-
menti) r uma revolução , i a única fiança possível do^
interesses geraes , ei in^fividuaes. Com tudo com»
os mal intencionados fiSo cessam de se esforçar pa-ra confundir uma guerra contra a. medonha anar-
quia, que desola a Ífc'spétnhd, com uma guerra'contra a liberdade, e contra o systema representa»
tivo , he conveniente fazer conhecer o que pen-sar» sobre o estado actual da Hespanha os escri-
tores de uma Nação, á qual pinguem nega a vau-
tageni de conhecer perfeitamente • o que seja liber-
diide politica. Um Inglez-, bem opposto à iuter-
vençâo armada da Françtt ein ¦ os negócios da Pe-
«insula , acaba de publicar um escripto, que tem
despertado a maior attenção em Londres, e sej.il-
ga inspirado pelo Ministro Ing/tz. Temos á vista.
a traducção Frauceza daquelle escripto.(*), e delie
vamos dar uma idéa aos nossos Leitores.

A obra traduzida demonstra com evidencia que
aquelia Constituição das Cortes de Cadix, de qu_i
nós queremos fazer um objecto de respeito, iietn
i.egal he: que ella he obra de alguns commissa-
rii".s substituídos a Deputados , que não se podiam
reunir: que nada ha por onde se veja, que eliá
tiver..-<? o «incenso da Nação , cuja maior parte
pelo co.ntra rio mostrou grande repugnância, e até
grande resistência em obedecer-lhe: finalmente que
abolida as".unanimes acqlainnções do Povo, fr,j de
novo titnmlUiariamente imposta ao Rei por Uni
exercito revoítado : violência esta, que em todos os
Paizes torna iiulla tanto a saneção Regra, como
a adhesão do mais simples particul&c

(*) A crise da. Hespanha ;. traduzida do Inglês
pelo Conde Domitien de Sesvt(iisons.
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Quanto á continuada violência fei Ia a El-Rei,
cada correi,i de Madrid tra/, deliu novas provas ;
in no momento , em que escrevamos, a translaçiío
daquell,' Mui.,..-ca enfermo, c de cama, executada
contra o j',;.,."ocer dos seos médicos, oilêrece uni
caracter dr' iiwolinicia , v rir- ilcsliu.nanidadc da par-
te d«s seos subditos usurpador.:*, que nào ndii.iUe.
desculpa alguma. j A cruel ironia do relatório fei-
to ás Cortes peninlle ainda sustentai' qne Ferniin-
d,- he livre? .0 escrito que anuunciainns prova mui
claramente que o partido das Cortes tem feito, e
coiuinua a fazer violência á in.meusa maioridade
tia Nação , e ao seo Rei.

" Todo o objecto rios Hespónhoes na sua op-
" posição aos Francezes era contra uma re.vol.i-
" ção, e não a íãvor delia. Foi sem motivo que" observadores .oq.eríi.i ío.s , ou que formaram as
" sins opiniões nos pr.tlos de mar, o. nus gran-" dc? Cidades mercantis, tem assignaiado diversos
'• motivos ó condueta dos par vi o tan Ilespanhaes , e
" tem chamado revoluruo équelju resistência po-" pular á usurpação. O? unicos motivos du grande" massa do Povo eram a independência do seo
" paiz , e a conservarão da sua Religião , das sins
" instituições , e da Monarquia. Todas as fatias ,'' todas as procía-naçoes, e todos os discursos rli-
" rígidos ao Povo, a fim de excitar a sua resis-
" tencía, e dirigil-o , mostram htm que todas as
" idéas populares eram contra a revoln. ão , e não a
" favor delia. Bastantes documentos públicos se de-
" ram ú luz, aos quaes podemos remei ter nossos
" leitores, para prova ('roque afirmamos (*); mas
" he preciso , por causa da coiinexão que essas
" proolamações, * fallas tem com o nosso assam-
"pio, indicar aquellas qne abtiveram maior, e" mais geral auetoridade popular." Em Urda a parte a que a insurreição se ex-
" tendia, formavam-se Juntas, e em todas estas" havia Sacerdotes , a tini do unir a, fé Nacio-" nal ao patriotismo do Povo. Estas Juntas pu-" blicaram as prociainações mais enérgicas , e por" ioda a parle o "rito era pela nossa Santa Ri li-
" gião , pelo nosso Rei, r pela independi ncia do vos-•• so pai-.. A Junta centrai de Stvi/iia adopíou es-" te espirito , e fel-o ainda mais positivo , dirigiu-
'• <ío-sr: ao Povo por uma proclarnação concebida
" ne=r.es termos. — Hcspanlioe.s , tudo vos convida
" a unir-vos , e a. preveni,' tão atrozes desígnios.
"Não ha revolução eu. ílespanha; nosso único" objecto he defender o que nós consideramos co-" suo a co..«a mais sugrada, contra aquelle que,"debaixo rio vco de uma alliança, queria roubar-" nos as nossas Leis , o nosso Monarca , e a nos-" sa Religião, llesprtnhaes, vosso paiz, vossas pro-'• prieriades , vossas Leis , vossa liberdade , vosso'• Rei, vossa Religião, vossas esperanças em ...n:- tneilior mundo, o qual s,'. aquella Religião pôde<; oferecer a vos , e a vossos deseendeiites r tudo'¦ isto está orii risco , tudo está ameaçado do i.iai',,r

'" e mai" ursrente perigo 1 —
" ü Bispo de Orara, Prelado cuja virtude" fazia o ornamento da Igreja qne elle (leYendia

" dengÍH-çe ao Povo nos mesmos termos , e pio-" (luzia a maior sensação. Era elle quei',1 mais ,i-
" nha contribuído para nascer e dirigir a resis-" tencia (io-1 habitantes de Galha naquella parte'•' da Provincia , onde a sua Diocese se achava
"situada; e £eo caracter, sua influencia, e seo

(*) Veja-se com especialidade ii Historia daGuw-
ia da Península , era Inglês-, por Southey.

" patriotismo eram tão conhecidos. quo se rwiií." tou ..mito importante nomeiii-o Membro du ({,",..'' gencia , da qual so retirou todavia, logo mie co»" nlieceo que aquella Assembléa ora dominada por•u princípios anárquicos.
;- üs Hespnuhoes nãn queriam certamente ficar" debaixo do velho regii.ien que , na sua altera-" ção progressiva , ti.iha-lhes conduzido o i,nti<>'()" reinado de (iodo/, e em conseqüência delle umal- intervenção estranha tão injusta , como desastre-

" sa. Todo o Hespanhol livre desejava ver mudar" o degradado estado da ílespanha em ..ma m,>." Ihor fôrma de Governo ; mas para chegar a etlc" ponto , e não era preciso usar de medidas s.ilii-" tas e violentas. Para que a mudança fosse du*" nível ,, deveria ser gradual, A liberdade , di»se-se" então e com bastante fundamentos, não deve ser" colhida miniatura , para se poder gozar delia. ()" meio de aproveita.' as conjuneturns que lhes sam" favoráveis, uno lie fazer no momento quanto he" possivel íi.zcr-se; mas empreliender somente o" que as necessidades do tempo reclamam , e o" que o estado da opinião publica permitte. • O" que perruetlia pois , e afliançava o estado desta" opinião eu. Hespanha? Respeitar os prejuízos qu" sustentava... a constância do povo naquella me-" moravel lista, e gradualmente corrigil-os. i (" que reclamavam as necessidades do tempo ? Quu" o Governo Provisório se oecupasse em organiza r" os recursos militares do Paiz ; que reunisse to-" dos os sentimentos em cada classe , e em cada" profissão ; e que elle. os fizesse concorrer todos" para obter o grande fim, repellir o inimigo, e" evitar quanto podesse produzir a desunião....l- Alguns actos fundamentaes teriam facilmente re-" guiado a natureza e o gráo da reforma : taes se-" riam a abolição da Inquisição , a liberdade dn"imprensa, uma declaração de direitos-, e uma" obrigação de cuidar da situação Política do ¦§ ." tado, ]o»o que o Paiz estivesse perfeitamente" independente. Por então teria bastado isto. O*" debates públicos sobre maiorias Políticas, o uso," commum de mandar a Inglaterra a mocidatle a!, receber a sua educação, o g'ande números de," pessoas illiislradas que a guerra conduzia >" Hespanha, a longa ausuiicia do legitimo Mona.-,"ca, c por conseguinte u suspensão'da obediência" ao poder absoluto, promettia á Hespanha um" grande, e durável mell loramenfo Poliíico, se ei-" Ia soubesse gradualmente cultival-o. „Rías, riiiáni os par tidistas das Cortes, como
pôde essa Assembléa faz er reconhecer a sua aueto-
nda.le e pronu-Jíjri,-, ,, sua Constituição : O pri-meiro facto 'naturalmente se explica: opprimidr porum iriiin.gr> estranho, o Povo Hespanhol sustenta*
va "i Assembléa, centro do poder Nacional, som
..pprovar por isso as theo.ias Políticas, que elln
proclamava. Quanto ao estabelecimento da Consti-
torção, o auctor da Crise de ílespanha prova qne,ibcier-iinento encontrou em todas as Prnvin-

mais forte opposiçrio. A uiiica classe dws
criminei ciantes he quem o approvava na illusoiia ,
posto que especiosa esperança, de reter por este
meio as colônias.

" Quando se promulgou a Constituição , (< i
fiic.il ver pela maneira com que a recebeo qua-" si toda a Hespanha , que ella não era confor*" me ao espirito publico. Pessoas que estavam': presentes quando foi proclamada na Capital, ..os
portos de unir, e nas grandes Cidades mer-au-"tis, podiam pensar de outra maneira. Em vojlo»" cases Icg-íüc» a Constituição lÍ8.>a|íea.a a çspj-

ta,;
cias



( 041 )

«' rança de reter ns colônias .- mas lie tim facto,
,«' que' em mu grande numero de Cidades, iia maior
" partes das Villas , em Iodas as Aldeas . e uni-
" versnlnientc entre os cauiponezes , no interior do
" Paiz. ella foi recebida com desprazer, com des-
." «nisto, o liiii muilos logares com horror..B"" 

Tão 
''verdade he o que fica i éter mo , que

,<: algumas Aiirtoi-iilari.es que operavam de.ii...\o dr»
."Governo Provisório, temeram que uma revolu-
" çao popular fosse o resultado ; de mudo que
" ém ISlíá mu. ousaram dar armas aos caiiiponc-
" zés dc Gnliza, que as pediam para defenderem
" o soo paiz então ameaçado pelo inimigo. Recei-
"os similhantes em outras parles da Hespanha,
« dícfaram es mesmas precauções : e aquelles re-
" ceios eram bem fundados. Isto não parecerá es-
.« traordinàrio aos leitores que , depois de lerem bem
" estudado as verdadeo as disposições, do Povo e
"o verdadeiro caracter da Constituição, se ins-
" triiirem dos extractos das falius que se imprimi-
" ram e espalharam pelo compo, e que pintam
" aquelle Cedido de um modo tao verdadeiro, co-
" nio profético.

frnik: o direito da França para enlervir em uma
roviiliii.iri que ameaça iiiiuiedíaSaniüíUrÇií a «ui. pro-
p. ia segurança.

;De sorte, perguntar-iios-uain, essa Cons-
liem senso ,

tri com tanta
as idéírs, e os
felicidade rts.a-

tituição centraria, ao
cosi.nmes Nacioaaes ,
belecida >

O Auetor respunde; ;i Porque os Ministros e
os Concríheiros d'El fiei tinham commettido eu.
1811 o dcpim-aVel erro d-2 restabelecerem o mitigo
regimen com todos os seos abtjsos. Se a Hespanha
nao queria a democracia , não queria ta.nibc.ii a
srbitr.irxdade. Eniquajto houve alguma • esperança
de entrar o Ministério em princípios sabiamente
^.-¦-.-fiiucioiiaes, a massa do Povo abandonou os

r>e. ¦-, lie res, fís Fciey.s A e outros chefes da insurrei-
rio., e o mesmo teria feito a Quciroga , e a Riego
•e
!.

oppp;

e' iiins declaração. cc»Esti.tuck>ii»l,, accompaiihado ue
lgur.na garanti;!, emanasse uo Tiuo.io a te.uipu

rtuno. »
A obra traduzida prova também até- a evidsn-

aque o 
'interesse 

bem entendido da Inglaterra;
jquelle in! dr. Estado inteiro, e uno o de
uma das .suas classes; a..ut-ii<» interesse ta) como
o entendem ósseos melhores eng-eniios, us homens
que guiam o Estado'; aquéiio i leresse verdadeira-
n.ente Nacional, diga,- he guardar uma restricía
neutralidade. O auetor desenvolve de uma manei ra
mai solida a sua opinião, a este respeito , apoiaria
nos perigos que haveria em sustentar os princípios
de uma Constituição tao. opprasía ás Leis e ás ms-
tilruções que asseguram á Inglaterra uma liberdade
real. Nos obstáculos que elie prediz á. sua Pátria
se esta. despozar a causa da Hespanha, nos os
Francezes devemos achar a esperança de que a Iiigla-
terra, nem ainda indirectapente, favorecerá aquel-
Ia Causa.

A opinião do Auetor Inglez ainda major con-
•ceito merece par elie não ser apaixonado da in-
tei-vençiío Franceza em os negócios da Heyi.mha;
áçi menos piíe cm duvida a utilidade delia, e de-
clara que , ainda udn.ittindo as razões dadas pelo
Ministério Franeez, ve nellas mais uma dcstulpa,
lo que uma justificação. Um esc.iptor de siiniih.au-

te opinião nao lie suspeito de parcialidade , qu.an-
do procura provar que o partido, das Cortes, e da
sun Constituição nío he digno nem do interesse de
amigo algum da liberdade nem do menor apoio
político do Governo fSritairico.

Ú Conde Donalkn th Scsmcásons poz á frente
Ia sua ti-arlucçito daquella cbrn uni Prefacio escrip-

> com aWariçia e calor.; no qual explica e de-

Dia -2 de Junho de 18123.

Prestou Fi-eiça nn Alfândega ci>m deslino jisra
Gariiizc, o JJcrgaiitifu Inglez Dous Irmü/jis.

Miguel João Mti/er.

Dia 4 de Junho,

O Bergantim Inglez Bundas, com destino par#
Jérsei.

ü lierg-antim Inglez Naticy, que segue para Çir
brallar.

Miguel Jvãíi Metjçr.

Continuação da Relação dos Cidadãoi tpic tendo snbs-
crevido com o numero de acções niertsaes , qne o seo
patriotismo liics niirgtrio , para augmento tia Ma-
rinha àe Guerra tl<> Império, pagaram já não só
o mez decorrido, mas iãobcin outros muitos anula
nã-j vencidos, ponpie reconheceram as vantagens,
que n.-iiiüarám deite pagamento adiantado, extrahida
dus Relações itppreseiiiudas ^ttois Arrecadadores.

Mezes
José Rodrigues Ferreira 13
Matlieus .Untinio liclí 13
Jysíi cia Costa Timóteo,, 6
José Maria dus Santos Lopes 12
José d» Costa d1 Araújo líartos 36
João Alves Carneiro ,... 2-t
J osé Atanoel Fernandes Pereira 36
Ei."" Prelado de Goiaz .....'  \%
Antônio Ferreira dos Santos 12
Amoino Carlos da Síbu tíamulho o
Antônio íguacio de Medeiros 12
Faustino Maria de Lima Funçera Gutierres.... 1~
Antônio Gomes Ribeiro 6
.1 oáo Üajiti -ra Bastos.
Antônio da Silva Costa Pereira 36
Francisco -.José de Oliveira e Souza.....!! 36
Caetano José H,beiro Louzada 3$
Lmo dose Alves  \%
Antônio José Pereira d' A-.aujo.. í?
José Rodrigues Barboza !.'.'..'!! '?
Veríssimo José Coelho  

"" 12

Antônio Çicconi ' 
'"' lâ

Francisco Heali  13
José ljjaaciu de Freitas !.!!'.! *$
Padre José Mendes Sabino !.!!!.!!!.!!, Sí>
Manoel da Silva Santos !!!..!!!!!!! "®
José Joaquim de Azevedo e Castro 12
Manoel José Rodrigues Viiin.na I?
José Diogo de G usmão !!!!.!!!!... '%
José Luiz Ferr-ira Guimarães... '?
Jofío Teixeira de Souza 1?
Bernardo Pinto Gonçalves Silva ~i%
Joio Perejra Borba 12
Hoque Antônio Cordeiro filhç 1^
Hícardo Pires Ferreira 13
Jeronimo Francisco de Freitas Caldas '<$
Jaime Mendes de Vasconcellos 1?
Custodio José da .Silva \%
José Manoel dc Carvalho 12
Manoel Pinto Marques 1"3
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Francisco Ferreira de Assis.., ......
Manoel Teixeira du Costa Silva
irmandade do SS.""J da Candelária......
João Soares Gomes e Companhia
Constantino Dias Pinheiro
Antônio Joaquim Piuto"João Baptista da Silva
Manoel Alves Pinheiro da Costa e Companhia
Antônio Marques Pereira
Domingos Luiz de Abreu Rangel
Antônio José de Castro
João Ferreira Duarte
Antônio José Peixoto Guimarães
Irmandade de N. Senhora das Candeas
José Antônio Ribeiro Guimarães
Antônio José Fernandes Figueira
Manoel Loureiiço Costa
José Pereira Novaes
João Francisco da Silveira
Antônio de Miranda Marques.
Manoel Ribeiro Guimarães ...................

meies •
. 19.
. 12

. ia
. 9

. 9

. 8
, (>
. G
. 6
. 6"

G
(i

, 6
íi

, 3 íi
. Sü

12
12
13
12
12

Manoel José da Ssilva couto
ef„João Timóteo Leite racheco 

Antônio José da Cru- Rangel ,,
Manoel Francisco Martins
Silvestre Manoel Vargas
Anacleto Pinto Gomes Brandão
Joaquim Tavares de Almeida
João da Costa Pereira
Custodio José Pereira Guimarães
José de Ara,jo Rangel.. 
José Gomes Ribeiro.
José Caetano de .Souza Faria
Manoel dos Santos Slulheiros'Manoel Fernandes da Silva
Antônio Teixeiia Gomes
ÍVíarcelino ,i use da Cosi.i
D. Maria, dei Carmen Oliveira
José Frai.ci.-icu Camacho
Fiacisco José Nunes da Silva
José Antônio Penna

Continuar-stha.

me-eg
6

13
12
13

.. !)
12

,. íi
(.;
íü
ia
o
8

. 6
, 12
.' 6
. 6
¦ 6

6
12
12
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Dia .) rio corrente. — Lima por VrJparaíso „• 68
dias; G. Franc. La Sophie, JVI. Pedro Dcstebccho ,equipagem 37, carga cacáo , e anil a De La Bros-
se.— Buenos Ayres; 31 dias; Correio de Buenos
Byres Argentino, Com. Joaquim d'Oliveira Mar-
fins,'_ carga carne seca: passageiros José Luiz, Ve-
núncio Manoel Leal, um Italiano , e 2 Amer. , a
carga consignada ao Com.— Rio Grande,- 18 dias;
S. Argelina, M. João dos Santos da Silveira, equi-
pagem 13, carga, carne, couros, sebo, e chifres a
Miguel Ferreira Gomes. —Dito, 19 dias: 8. Santo
Antônio Brilhante, M. Antônio José Martins, equi-
pagem 10, carga carne, couros, o sebo a Francis-
co Ferreira de Assis.

Dia G dito.— Bahia; 13 dias; F. Ing. Criou-
fa , Com. Spcnser. Refere o Con, pie havia entra-
do paia a Bahia no dia 21 de Maio 3 Esquadra
Portuguez.-', e que se dizia ser por faita de agoa,
e maritiinentos . f,uo na ;.-,/„¦„ __,,vja mil;ta fm;|e a
ponto de appnrecerein já homens pobres . e pretosmortos por falta de alimento, que a Tropa estava
a meia ração, que liavia dado parte de doente o
Commandante da Esquadra João Felix , que na sua
saída avistara fora n Fragata Carolina , e que de
.muito longe vire defronte do morro deS. Paulo uma
Embarcação grande com Bandeira Brasileira, e comu insígnia de Alinirouíe , r.iie lhe parece» sei* a

Costa, equipagem !,", carga carne, couros, e se-
bo a ./o,7í) José da Cunha .- passageiro Caetano Ta,
vares prezo rrmetüdo á Secretaria d' Estado dou
Negócios do Império,

S A li I D A S.

Dia r> do correnti
no , iVl. José Joaquim
dinheiro. — Quiíimine

. — Calcutá ,- B. Novo Dcsti
Fontes, equipagem 27 , car?-;

B. Seis de Fevereiro
Jo.k Lopes du Costa, equipagem 30, carga dinhe;
ro.—Guersey ,- B. Ing. Fico Sisters, M. John The
mau, equipagem 9, carga caffé : passageiros o Fran
Armond Lmz Maris com uni Irmão. —- Pcruamh,

Surtia Antcnio
r.rií

:Náo
dias

Pedro í.. o
; B. Reino

um Brigue.
Unido , 

' 
M.

¦Porto Al
tanotl Jotu/uim

¦esri 18
da

, , Venturoso , M. Agostinho J<
se Monteiro, Ri.nip-ige:.,: [4, em lustro.' — Mvn-r
rattba; L. ScnX ru do Cama , M. Francisco* ]?uCaruuzo, equipagem 5, carga, telha , carne , o vi.-"r10" ~Jr°r'° S('%Uy0 ' h- Sl,»h<»'«- do Rozario, M.João Manoel de Faria , equipagem (i, carga sal,breo , e fazendas. '

Dia 6 dito. -- Morro de S. Paulo ; G. Boi. Cu-mthus, M. Churge Marins, equipagem IS, carga
bo.aciiafarin.lin, arroz, e feijão: passageiros o Sar-
gento Meie do Estudo Maior Joaquim Borges deFi-
gueiroa Nabuco , o Major de Artilharia dos Esta-tios de C-hi.li/ Henrique Kinde em Commissão, oJosé Rodrigues Setúbal. ~Jtrsiy; B. Ing. Den-tias. ,\.. Phihp LK Gnjt, equipagem 11, carga ca-te, •' íssucar. —r;W(T„c,fí.j,; B 

'In(( 
\'mlci/ m.

Mi.r^.vví, equipagem 10, earè.a caffé e cornos.
RESPOSTA A NOTA DO DIA).A Portaria de 9 de Maio , expedida pela Reparti ¦¦¦

escala das Nações Estrangeiras, mostra com evider.na q,',"um lapso de penna deixou d'exprimir literalmente o mesmo
publico da nossa independência, e até pelo estado hostil, e*.se nao dava_, a.em podia dar amphibologia no contexto da rc'íGoulart , e juls-aiulo ser da mesma opinião o sen CõlWi ., <i.
Meou a nottí do S, 123 em nome doeK^ Cor ^or m o ZX° 

"i 
11'T "^f " 

M í"*"*,' '"
meo diametralmente oppasla , seja muito embora; mis hJ certo 

', 
e 

's * 
í X , «" 

°, ^ ^"^1' ^ ^ 
T

P'^. q-.'..»o ^' Seti^Xl^^ P^!- C.r,« inseridm
quem eram sc„. Ancore, ,w ,1, scrcm enviadas «onL.^S « X^" «^1^^™ - ^

O ANTECEDENTE.
da Guerra, cm que se contempla Portugjl Cf

c I ortaria de 8 da mesma Repartição só po>i.'i.ido , que, aliás era bem patente , pelo Faetc
ijtie se acham as duas Nações; per cuja raíãr¦ida Portaria. Assim o entendeu Francisco Vieir

Antônio José da Paiva Guedes tF Andrade , pi;

K 
'I 

O o tr J A W K I I* :v a 1 IVl P K K N S A N 4 C í O X A L. IS23.



j^/' 127. Terça feira
Z^i^M^MHiw«iwaninluÕpk-tSiÍ*W insV

«J.-SH ? « » í *

10 de Junho de 1823.

41!-

<Í7

35» a & f i-

D JAU IO DO GO.VERJSO. Vol. 1.«

Arti&os d'Officio.

Repartiçã.13 dos Negócios da Fazenda.

jlvJl Anda f*. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-,
tado dos Negócios Fazenda , remetter ao Desembargador
José Êernardo de Figueiredo, encarregado da cobrança
da Décima, a conta corrente inclusa assignada pelo Cou-
fcador Geral da l.a Repartição do Thezouro Publico, pa-
ra qne á vista delia mande proceder á cobrança da quan-
tsiíi de 3:*284<?3*54 réis, importância do Saldo, de que
ainda he devedor o Desembargador Joaé da Silva .Loa-
reiro do tempo, que servio de Superintendente da Décima
das Freguezias de Santa Rita, e Candelária nos annos ,
qne decot-rrafi de 1803 a 1812. Paço eni 5 de Maio de
1-823. — Marliin Fraaoico Ribeira de Andada.

¦ — llfi i

Constando a S. M. o Imperador ter o Visconde da
Asse-a jurado a Constituição Portugueza, declarando*-;?.,
por este acto Subdito daquelle iíeitio : . Manda pela Se-
dataria de Estado dos Negócios da Fazenda, que o
Eesembargador João José da Veiga, Encarregado dos
J?3^uestMS de taes propriedades , proceda a Seqüestro

í todo* os bens do referido Visconde , na fôrma prati-
da com todas as pessoas em idênticas circunstancias,

Pí-ço 5 de Maio do 13i,i. — Murtiin Francisco ¦ Ribeiro
ãe Andrada. ;

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-"Sõ tfoã" Negócios" (ta Fazenda ."participar ao Desembar.
giidor do Faço Juiz da Alfândega , que conformais'lo-se
com a sua informação de 15 de Abril ultimo Hou.e
por bem Mandar escusar o requerimento de. Manoel Car-
neiro da Costa , em que pedia ser izento de pagar di-
jifiitos de 34 Pacotes de Pano de Linho , que 

"por 
sua

conta vieram de Portugal para a Bahia e dali foram c.ex-
portados para esta Cort.e. Paço em 5 de Maio de. 13ü3.

- Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Havendo-se já approvado por Pevtaria de .2 do cor-
rente, mez os concertos mandados fazer pelo Desembarca-
dtfr João José da Veiga nas propriedades pertencentes a
Subditos Portugueses, auetorisando-o ao mesmo tempo
para proceder aos qne fossem necessários e indispensáveis
a conservação de outras propriedades: Manda S. M. o
Imperador, pela Secretaria de listado dos Negócios da.
Fazenda, que o referido Desembargador assim pratiquecom as de. que tíracta a. sua representação de 2 do mes-
mo mez. Paço 6 ds Maio de 1823, — Martin Francisco
Ribeiro de. Andrada,

da Policia para informai- sobre as providencias , que re-
quero acerca -ia orla de que he tutor.

José Xavier da Silva Malafaia. Portaria ao Chan-,
celler da Casa da Supplicação , que serve de Regedor
para informar.

Uicardo Antônio do Nascimento. Portaria ao Ouvidor,
da Commarca do Uio de Janeiro , para lhe defirir co-
mo for justo , acerca das providencias , que requereo
contra o testamenteiro de seo faílecido pae.

Antônio José Gonçalves Bastos. Poitaria ao Chan-
cheller , que serve de ftegedor, para informar sçbre as
injustiças , que allega ter solfrido na Conservatória In-
gleza.

Antônio Pinto de Siqueira. Portaria á Mesa do De-,
sembargo do Paço para consultar sobre a revista, que
pedio na cansa que contende com Antonio José Nunes.

Francisco e outros pretos , escravos de Anna Joa-
quina. Portaria ao Corregedor áo Crime da Corts e Ca-
sa para informar , pondo os Supplicantes a salvo das
cnieldarles de que se queixaram.

Antonio [gusicio Correia. Portaria 4 Mesa do De-
sembargo do Paço para consultar sobte a qutixa, que
fez de João Paulo Psurlencio.

Antonio José da Silva Braga. Portaria á Mesa do
Deseijibargo do Paço para consultar sobro as injustiças ,
que allega ter soffrido na causa , que move a Lourenço
Antônio Ferreira.

Pedro Homem da Costa. Portaria ao Ouvidor da
CeiHunarca do Rio de Janeiro, para expedir a informa-
ção ordenada «obre anterior retpierimento do Suppiieante.

Manoel Veüoso da Silva. Portaria á Mesa do De-
sembargo do Paço pára consultar sobre as providen-
cias, que pede. acerca da causa «Ae divorcio , que lhe.
inove sua mulher.

Caetano Ferraz Pinto. Portaria á mesma Mesa para
. consultar sobre as dispensas de Residências , que pede,

e Predicaments de Desembargador da Bs.hia.
Antonio Francisco. Poitaiia ao OuviiOi- da Commar-

ca do Rio de Jsmeiro para informar , ouvindo a José
Pedro de Mattos de quem se queixou.

D. Maria de Jesus da Rncarnação. Portaria a IVlesa
da Consciência e Ordens para consultai sobre as provi-
deno.ias que pede páfa poder haver a herança que lhe
ficou por morte de seo filho.

José Custodio. Portaria ao Corregedor do Crime di
Corte * Casa para informar sobre a soltura que pede.

Maria Francisca da S. José. Portaria ao Juiz do-Cri-
rua do Bairro de Santa Rita para informar a respeito da*
violências de que se queixa.

D. Maria Sofia de Alcami Ferr»',r". Portaria ao Ou-

Repartição dos Negócios da Justiça.

Expediente da Semana finda. em 10 ds Maio.

Negodos Civis e Criminaes.

José Borges de Pinho. Portaria ao Intendente Geral

vjdor da Commarca, do Serro do Frio para lhe defer
mo for justo , protegendo contra os emOaraços, e enredos
de seo contendor..

Sofia Maria do Pilar. Portaria aJ Juiz de Fora de
Santo Antonio de Sá e Magé para informar ouvindo a
Joaquim José da. Fonceca , o indagí-ndo os factos que re-
fere a Supplicante.

Joaquim da Silva Guimarães. P.rturia ao mesmo Juiz,
de Fora , para lhe defirir como for justo, indagando a
verdade dos fados que refere.

Matheos da Roza. Portar* ao laesmo Juiz para in-
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formar con, brevidade, ouvindo ao Padre Joío Antônio
tle Abreu Pereira de quem se se queixa.

Constantino .José. Vieira. Portar1 a ao Juiz de Fora
da Ilha Grande para informai' sobre as providencias , que
requereo para poder haver a herança de sua a ae.

.Toüo José Martins Pamplona , prezo na Fortaleza da
Barra de Santos, Portaria ao Governo de S. Paulo pa-ra informar sobre a pertenção, que tom de ser traiwfe-
rido daquella prizão para esta Corte.

João Alves da Roza , Carcereiro da Cadeia da Vil-
Ia de S. Pedro de Cantagallo. Decreto á Mesa do De-
sembargo do Paço concedendo perdão pelo crime , queIne 'resultou do arrombarnsnto da Cadeia da dita Villa,
c fuga de alguns pre;os.

Negócios Ecclesiasticos.

Padre Antônio de Souza. Portaria i Mesa da Cons»
ciência e Ordens para consultar sobre a dispensa , que
pedio da attestaçáo do Ordinário.

Padre Sebastião José de Almeida, Vigário da Fio
giiezia de Santo Antônio do Tejuco. Portaria « mesma
Mesa para consultar sobre as providencias , que pede a
Hera dó seo Ministério.

Fr. Joaquim de Sinta Anna, Religioso Fra-iciscano.
Portaria ao seo Provincial para responder á queixa , quedelle fez.

0 Juiz e Mesarios da Irmandade de Santa Cruz dos
Militares desta Corte. Fartaria á Mesa da Consciência o
Ordèriu para consultar sobre o Beneplácito , que reque-
rewto ao Rescripto de declaração do* direitos entre ot
Parochos, e o» Capellaes das Confrarias leigas.

Rio de Janeiro 7 de Junho.
'Temos a satisfação de anunciar ao Publico queS. M. o Imperador já hoje saio a passeio com a

Sua Augusta Esposa", e foi ouvir Missa á Capelia
de N. S. da Gloria. ...

— As noticias da Bahia sam em resumo qua a
Esquadra Portugueza'se acha recolhida no Porto
daquella Cidade , e que o Almirante Cochrane es-
tá com a nossa Esquadra desde o Morro até á
Barra.

•_ — Pessoas de credito nos affirmam que o.Exer-
cito Francez entrara já na Hespanha. Ainda não vi-
mos Folhas que confirmem esta noticia; e lo»o
que as tenh~mos, instruiremos os nossos Leitores
da operações daquelle exercito na. Península.

Os Jurados,

Em o N.° 134 noticiámos aos nossos Leitores
que foramos notificados para declararmos os nomes
«Ios auetores d„ duas caxias insertas neste Diário.
Posto que nos serja talvez licito perguntar sub-
missamente ao Sr. Duque Estrada, que auetori-
dade tem para nos interrogar sobre aquelle sego-
cio, visto não nos constar que elle seja o Corre-
gedor do Crime-da Corte e Casa , nem da sua Por-
taria sé__collige donde lhe viesse aquella auetori-
dade, nao o praticámos assim; e. persuadidos de
que osabio Magistrado náo havia de proceder sem
estar legitimamente) auetorisado para isso , com a
maior franqueza qúizemos ser, e nos declarámos res-
ponsaveis pelas rígidas cartas. Tudo isto consta
cio já citado N.» iii deste Diário.5 ,

Seiido poi,s i,( ; quem ha de responder pelasííimis cartas, de que tratamos, era bem natural quo
passássemos logo a esaminw .nitidamente toda' asua doutrina,, a .confrcq.tiil.ft com ...Lei.., e.» co-

gitat- no* meios de salvar ,
livre que o descuido, e.
de seos auetores , tivof.se ,..
fLanios : ; e qual não foi
do, depois de muita ni;.;..i
mos nellas essas doutrin-rs

" ,"i.i"i- proposição ,,,;.,;,
ca premeditada tonrj..,

¦ •1-xuí.o escapar. Assim,0
o u-.-sao essombro qua t.-; ;i" , longe demostrai-.
iieendtarias e subverik,t,

que a Lei crimina, esses principios desorganisadu,, ,e dissociaveis que , promovendo a anarquia e a lie et,- -'.
altaquem , c destruam o systema, que os Povos e. 

'r

grande e riquíssimo império por sua própria vontade
escolheram , abraçaram , e requereram a S. M, í
encontrámos naquellas cartas os mais pronunciadosdesejos da boa ordem , e harmonia entre os Pode-
res, a justa defeza da Dignidade de S. M. I. nn,
pouco deprimida , sim , um pouco deprimida un
acto da abertura da Assembléa, e a refutação de
algumas proposições , e propostas que na mesma
Assembléa se tinham feito! lie bem verdade ru;a
não perlenvmos ao circulo dos Salões, dos Licur-
gos , s Ae outros homens de não vulgar celebridade
(*_) ; m-is bs também verdade que só pessoas do-
minadas por sentimentos oppostos aos de que estai
possuída a N.ição, podiam julgal-as criminosas. O
que he pois que contém a primeira daquellas car-
tas ? Co >.!„' ->s indivíduos, que nas ingênuas pa-lavras eieíl. \I. I. — Acceitarei eDefenderei a Cons-
tituição, ce oi- Digna de Mim e do Brasil —no-
taram amléçuiiiade , e desconfiança : e achando-se
aquellas palavras inteiramente conformes com a von-
tade da Nação,, expressada pelo órgão das diífe-
rentes Camaras, sendo por conseqüência licitas, e
até mui naturaes, £-quem , se não a malícia, po-deria destillar veneno dellas ? Quanto ao dizermos
que sam apaixonados da cláusula dn juramento pré-rio os que fingiram assustar-se com as referidas
palavras de S. M. L, isso não precisa de demon; -
tração.

.0 que contém agora a segunda carta? Um
grande , e bem fundada queixa" por se ter deíib
rado que S. M I. entrasse sem uma essencial ii -
signia du Realeza na sala da Assembléa : e clama
contra a indica-ão para serem permittidns as so
r.icdades secretas, :• contra o projecto de airmistia ,apontando os males que de uma . e outra cousa
podem resultar á Nação : sendo para notar que a
Assembléa ainda não tinha deliberado sobre a ma-
tei-ía, e consta-nos que uma e outra cousa passa-ra a ser rejeitada. O magna vis veritutis!

Eis-aqui tem os nossos Leitores a substancia
daquellas cartas : e apezar de que o acto da As-
sèinbléa, pelo qual ella tomou conhecimento, e fez
com que se procedesse contra ellas , possa ter in-
fluido , e prevenido contra nós a opinião dos nos-
sos Juizes.', esperamos com tudo da «ua integrida-
de, e rectidâo o triunfo da Causa, que derèndemos,
e que defenderemos sempre emquanto nos deixa*
rem escrever.

—;— Neste momento recebemos a accusaçâo
feita á prime,ra cuia , e somos intimados paracomparecermos Quarta feira pelas ÍO horas da ma-
nhã na casa da Relação. Não demoramos aos nos-
sos Leitores o conhecimento do que contém aquel-
Ia accusaçâo. Eil-a aqui.

Traslado do Officio que abaixo se declara.

Lendo no Diário do Governo , numero cento

(*) Pozemos esta frnze em grifo, porque n
he noss" , p não queremos ser tomado», com o re
bo..nas mios,
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sete1, de riüorxe do corrente, uma caria escrita
per em das galerias sobre a discussão ás priavras
fie 8, .VI. 1. , porque aceitava e; promettia ileiéiular
ti Constituição , se fosse digna do Mesmo Seniioi ,
e do .'ft!'.,,/,-. neto que seo auetor parece 

'excedei-
os litiiit.es da ¦moderação 

, e liberdade ria Impreusa
atacando a Assen.bléa Constituinte e Legislativa ,
á qua! devia tributar o alto respeito , e ímbli.ne
consideração, que lhe he devida, e: ii qual iajloú
fias seguintes expressões Só a reiinada mnliria --
expressões indecórosas , injurieis as, e oflensivns ,
emquanto não somente sam faltas, como disse, de
tespeito, mas parece tenderem por nm lado a in-
dispor o Povo, «' S. M. I. crtii a mes,,ia Assem-
biéa , r; po, outra a iotiúridal-a no cumprimento
dos seos trabalhos, como mais sc deduz das <>'it;-ns
expressões , que ssc. acham na mesma , e por
lie incurso no Titulo 2." i. 4 do Decreto 

"de 
qua.-

tro de Julho de; mil oitocentos- e vinte e um
principalmente pela expressão no fim da mesma
carta- alerta — expressão' esta qne indica como
chamamento',', grito, e provocação contra a mesma,
E isto éni oceasiao, em que pertendetii.io-.se a união,
para felicidade da Nação, não devem apparecer
as «¦• is leves desconfianças ,. que saiVi. seu. duvida
en u-s casos perigosas ; e como convém castiça r
h Auetor ou Auctoi-es de taes escriptos , por dever
Ao meo Officio, e em conformidade elo Decçeto .Je-
dezoito de Junho passado de mil oitocentos e viu-
te e dous , e Portaria de vinte oito de Maio cor-
rente, o vou representar a Vossa Senhoria, pura
qüe indagando ó nome do dito seo Auetor ou Au-
dores faça proéeder na fôrma do citado Decreto de
dezoito de Junho , e se conheça a criminalidade
da mesma carta.' Deos goarde a Vossa Senhoria por
muitos annos. Rio dc Janeiro vinte e neve cie Maio
de mil oitocentos vinte e trez. — O Desembargador
do Paço Procurador da Coroa Soberania e Faze.i-
da Nacional Clemente' Feririiá França,-—Sr. Desem-
bargador Corregedor do Crime da,,Corte e Casa
Luís Jodquiin Duquestrelda Furtado dc Mendonça. ,
nomeado para esta deligencia.

9 Idem.

Ternos a satisfação de communicar aos nossos
Leitores , que o infame Madeira se acha prezo pc~
lo Lord Cochrane. Um Official, mandado expressa-
K,'ente da Bahia com os Ofiicios deste aconfecimen-
to a S." 1V1. I , chegou a Campos, e constando ali
o motive, dá sua missão, expediran.-sè ímiíiediata-
fiierité próprios, que viessem dar ao Mesmo Au-
•justei"Senhor esta noticia, O Qual a mandou par-
tieiptiY á nossa Assembléa. Logo qué chegue o Of-
iicial que traz os Ofiicios , e diariamente se espe-
ra, liaremos ao Publico as circunstancias deste sue-
eesso. •

Rio leve o disvarío dc dizer que o nosso Impera-
eloi- era mu sulxlito dn AssemUéu , a que nao_:í>s-
sr. deixar iie responder como Otliciul cie ido Au-
gosto Edifício na qualidade de Cidadão Brasileiro,
liste celebre pelotiqneiro ou pi-i-iodiqueiro eeícrevj
desta maneira porque pensa ter as cimas quentes,corno pivseuíenieiile traz a barriga pur occusího
ele uma subsr.ripçáo que (segundo dizem,; itnt Sobe-
rafai dn Nurào („ie,(U-.L,.üii,eiue faltando, fiizera, porlhe doer ver iu» snbdito seo, «.-óiner lia caldeira
da Sunta Casa com os outros subditos do nosso'
Imperador, iguuS.nonie pre-a^s nu mesma Cadeia;
l.e verdade qoe t.s se»,:ind,õs solfrem a enxovia sem
tanta culpa: e,i ,::,(, divino que este Soberano no-
ro quando administras! e; este ,.iodo devida lhe pre-
giisse alguma p«tn de impostura, e que este epiei-
elratlu tanto nu tísico como ao moral comesse si-
milhanic dose.

Quando o-'Povos do Brasil deconímum accordo
levaram ao Throno Imperial ao Ilenloiro tia Co-
roa do inesino Brasil nunca pensaram qne íiouvessr;
uui outro poder , que fosse superior a Eíie . e.
nem os Bnsileiros tarium uma obra que, sentiu a
primeira e de mais vantagem , não fosse iniei-
ramente perfeita.

Depois disto tomatulo-nos a reunir-mos leva-
mos uiim supjilicá ao Nosso Augusto Defensor Per-
peruo, para elle .se dignar convocar unia porção
de Cidadãos probos e seieni.es , paru marcarem cs
poderes, o limitarem a Lei afim de sermos mais
bem governados : Elle amiuio a nossa supplica,
deo as providencias e poz em execução , Jogo esta
união de Cidadão com o justo titulo de Assembléa
Legislativa, he uma obra d'Elle pedida por nós ,
como pois esia obra pôde ser superior ao Auetor j
como nós consentiria-mos que houvesse um Gráo su-
perior á aquelle a que nós gloriosamente o devamos ?
Se nós já tinha-mos depozitado a soberania naquelle
que Soberano já era t como poderemos nós reco-
nhecer, un. poder igual, a Elle nSo de certo os fíretri-
feires sam por condueta generosos , .honrados e ver-
dadeiros patriotas: Se houver no Congresso (o que
duvido) algum Deputado , que por falta ce confie-
cimentes o.i de malvado espirito pense desta ma-
neira , enganá-se; Se algum houver que diga, qua
as mais Províncias não animem á rassão , qufr-iios

C O 11 B E s r O t, B JE S C I A.

Srs. Redactores.

Corno estú-se recrutando gente para ir a Ju-
irados por dizerem seos sentimentos resolvi-me inui-
bem a alistar-mo, ecreia que foi quando tive vou-
tade de escrever. Ouvi dizer que João Sparrs Li~boa
s>0 mo periódico intitulado Correio extraordinário «io

ültidir, quer desaiial-as core o rondou, do quartadoipotismo : não meo Archichofel ns Psovincias rioDespotismo : nao meo .irctiicliojei. ns r-soviricias elo
Brasil Iodas sam como a ,!o Rio de Janeiro todas tem
sobeja noticia dos Augustos feitos do Nosso Impe-
rador linmortal, os homens corrompidos, e fãcino-
rosos, que existem nellas, que an incomniodnm, sam
poucos, á proporção «Ia gente, paci íi ."•«., honrada, e
pura que fa/.em as delicias deltas ; Nós não e>sta-
mos na Europa que podemos dizer uma coU"a por
outra, estamos todos no Brasil, conhecemo-nos bem ,
sabemos de tudo. de nada ignoramos, por ahin.ee.
Caro, quem quer que he não fazes nada, todosj
conhecem o Imperado.- o seo Governo e as vanta-
gens, que » sua Imperial Grandeza fiiz ao Brasil.
Srs. Redactores, en desta maneire, não fallo do Cou-
gresso Bnisilirnse Ini.to por ser um corpo respeita-
vel, como obra siisfiuitla nossa , e de mais construi-
ele pelo nosso Augusto Imperador, e mesmo pelos,
lllust res Membros daqueile Augusto Recinto ,' queindependente ele tereu, acolá assento já mereciam
respeitoso conceito ais Brasileiros , eu se, folio com
quem lhe serve a carapuça. Poréirj. cevmo eu vejo
(j»;r tudo qne não for linguagoin subversiva pão
agrada a todo-, pj>r 7;c ,.c,n ;¦" di/er-il.e ep.e mote,
na Rua da Cadeia. n.v G5 ]Ú;va 'he livrar -do in-
coniniodo de lhe pedirem a .¦¦•; .,tt«,a desta'carta
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o até aç.ignada vai pelo punho do seo amigo nun-
to, Venerador. — 7 . F. Ci.

Srs, Rrdaclarcs-,
Com bastante pasmo tenho on. ido varias pes-

soas de credito que nu Assembiéa Gera! v Coiiwti-
tuiiitc uiiuidada convocni- por S. M. 1. se decidio
chamar-se it. jurados o A netoi- de uma carta inse-
lida no Diai-io N.u 111 ., o snppo.lo que mais p<r-
iciiça a quem a escreveu, do quo a mini, fallar
neste objecto , todavia o ca .o lie demasiado novo
e original p_i"t qne fique cru silencio. Direi pois o

que entendo com a fraque/.;, do nm homem <ío nico
caracter. Quando vemos que ama Assembli.it Lc-

gislativa desce ao ponto de fazer-se acciisado-.-a de
um simples particuliir, cujo nome ou influencia,
até se ignota , he cio presumir que o caso soja mui

crave e serio , e por isso ainda mais digno dn
ser examinado pelo Publico , que deve necessária-
ja.er.te interessar nisso., visto que a A seiiililéíi não

pôde ter out.os interesses que não sejam os dos
seos Representados. Porém como não assisti á tal
Sessão , e me consta que a Assembiéa também di-
cidi.a que os Ta ¦.-hitçrufo. n.o co>i>imi>iii-__sem para
fira as Sessões , o qne torna mui diflicultoso sa-
bür-se o que lá so passa , muito sinto por isso ver-
me obriaado a fallar vagamente , e cingir-ine a in-
formações, verbaes , e a puras oonjecturas.

Nós temei-i un. Governo debaixo do qual, e
com o soecorro da Providencia, Someis marchado á
Independência o a Gloria. O seo Chefe he a Au-
gusta Pessoa do Imperador, a quem toca vigiai"
sobre a segurança publica , e o respeito devido ás
Leis , sendo uma dellas a liberdade da imprensa ,
a qual se gozamos, ao Mesmo Senhor a devemos :
logo era o Governo a Auctoridade competente pa-
ra conhecer se a caria inserida em o Diário N.°
114 minava ou não a segurança do Estado. O Cio-
vento não procedeo contrn a carta , foi sim a As-
sembléa quem se metteo nisso , logo segue-se que
ou o Governo he culpado or, frouxo, ou a Assem-
bica não obrou bem : ou pelo mono;, segue-se que
a Acveuiblé-, o o Governo dc S. M. I. não estam
em harmonia, nâo tem os mesmos sentimentos, o
eis um v-.a! ter ri vel , que treino só cm considerai-
os seos resultados.

Depois '.le en tor feito esta triste reflexão . pas-
sei a discorre1!- imparcialmente , o a sangue frio sr,--
bre os vo. dade,ros motivo. que poderia ter a As-
s<-n-.bléa Geral para ¦'.«¦,;"rir-se nesta aceusação. Sem
duvida , disse en c(.n-;.ii<.--<) , atter.tou-se contra a
sPírtir-iii',-;. do Estado í ímitou-se o Povo á rebel-
li;',-; ? Aií .coii-_e a inviolável e Sragada Pessoa do"fnp. 

rarfor i Pregou-se contra a doutrina da Ho-
pi-ene_n_ç.'o Nacional? Considirei , li, e reli a car-
ia o.ccu.ada , o confesso francamente que não jul-
go o seo Auetor coiiipreheudido em algum desses
artigos: . log-o para que aam essas aceusações .
Para que ensinar ao Procurador da Coroa a fazer
os, seos devores cm uni objecto em que pile deve
obrar íi-.-,'-., c segundo .."Lei? Se nao prefere a
Lei , .: Qiifin se animará a escrever livremente em
um tent:, . on que lie preciso trabalharmos todos
para a felicidade da Pátria ? : Como mostraremos
;¦«.. ;.'».so. Deputados quo ha uma. opinião publi-ca que 

•'¦lies devem respeitar ? Os Deputados nao
sai.ii iiossc-- Soberanos, as suas opiniões individuaos
não sam or iculo. . o tristes do nós se não ficarmos
com o direi; > salvo para lhes apontarmos pela
Imprensa a nc-a vt.nr.de individual, o publica. Sa
as Deputados obiaren! bom, ; que mal lhes pôde
jesiüisii da-» r «fl ,.õe. de um Cidadão ? Se a opi-

ni;To deste homom. for boa , stgam-a : se for má „
despreseni-a : mas nada do o atacai- por . .vpendi '

«,„ (,-eos siiitinionlos na boa fé de uma Imprensa
livro, o de uni .ysteica Liberal. Kti tul loa nie en-
Cano , mas suppnnho que o Auetor da carta não
atacou a Assembiéa como Corpo , e assim o dei-la-
roli .' fallou sim com calor , respirando as suas ok-
prevôr. o maior eiitliii. iasmo pelo .soo inconpara-
vol Monarca , :i quem julgou ultrajado pi Ia p,-u.
pos-Su amnistia: c com efeito não houve quem se
não ail!i.,'is,-e com essa proposição: o o melhor ar-
pimento etn favor do Auetor da carta he a pro-
piia dcci.ão da maioria da Assembiéa quo ir';«!
toa essa 

¦ ¦ -¦ ' ,-¦¦-¦¦.¦• -a niuiiis. ;' ,, .;;
como ve,. >-.,>'. v> ,-¦, •,,. ito qm- ....•¦-,
l.léa lie; ¦- '-' "¦ '¦ a»' --;>- ;
rxperiein-i. , qn-.-i. r-i ¦:.¦ i,-i " , >¦¦ !o limites k ].,(..
beldade tlu imprensa, e fazendo callar os defensn-
ros do fíovi no , que também podem ser os dc-léi-.-
soros cia Assembiéa, Pertenderam alguns Srs. De-
pulados atem.., rinar assim os .Esc ri pi ore. Publico:,
para que escrevam somente o que elles gusini-ein
Não o creio pois isso seria arbitrariedade, e terro-
ri.mo , e esses Srs, sam o_ pr.nn.iros a declama-
rem contra o Despotismo.

Finlaiiionte declaro que tenho fallado de, 'xa

de uma suposição pois ainda me custa a crer que
o nosso respeitável Congresso tal decidisse ; ma» ne
todavia assini não for, algum Sr. Dcpui-rlo se jul-
gar ferido no seo amor próprio, e tan.bem nie
mandar aos Jurados, de coito já comparecerei, e
sem temor, pois só temo as Leis o a minha cons-
ciência. Sou seo Attento Venerador e Leitor.

Senhores Redactor es.
Com grande júbilo ouvi hoje nossos Ulustres De-.

pufados , discorrerem em a Assembiéa com maduro cri»
tci-io , e apurada eloqüência sobre alguns princípios ae-
raes de legislação criminal. direito retvoactivo de leis &_•-
mas com não pequena admiração ouvi á um dos mai*
liberaes dizer -—'Que sobre as presentes leis constituiu-
tc-s desnecessário era, que a Assembiéa determinasse ,
por quem , e porque maneira devia o projecto de lei
ser levado á S. M. I. para epie fosse sanecionado ;
pois que taes leis não haviam de ter a saneção tia
Imperador — Absorto não sei, como se possa 

'combi-

nar esta proposição com a falta do juramento prévio ,
por a qual S. M. I. inegavelmente tem o direito de
acceitar ou uão a Constituição; i.lo he, o complexo
de leis constituintes. ; Ora como as acecitará S. M. I.»
sem que as sanciono ? O Illustre e Sábio Deputado
labora em falsidade de princípios: suppos-se em Lis-
boa: esqueceo-sc dc quo no Brasil não houve jurainen-to prévio -, e que e«t_ notável circunstancia fez variar
muito, c essencialmente, o Poder do nosso Monarcha ,relativamente ao que teve o Sr. D. João VI. «a a
celeberrima Constituição Lusitana.

.Presentemente que me atrevi a tocar em matéria
tão delicada: peço des. ulp . e peimis.ão para ampliai-
Ia , apprpsentando minhas reflexões fracas em capaci-
d.de_ scientiíica, mus valentes por o patriotismo quetrio, inflama tendo soem nisto o bem da Nação; eto-
maria a confiança de rogar aos nossos Ulustres Paes
da Pátria , ;v,o se dignassem de examinal-as etn Con-
grosso: pois que algumas vm,-,. de rudes engenhos a.»
nem bons pensamentos, A matéria he nova, e por is-
so parece , que , K_is que em exemplos , deve firmar-
se em bons raciocínios. A mania dc trilharmos rotmei.
i-aineriie instituições alheias, tem sempre estorvado o
aupr/.-ato das sciencias principalmente em matérias do
íforerno.

Deixando •ircunjocuçõeí e floreios demoatrarei «
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ter o
que

sept-íntes proposições l1*- S. M. I. tem e deve
oireito du sanccionar a. Consl.ilu.çâo ÜV1 convém,
/...¦tv.vrção, que se for faüerri ¦ a Constituição, vá cada
lei' constituiu te tendo a saneçao Imperatoria. 3." Mui-
to importa que sc forme a segunda Gamara ou Sena-
do . para que desde j.. concorra paru a fucturad» Cons-
tituição, e mais leis.

"Primeira, 
proposição — tnn direito &c. — porque

foi por unanime Acclamação dos Povos elevado á ca-
thegoria de Imperador ..: Defensor ; ora Imperador c
Defensor não sam meramente nomes e palavras ; sam
sim títulos, que incluem em si taes, e taes atributos

que reunidos consliiuen-. , o que se chama, e os Po-
vos quiseram se líenomi; isse Imperador e Defensor :
logo o Imperador e 'M-auci' tem certos attributos ,
que o caracterisam con.. iai. Claro está que estos ti tu-
los seriam irrisórios senão fossem acompanhados das

preregativas competentes : ora um Defensor á quem se
tirasse ns meias 

'de 
defender ; um Imperador ú quem

se privam dos attributos próprios para bem reger e fa-
ser a felicidade dos Povos; seria inegavelmente um
indivíduo político nullo ; uão teria os attributos esse»-
ciacsá esses títulos; não seria aquillo, <|ue os Povos

proclamaram: ras o Congresso pôde errar; pede co-
mo corpo democrático por sua instituição proptmdor pa-
ra a democracia absoluta , á exemplo do Congresso de
França, Hespanha. Portugal «Sec: pbde poi isso pri-
var o Imperador e Defensor dos attrioutos , que o
constituem tal; pé.do 

' 
tornal-o um ente político nu li o;

lo>'o tem este o direito du sancionar, ou rr.o, as bas

que devem' marcar seos siflributos , '' as que devem ba-
sear a felicidade do Povo ; tem o direito de escolher,
ainda qua não'tenha o ile marcar, e coustitv.ir imme-
diatamente. E nem se poderá diicr, que po;- estai;;!
Seira'ellè possa exceder os limites dc sua auctoraíaüe
I despotisar os Povos; pois que os attributos, que Ibe

.remi «lados, e entre.os quaes elle. pode encolher saaa
. itos' por' a Assembléa. — Tem direito &c. — porque
a Nação legitimamente tem desobrigado «S. M. I. do

juiamento'prévio; isto he, deo-liie o direito de. annu-
k- a' Constituição senão fosse conforme a felicidade
do Brasil, e a Dignidade de Seo Imperador e Defen-
sor. E não se diga, que a falta d«? juramento prévio
si, lhe dá o direito de em o caso de não ser boa a
Constituição',' poder S. M. I, retirar-se e depor a Co-
roa ; pois que para isso não era preciso , que a Na-

ção lhe desse direito , porqus similhante direito perten-
ce á todo homem,, e á todo Cidadão " dc não acec-i-
tar oíicrta que lhe possa ser damnosa „ e por isso
claio'está, que S..M. 1. não carecia, que a Nação
lhe desse esse direito, dc 'que elle j

(.idade ou lòcieafid
nos constituciouaes
oue de século.

lie própria para ..ómolbaub". go-ver-
da moda : parto do dclino luiuianii.,

: em séculos por notável fenômeno , como
que natural , j;rodu:z uai flagelo sabido de seo próprio
seio, para diminuir nossa rata, talvez a (iu, de que
por seu- excessivo augmerCo não destrua todas ns outras
iiceesssarias a economia do globo!! Nenhum paiz be pro»
prio para tal Cov.irw. ,: E quereremos nos presente-
mente vel-o entronisado cm o nosso Brasil '¦ llcllísmu-
nos ao i.osso antigo Pastado, b argumentemos de ísc-
to: o veremos qne em Portugal a l ¦.mstituiçth tear

produzido males incalculaveic, á ponto de em.poucos
mezes peinrar mais a Nação do que em o meio secu-
lo do despotico destrucivo governo dos Fiiippes. Então
ainda podo aquella Nação erguer o colo em ICIO, mas

presentemente jaí por terra. logo as idéas liberar^pre-
sentes sam mais nocivas «i.. que um governo de ferro.
Chegou a Constituição ;'. África, cm Angola,. Mos*
sambiqne Sec. c houve desordem ; chegou a Ásia em
Góa , Macáo &c. o houve deserdem : chegou ao Bra-
sil , e temos sido victimas iuíéiizes df. ícüs princípios
libera?:-:. ; Ora haverá , quem diga , que um Povo á
vista de 

"similhantes 
exemplos, e -joiTrimerUos próprios

queira erigir em seo solo a perigosa dictadura de Por-
tugal ? Seguramente o Povo Brasileiro nem quer Dieta-
dores, ainda que sejam Cincinatos, pois que influído*
com a upinião democrática presente, talvez queCinc-
r.itõs fossem perigosos. Além disto, se as outras leis .
ss que não sam constituintes, que não interessam ian.
ío como estas, em que se fundamenta primariamente a
felicidade cia Nação ; harn de ser , e , confoiineruente
ao systema representativo , precisam de ser sancionadas

porque tãobem não devem tar gan«'ção as !e;s consti-
tuintes? Em Roma os Dictadcrcs- d-^vam conta de suas
dictaduras : as leis feitas por os Dei.eiv.viros precisaram
le saneção : mesmo no tempo d.) furor democrático
dos Francezes as leis constituintes eram lavadas á sane-

ção du desgraçado Luiz XVI. S:c Concluímos ;pois,
que S. M. I. deve tãobem ssucetcuar as lc; -consti-

tuintes. :

A nossa segunda proposição he quasi evidente poi*
si mesma. On S. M. I. desaprova , ou aprova a Cons.-
tituição depois de toda feita. Se desaprova ; . be per-
dideo tempo que se -jantou cm 'V/.elhi , o trabalho dos
sábios Deputados, e o dinheiro üaflo por

mem , ou Cidadão ; e

carecia .
já gojava como ho-

nem a Nação lhe havia de dar
Logo o direito que S. M. I. tem

évio, he o de
O Povo pois

S. M. I. poása

o que elle já tinha
dos Povos por a falta do juramento ,
sanccionar ou rejeitar a. Constituição,
annv.íou o juramento prévio para que .-. m. «. ji
dcfauiel-o não sanucioçando. em a Constituição pnn-
cipios subM-sivo' da boa. ordem , de que carece o
Brasil. A >. ;i*uda paríc desia nossa primeira proposi-
,-ilo y,.e 8. ivj. 5. ciete sanccionar as leis constituin-
4s ho coi-oiario , do qus acabamos de demonstrar : ata-
aliemos porem a tmiteria. Quando vemos a torrente dc-
mocratica , quo tem inundado grande parte de Europa

, America; he para t-iner que esse damno se estenda
j,té a nós; c conseguintemente rar lei necessária dc
aossa cons. rvaçSo devemos prevenir-nos, e oppor um
'•(«uc insuperável contra as perlen-.òes, demagógicas. Es-

..as dietadiiras de raiva íórn s ,
í iespanlia c Portugal tem finge.
.:,-, mesmo pé-vo. Nenhum clima, nenhum estado de

vilisitsão ou iuduetiis.nenhuma localidade, nénl «w

ruiilifiro ua
tão somente 

'desaprova 
pane , ou

essa ser tal, que sirva de base á
remos os mesmos inconvenientes. í-
a Constituição , ainda assim tert-.r
seguintes.' Ém o tempo gasto em
tituição , poderá ter grassada' ¦ "' -(Ip

roderá
,o
ilguma lei
outras , e então te-

3 S. M. I. aprovar
)s os inconvenientes
a factura da Cons-

aor •: Povo princípios
desorganisadores da boa ordem , priuçipios democrata-
cos, ou de outra qualquer natureza viciosos ; c então
difficilmente se arraigar;: a Constituição —• Por' toda
tempo da factura das leis cm.

privado do saudável efiéito de
certo , não aconteceria , se l.¦_..
nada e promulgada — Não se
accommodaudo o Povo ns novr.
ceber. &c. Tãubeni he qussi <
meira proposição , a terceira t,
var. O nosso Imperador

n

-,,es esteve o
uma delia:-: :

ící-so sido sauccie-
assim gradiiaimcni-e'..'¦as, oue tem dt rc-

lario tíe minha pri-
enuncie: c vau pro- ¦

Defensor tem att-.ibutos cn.

Povo
o que

conseqüência

'.-¦es eeiituir.vuaios cie
í.o o • p(. .'O em no ire

de fl aa Acclamação ; attributos c«c
vem concorrer para a fehcinVlc d«>s Povos; pois
entende-se, quo estes quando Ao.'!:w.a:;im , nao

seram dar poderes , que lhes fossem no.-ivos
.dade que os attribui « do Executivo st ;,do
oor a Assembléa , e lendo S. M. 1. tat

poder cie escolher , não p«>dc impiedialauícn;
eivo ;i Nação em o (não csfciafio)

¦ sumir -'O' poder- absoluto, diuidc-se •_)'*-

tio-
sub-

não qui-
Ile ver.
marcados

somente o
'.nto ser no-

üva^ iriconi-
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potentes: mas poderá. f"5. M. T, por fraqueza humana &c. ^-o mi Solou quem ine fez fallar. O desejo incessante
tirar , e excluir , e não sancionar rios attributos que o enthusiasmo rie ser útil á Palria he quem me in!
lhe forem marrados por a Assemblea alguns, que seria riu/, a servil-a , p.>r qualquer maneira que possa ou
útil á Nação , que existissem em suas Impcriues Muos por a espada ( aclualiuente , por damnada intriga Ia.
Logo muito importa um terceiro Juino; muito impor- mina inútil,) nu por a penna.
ta um Senado em o qual se apure, e acrisole o que Srs. Redactores, rogo-lhes, que consentindo que
convém á Constituição Brasileira , concorrendo desde ainda mais esta ver. tenham minhas idéas logar em ser»
já eom a Assemblea, e com S. M. I. para que se ele- excedente Diária, permitiam, que os eu acompanhe em
ve esse Magestoso Edilicio Social. seos sentimentos patrióticos como

Ile mui natural, que se me pergunte — <• Quaes Bom Cidadão.
sam os attributos, em que se devem limiar as trez A neto-
.idades para effeituarem a Constituição ? i Como po-
deram concorrer sem que anteriormente estejam fixados Continuação da Relação dos Cidadãos que tendo subs-,
os limites de suas attribuiç.ões ? <; E se por isso não he crevido com o numero de acções mensaes, que o seo
forçoso, que sempre seja tão somente um indivíduo patriotismo lhes sug-gerin , para augmento da Ma-
poliiieo , e moral quem forme a Constituição, e que rinha de Guerra dn Império, paginam já não só
depois desta formada então as Auctoridades exerçam o ¦mez decorrido, mus tãobctn nutras muitos ainda
respectivamente as funções, que lhes tiverem sido pres- raio vencidos, j.orque reconheceram as vantagens
citas? Primeiramente: em o caso, em que nos acha- que. resultaram deste pagamento adiantada, extriihida
mos, não he tão simente a Assemblea quem eleve, das Relações appresentadas pelos Arrecadadores.
e quem ten o poder de constituir: parte d1 este poder
est:! corda io á S. M. 1. como demonstramos: por is- Mezes
so ji nao existe a questão ( em o nosso caso ) da Manoel Ferreira tle Araújo Guimarães  fjO
necessidade de um só indivíduo moral pira constituir: João José Guimarães  (t
existem dous. Em segundo logar: respondemos as ou- Antônio Tavares Bastos  gtrás questões por as seguintes duas propostas ou indi- Caefíitm Jos,: Gemes \a
eacções. — Que se forme já. um Senado, para coiicnr- José Martins de Magalhã.s Basto ]o
icr eom o Congresso, e com o Imperador para a fa- Padre Manoel Luiz eis Reis Carril ." 

'' 
\ >

ctura da Coristiiiiiçto. Sejam intai-inamente os Membros Antônio dos'de Castro S. Paio Io
deste os Procuradores de Província aqui existententes Padre Sebastião dos lie.s Saraiva '. 

' " 
(J

sendo supridos os que faltarem , marcado o numero dei- Antônio Alves  . 
• • • • •

les, por quem a Assemblea, e S. M. I. designarem; Tome Ribeiro d- Pari !!!!!!!!!!! 3(5e officiando se quanto antes pari as capitães .le pro- Antônio Pedro Gonralves .'." 
" 

Vivindas, a fim rie que rtrniiiilas, a Camera, Governo José Joaquim IWgès  
•¦•••

Civil, Ministrança , Governador d' Armas (conforme Gregorio Francisco Ramos Vi
forem as instruções ) elejaro os Sena lores. — Que o Con- Manoel da Costa. \\\\  gg
jgresso marque as atlribuwes rio Imperador e Senado, Bernardmo Brandão e Castro!.'.'."..'.'!!."'  S»tão somente quanto á maneira, porque ,«e elevem por- Manoel Rodrigues rios Santos- -'•'•'  ]tar, isto hc , aos poderei que elevem ter, para entrar Francisco da Foneeca Figueiredo......! ,\\'.'.'!! oe concorrer para a fiictura da Constituição: que José ele Souza Nunes !!!!!!.""" f)Imperador martrbe as attiilmiçôrs, que para o mesmo Bento ' 

José de Carvalho .............. 
\%

fim rievem ter o Congresso e Senado: e que este em Manoel'José Gomes Moreira.'.".!'.!  ]2firo marque os poderes , ditos, do Imperador, e Con- Francisco Ramos ela festa !!!!!!!"  6
gresso. Que feitos estes projectos separadamente, se André Pires de Miranda  nfj
minam depois ' 8. M. I,o Congresso, e o Senado, Padre Francisco Aires da Gama.!!!  12tract m ele fixar exactainenie os pidere-;, que lhes rievem Zefeiino José da Roza  .. .'!','.'  (Jcompetir tendo em vista cdt nm os dous projectos Antônio Moreira rios Santos  grespectivos, d»s quites puderam escolher, e emendar os Jos- Gonçalves da Silva..!.!.'!  fjfcrtigros precisos pira ti exercício tle suas funeções ; afãs- Luiz Perdra Ramos ".  \iflanrio.se o mems p -issivel rio, planos propostos; e rie. Joaquim Luiz ria Siiva Souto 

 
fíciriindo-se sen.pre pur a maioria rie votos: isto fie; José Marques de Gouvêa  «

quaiulu concordarem duas das Auctoridades, fique mil- Antônio José ci.t Silva Braga 
 

12o o voto ria 3.'; c em cada Camera decida „ pkira- Domingos Francisco de Av.iujo'iVozn'!  |0,lidado de votos para foi mar o seo respectivo voto. Que Coronel João Pedro Carvalho rie Moraes'  6marcadas em fim estes attnbutos tracte se immediata- João Leite rie Souza Hastes  ,omente ele fixar as prerogativas, e poderes das trez Au- Francisco Pereira Monteiro 
 

ãctonJades, ou Poderes Políticos «Ia Nação; e logo rie- Padre Pedro N-lasco Miirinhò  ]«*
pois das de mais partes da Constituição. Domingos Pereira Malta '.'.'.''.'.'.'  12Nao he o furor de parecer, ou figurar como Licur- Continuar se-íiã

NOTICIAS MARÍTIMAS.

Dia S do !JJe.-Wa?erf,J: 62 dias ; B. t^aJZcf- ^LeT^™ T 
*' ^ ?*Ing. Levant, M. John Thom., íepiipagero 10,' car! La JaMo,7,' eq^iipteroT' einVlT T TrfZga sai, fazendas e rnanteigt, a Goring, e Comp. hí . UGma ? M* fÍli«2o ÀnZicX»^™Z

Dia 8 do corrente -NerAílc; B. Ame, Ho- ""** 
mh°' *"*"' e loU^

RIO be J A N E IRO na IM PR 5 NSA NACIONAL. 1823.
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AO DIÁRIO DO GOVERNO N.° 127 DE 10 DE JUNHO DE 1823.

?S E o dia nove de Janeiro de 18_ venturoso
germe du Liberdade Brasilica pela resolução, que
S. ¦_. I. tomou de ficar nVíte Continente para fe-
iicidade geral da Nação , foi digno de celebrar-se
com as destincções de Solemnidade Nacional, não
terá de menor celebridade o dia 9 de Junho de 1823
pelns circunstancias, que concorreram para o fazer
memorável nos animes da nossa Historia. Sim n'este
cia bc appresentou solemnemente no Publico S.
M. 1. depois do incon.nr.odo, que soffreo pelo gol-
pe que fizeia quando Se Dignou Commandar em
Chefe os exercícios de pequena guerra , que tive-
iam logar no Campo de S. Christoxúo em o 1.°
deste n._ ; vindo S. M. I. ao Paço da Cidade pa-
ra receber a Deputação, que a Assembléa Geral,
Constituinte, e Legislativa bvou á Sua Augusta
Presença pelo motivo não ir.encs -itenrivel cio dia
3 do-corrente , anuiversario do em que fora o Mes-
mo Senhor Servido Assigr.ar , e expedh c Deere-
to de convocação da mesma Assfmlbéa, e n'este
mesmo dia recebeo o Mesmo Senhor a primeira
noticia da liberdade da Bahia com o smiuncio da
prizão do .Madeira , snnuncio que com urra rapidez
poucas vezee vista cbegeu a esta Capital em mui
poucos dias. ^

S. M. I. cciro já se annuncicu mminou irr-
v ediatamente participar á Assembléa a referida no-
, ia, cem aquelle gráo rie certeza que te pedia
então colligir da penca circunstanciada relação, qr.e
_tb de talacconteciircnto , um fiel, e entliiiriatma-
do Brasileiro, que ao presenciar as pi ineiras f"~
monstrações de publico regosijo ria Villa de Cur-
pes marchara em continente para vir dar com a
.maior anticipaçSo tão fausta noticia; boje porim
publicando nós o Officio, que dirige a S. Ex. o
Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da
Guerra, o Tenente Coronel Ccmir andam te do Re-
gimento de Milícias do Macahé, damos muitos maio-
res grãos de certeza de tão desejado accontecimen-
to; de um acontecimento oue traz s pós de si tan-
tas vantagens para o Bre sil, por essa ia_o sem
demorar-mos um só instante a publicação desta in-
teressante peça fazemos publicar o presente Supple-

mento ao Diário de hoje, promettendo publica,
com a mesma rapidez toda t qualquer noticia con-
cernente a este glorioso assumpto , que oecupa
o coração , e os sentimentos dos verdadeiros __-
sileiros, e dos fieis e amantes Subditos do melhor do»
Soberanos.

lllust. e Excel. Sr. — Não devo deixar de dar

já immediatamente a V. Fx. a noticia mais eatis-
fatoria , e de grande interesse á Independência, e
Causa Imperial. Hoje saio desta Villa para essa
Corte o Tenente rie Cavaliaria, qne está ás Or-
dens do Governador da Capitania do Espirito San-
to, Anlonio dc /Ar, rida Feijó, com a feliz e desse-
jada noticia da restauração da Bahia: não seiEx-
cel. Sr., reccntnl-a circunstanciadamente, mas sou-
te, oue as Eí-qm-cras Imperial, e da.-Bahia, »e
rcn.bir.8rpm fé rs ta bina, e que lego houve ie-
voluião na Licsme , e_m que a Esquadra Lusi-
í(/»,c'iTjí.'ersci't ; íjue JcSo ¦tí''x d'sse ao Madeira,
que moihiíie Nr.rio . prra ?air cem as pesscEs
que o quizer sen, ecccn panhar, e que finalmente
ie deitou abaixo o Governo Provisório, e se ins-
tallr-u outro cn» reme ue Sua Magestade Imperial,
Acclairando-se rem rreral satisfeção o nosso Ama-
tio Imperado) : he qu-nlo me ccmmunicou o dito
Trr.rnte, qne fielneile acereditei, pelo grande en*
ti. _r,_o , t fslifíaifio, que nelle cc.iil.eci: Deos
lhe dê favide, pura ir a '- s_ Crrte depressa, para
tem nais ej-plic-çâo dar í_ tügi.i, como inferes-
tente noticio. Lccs Guarde a V- Ex. Macahé 7 de
Junho de 1„3. rr , _ „

lllust. e Excel. Er. João Vieira de Carvalho.—
De V- Ex. o nais humilde subdito e creado Anta-
rio Coelho Árãão , Tenente Coronel Graduado.

N. B. Depois ce estar cer, resto este _pple-
mento seutemes ser chegado t Official de que fa_
menção o Cfticio supra. Nós pv.blicarcmos com a
maior brevidade os Cfficios , que trouxer, quando
nos forem commnsisados.
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Artigos ifOFjr-icio.

Repartição dos Negócios dct Fazenda.

k3 Endo presente jS, M, o Imperador o requerimen-
to <i. Jeror.imo Francisco de Freitas Ciidas , e a infor.
naijâo qii»5 vibre o mesmo deo o Desembargador JoS->
J', •' da-¦ Veiga , Juiz rios Sequestros das propriedades
Cor»':gtie__è; iManda pela Ss-cíetaria de Estado dos Ne-
gocifs da Fazenda , que o referido Juiz desconte do ren-
Giaientn dus Casas Seques tra dar. a D, Anna Eufrazia Duar-
te . Souza, Viuva, e Filhos, residentes em Portugal,
_s despezas que fez o dito Caldas a beneficio da mesma
Propriedade. Paço 6 de Maio de 1823. — Martim Fran-
circo Ribeiro de Andrada.

ÍJignir' -(se S. M. o imperador Acceitar a offsrta
f-Ua por Ac.or.ic de .ienez-, V_. coneellos Drumond, cio
creeiiado do _.° quartel de 18.1 , que veuceo como Es-
;i*Ívão , e Guarda í-ívros .'_.« av:.íiiiç<y\_! doa Novos !_).-
•f.ito-.' Manda, pela decretai ia de Estar» j dos Negócios
-ir Fazenda, agradecer ao referido Drun-onrl o seo p_-

¦otismo a bem da Sagrada Cansa da Independência do'-.asil 
, e participar-!he , que. a rêt'eri_a offerta deverá

- logar quando se tratar do pagamento atrazado das
i-oíh.. Civil c Militar. Paço ô de Maio de 1S23. —
Martim Francisco Ribeiro de Andrade.

Manei r S. M. o livip»rador, pelj» ^scietaria de Es-
tsdo do* Negocio, da Fazenda . que o Oeaembargi. dor
Jo5o José <3a Veiga , encarregado Jo* sequestros daí
Propriedades Portugueza., ffy» recolher ao "1 iiezouro Pu-
hüco c rendimento da casa pertencente ao Coude da
tourã, afim rV que ;.,.'. mesmo TIiezouro seja pag. D.
Amorna de Vas_erwe!i<rs Cirr.e ua quantia de que he.
credira .--, »-eicrido Cor.de como roceira do seo marido
Jcao de Souza Motta , adjudicando-se-th- legalmente o
rendimento _. mesma propriedade. Paço ti de Maio ds
1823. — Martim Francisco Riburo de Andrada.

Rtpiirtic&» des Ntgixriês 4* Qtúrra.

Foi presente a S. M- o Imparador a Officio N." 2
atado de 3 de Janeiro do corrente anno do Governo
oviserio da Província da Psrahyba do Norte, inclui»

> as í-roposta» 40-di«ert«H -Çprpo* de Linha e Müici»*•( Piov.ncia ; e .Faien, o o Metmp A-_g>.StP Sent»gr sp-'-
¦¦-etítar na e-pediçio ja li,ip_:i__ appri.-.-açSo e ccíp%tua-
i'0, qne merecessem aq-. .ll.s Propo.ias , por i»S9 ¦ que

, r Decreto _» ig e\. 'iove.ra.ro Ip __-<> passado Ordê-
¦ i s. exíiucçío do Corpo d . itor»a df Utiba • mandan.,

- cr. ar em, seo logar n.n Bataliii.o ue Caçadores e. uma.
iipunhiíi da Artilhaiia á Cavallo , ern qne dereja ser-

contemplados os QíTieiae- e mais Praças do referido ex-
tineto Corpo : Mdiida portanto S, M. I. pela Secietaria
de Estado dos Negócios da Guerra , assim participar ao
sobredito Governo Provisório para sua iritelligeneia, e ti
fim de que achando-se já creado , como he de esperar,
em conseqüência do citado Decreto o mencionado Bata-
lhi,o de Caçadores , e Companhia de Artilharia, proceda
o Gocerno á competente Proposta dos Officiaes nece«se-
rio» , tendo em vista os já propostos para o antigo Cor-
P<i , e faça nov.mente subir a Sua Imperial Presença não
só esta , como as ds mais Propostas. Palácio do Rio de
Janeiro em Ti du __ato de 1823.— João Vieira de
Carvalho.

Maneia S. M\ o Imperador, pela S.ci.taria de Es-
tado do» Negócios da Guerra, remetter ao Ministro e
Secretario de Rifado de*. Negócios da Justiça o Eeque-
rimento e mais papei» de Rora Maria de Jesus , a jur)-
tamende o ConseUio ria averiguação feito sobve a morte
do Marido da S ipplieante , perpetrada por José Maria
Soldado D.sertüT do Regimento de Artilharia d. Corte ,
a tim de que se proceda ã Uevassa, poi: <-e. de-cotifia.
de que fora o mandatário da morte o Capitão de Orde-
nanç33 Jo.o Ricardo Benedito d- Almeida. Paço 2.3 de
Maio dè !8_2. — João Vieira de Carvalho.

Manda S. M. o Imperador, peia Secretaria de Está.
do dos Negócios da Guerra , participar ao Briçadeiro
Governador da Fortaleza de Villegaignon que os Navios,
que vi.rem de Mont. Video , e geralmente todos os que
vierem de Porto* Gi-upado . por Tropas Lusitams, dev-jm
ficar debaixo das Bktaria. da Fortaleza até serem (lesem.-
bancadas pela \ isiia da Policia. Paço 23 dè Maio de
1803. - jfeão Vieira de Carvalho.

Mandti S. M. o Ii.p--r_.dor pela Secretaria de £»t*d»
doe Negoaos da Gutira, que o Tenente Geoer»* Gorer-
nador das Armas da Corte e Provincia expc^* as *°a-
veniei.ícs ordens , a Sm de que os Officiaes Cornmaadas-
te» dos novos Registos estabelecidos nos caminhos d»
Provincia de"S. l-fulu ob..ev.em aslustr-icçõe*, eorrlen»
qns lhes forem difteífhs pelo Ministro e Secret, rio de Es-
tado- des Neeocios da F««nda. e /'residente dô Tbesou-
ro Publico. Paço 2$ de $j_i« de ír-23. — João Vieira de
Carvalho.

Foram presente, .t S. M. o imperador os Officio- ,
qu« ò" Brie-.deiro Laba»nt rçip.tteo pela Secretaria de Us-

¦- tado'dos Negocio» (!-» Guerra em data de 2S de F.ve-
reiro, 13 de Mi» «o -, e 6 e 7 tle Abri! , e pela Secreta-
ria de Estado do, Nrçoctçs do império «m datu d_ 15
e« 16 de Abtil , 'i tf. 8". I- -" í>c;ít' deix-r de lbu«ar a

i p»dnrleini>íl com M :.. o :spio í.rigMUeiri-, Lüibiuut ss, (em--
)i;^l,«rr_. ^...» »| --. v ,-¦-. . - -.-

havido nas suas centestaçõe. com o governo «a Ga_i»t\08i-
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n ; Esperando o Mesmo Augusto Senhor , que o Briga-
deito Luha.ut nada poupará para que se consiga o deze-

jado fim da salvação ria Bahia , reservando para etujo
ulteiiores providencias adequadas a_ eir truii-taneitis : por

tanto , Manda pela Secretaria de Estudo dos Negocias
ria Guerra, àssii.i corri, nriuica. ao reiendo" Brigadeiro , fa-
zenrio-llie constar ao mesmo tempo , que nesta oceasião
se lhe .émattein cem barris de pólvora , armas , lençóes ,

papel , corno constata rio eor.h-Ciin.ntt> que se deve
remetter. Piilueio do Hio de Janeiro em
1823. — João Vieira dn Carvalho.

2. rie Maio rie

Nã>. Querendo S. M. o Imperador excluir os fieis e
valeroso- Paulistanos ria.pieTla parte rie «floria , que. devi.
(Iriuieote lhes .pertence na- cooperação da Sagrwria Çaus;.."ria Independência , e total expulsão rias rebeldes Tropa1'.
Liisilan-.. , que vergonhosamente varridas das Províncias
anstiucs foreepmi por __anter--e em Monte Video , es.
¦torvainlo os habitantes daquelle fértil Paiz rio gozo ria
tranepiillid ide e piz, «ie que tanto necessitam, ríesolveo
para accêlerar esta ventura, qne. alèui dos contincfeiites
das Tropas da Província rie S. Pedro , que ora se acham"sobre aquella Praça, murchasse também ria de S. Paulo
um Corpo rie trezentos voluntários de .lillc.as de liltan-
taria , para coarijuvarem tao justa como necessária empre-
za; e por tanto Manda o IVl.smo Augusto Senhor pela
Secretaria' rie"E.tai!.. dos Negócios ria Guerra, qne q
Governo Provisório da mesma Província levado daquello
zelo, e (irielirinde que o caracterisr., passe logo as muis
activas ordens , e providencia* para u pr.oi)_iíic:.ção ., ar-
T aiijo. , e niarefia dò determinado Corpo , asseguraurio-ll. (?
Vir, Imperial Nome hn-n. di.ro r.gres.fl ás suas casas, lo-
^o qne a Pt tu; i ris Monte Vídeo seja desocupada pelas
Tropas Lusitanas.

Sua Mag. «tule Imperial Espera ria provada coraoern
e inabalável fidelidade rios briosos Paulistas mais este 

'tes.

tiiriuiiiho tio rimor _f Sua Sagrada Pessoa , e ¦indispensa-
vel sa rifieio á trusquiiliditrie , e seçiuauça da nossa com-
mum Patr.u. Palácio rio Itio dc Janeiro 26 de Maio de
11.23. — ./...li Vidra rie Carvalho.

dos Njgocioa da..Guerra, que o Ajudante de Artilharia
ria Praça ris Santos Antônio Carlos Costa Aguiar, uu-
medlauim.iite se dirija á villa rie S S bastião, e exa-
minando com aUeoç-io as suas íortiiii nções , e cs tario
rie Artilharia ali existentes , i\è upiu, circiiiistaiipiaria con-
ta paru ser presente ao Imperador. Palácio rio Rio tf;
Janeiro iê de Maio de lP.r.3. — Juan Vieira dc Carvalho.

.Fst;ui_o determinado pelo Decreto «le ri rie Dczern-
bro «Io anuo próximo passado . qlie os Ajudantes e Ma-
jores para os Corpos ria '2.a Linha sahiriím rios ria !._
devendo seguir os Postos os que at. i piclte Di-erete
se achasse,,, nos exercícios pq de Ajudantes , ou rie Al i-
jores, fica evidente ntio competir a José Barboza Ptrei-
reira , Aju.hnte rie Milícias ria Provincia do Espirito
Santo , o Pus'o rio Major , que requer , e sobre eu pi
pertençao o Govern* Provisório ria referida Provincia in-
formou em seo Otfieio de 29 rie Abril próximo passo-
do: portanto Manila S. M. o Imperador, pela Stcretarir.
tle Estado rios Negócios da Guerra , remetter ao mesini
Governo o requerimento , e mais documentos do Suppli-
cante, a fim rie qne observe com elle o q,a. se acha
tlisposto no mencionado Decreto. Palácio rio Rio de Ja-
eiroco em 27 de Maio de. 182$. —Jmo Vieira de Car-
valho, *

Sendo presente, a S. M. o Imperador o OfTioio N.°
... rio Governo Provisoiio ria Província, .de Minas Ge-
racs , participando as providencias , que dera om con-
seqüência das desordens praticadas pelos Commamlanleu
ria 2,a e 3 ,i Divisão rio Rio Doce; Manda o Mesmo
Augusto Senhor , pela Secretaria rie Estado rios Negócios
i'a Guerra, Approvanrio o quanto o mesmo Governo fez,
auct,orisul-o para em regra geral fizer retirar, e castigar
os Corrti.ia__i.ntes , que nao comp.irem com a. suas obii
gações, íazeurio-os s.bstituir nos Cnrr,.„andos por outros
O-Hciaes, mesmo inferiores, de sua escolha, que sejam ca-
pazes. Palácio «lo \\l0 de Janeiio 27 de Maio 1823. —
Jt/ão Vieira de Carvalho.

Tendo S. M. o Imperador incumbido ao .Governo. Pro-
niscrio ila Província de S, p,,,],, a pro uptiFiedeSo rie
l,m Cor;.-, rie tr./,.uno. Voluntários de 5i,íVu,tanu 

'rie 
Mi-

b-u.s da- rsrema ' Província, que ri-vei.í marchar a Mon-
le Video para. cni.rlju.8r ^ de riais Tronas' na final çx-
pulsao ritrs rebeid. . força. I.u.itanic., «_ii, ' ainda' ali 

"so,
acham ; e lembraiiclu-.se o íu do.brios» R»
frariemo rie :Vh. «às dc Ití, 3e .pod.iv.,.. tirar ijguiis V0-
liimaiio-, Manda p, Ia S creia.ia" de üstario dos' Negocio.t'U Guerra , que r, Cnron. i do mesmo í.egiii,.nto Pedro.tos. rje Biito Ca.-Diiiha,-(*.,'],) •w|-0> 

probi.ludo, e Pátrio-"" U'e he beai eoipiecirio , haja pej, 5,u na,-t? ,lecooperar para a pcontitica^Do riaip.elle. Corpo', animando«s iru,i....,ios do l.egiino.ió rio-seo Çoinmanri. a torna-rem irtre- e:n uío gloriosa empre;- •••¦'--¦-• >
Janeiro em 5(5 de Maio (le 18ia
valho. ...

ren, r. ,r'e- e,, ,.:„ £k_-,o_r, empreza. Palácio Jo Rio •/_.
hão Vieira de Car-

. Ordenou-se ,,».5ta mesma data ao Çomraandant.. lui».r.no das /umes da f'ro'ví„0i'a de S. Paulo, d», eoop.-'rasse quanto tor pos_,.ei .,,ara a melhor pronfilUrfo ria-
Z Ir/HV 

' 
l i 

rt""°^ê Ú* rml'^a '^bmVdo.ll,e;

«4m 1 
T 

£0l"nUlll0s 
^ 3A Regimento de Mili-"cias da mesma Província.

Convindo p?r3, a segurança da Provincia rie S Pau.
í°; 1ueysZT'h'afe% 

dH Sl,a cos^ est(;Íf"'' "ó melhor,estado de deteza, faz.n,|f,.ie „m exacto Conhecimento

dda'% 7'n V ?mZie"C'm da^* necessitarem,'Manda S. M. o imperador, pe|a Secretaria de Estado

Constando na Presença de S. M. o Imperador a z°--
nerosa oftert,\ , que fizeram o. Proorndor . Escrivão
ria Câmara da Vi A de S. Bento de Tamanrioá ns Pio-
vineia rie Minas . tra.s, rie foruprerera-i -fiv ci-ita as
iiovívs bandeiras para o Regimento ,ds Infantaria ..de Mili-
cias rie üanibaíi, ; Manda poriantq () .Me.nio Augusto
Senhor pela Secretaria tf Estado rios Negócios ria Gu.r-
ra .igradecer aos referidos Cidadãos aquelle testemunho
f.) seo patuotisnío. Palácio da Rio de Janeiro em 27 de
Maio tle 1823. — João Vieira de Carvalho.'

Nesta mesma data , e no mesmo sentido se agrada-
ceo ao Alferes rio I." Regimento de Cavallalia de Mili:
cias ria Província de Minas , José Maxiariano Baptista,
a offcrta que fez de fornecer á sua custa o» nove*í-stciDuartas para o seo Regimento.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio ek Janeiro 9 de Junho.

. SS. MM. II," estiveram no Theatro, onde fo-*W recebido, com inTiuineraveis vivas, e quamkbualisou a dança intitulada A Dcscuberta do Bra-su . o appareceo a Bandeira do Império , todos osexpectadores romperam novamente em altos viva;a í.. M, o Imoerador, e á Casa Imperial, á Independência Nacional.
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S. M. I. raceheo no Palácio da Cidade a De-
putação da Assembléa , que foi agradecer ao Mes-
mo Augusto Senhor o Decreto de trez de Junho
tio anno passado, pelo qual foi convocada a As-
sen.bléit. Esta Deputação devia uppresenlar-se em
o aniiiversario; porém o incnnimodo de S. M. I.,
de que demos noticia aos nossos Leitores, 11:10 o
permíttio.

10 dilo.
S. M. I. deo hoje audiência no Palácio da

.Cidade.
11 dito.

Em virtude de mva Portaria do Sr. Duque Es-
irada, recebida honlein pelus 9 horas da noite, parti-
cipanios ao Publico, que não lem hoje logar o annun-
cio do Concelho dos Jurados; visto que , por Impe-
rial Decreto de 5 do corrente, que hontem foi entre-
gue ao dito Sr. Duque. Estrada, deixou ile ser Pro-
motor Fiscal o Desembargador Procurado, da Coroa.

Officio de que foi portador o Tenente Feijó , do qual
fizemos menção em o Supplemento ao

Diário de hontem.'íllust. 
e Excel. Sr. — A Junta Provisória de-

Governo da Provincia do Espirito Santo tem a hon-
xa de participar a V. Ex. que hontem ás dez pa-
ra onze -horas da noite tendo chegado a este Por-
to unia Lancha vinda de S. Malheos , e dando o
Mestre ao saltar em terra a essas horas a noticia
de que tinha entrado ali outra Lancha vinda da
Bahia , a qual dera a de se ter restaurado a Ba-
hia , installando-se novo Governo subordinado a
S. M. I. : immediatamente se desenvolveo com o
maior erithusiasmo a alegria publica : toda esta Ci-
dade se illuminou logo rapidamente: o Povo cor-
ária em grupos pelas ruas dando Vivas a S. M. I.,
e h Santa Causa do Império : repiearaui-se todos
os sinos, subiam ao ar innumeraveis foguetes, as
danças, e os hymnos entretiveram o resto da noite.

Com tudo não se afrouxam as cautellas, nem
se desamparam os oontos, até que melhor verifica-
da esta noticia S. M. I. Determine o que Houver
por bem, limitando-se este Governo por ora só-
pente a significar a V. Ex. , que o desejo destes
Povos pel.a prosperidade da Sagrada Causa do Im-
perio he inexplicável, do que muito nos congra-
tulamos.

Deos Guarde a V. Ex. muitos annos. Victoria
31 de Maio de 1823.

íllust. e Excel. Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva.—José Nunes da Silva Pires, Luiz da Sil-
va Alves d' Azambuja Susaiso , Sebastião Vieira
Machado , José Francisco de Andrade e Almeida
Monja rdim.

Neste mesmo sentido Officio,. tambem o Com-
mandante das Armas Fernando Tel/es da Silva ao
Excel. Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios
da Guerra.

Cidade rio Cabo Frio.
lUustrissimo e Exr ellentissirno Senhor. — A

Câmara desta Cidade teve h honra de píír ita
presença de V. Ex. a Acta de Vereação grandede oito de Abril do corrente, en, que se havia
aiiniiüado , e reclamado a viriilenta, e ruinosa
cláusula do prévio juramento de S. M. I. á Cons-
TiJ.uiçáo, que fizesse Assembléa Geral constituinte,
e Legislativa do Império rio Brasil, que engana-
«tos pelo formulário dirigido á esta Câmara pela
lllli.sírissima Câmara do Rio de Janeiro, e dictado
pe)o Ex-Presidente José-- Clemente, inadi verti do» pe-los detmiazittdos tiauspoiie* de alegria , üzemo. in-

serir na Acta da Acclamação de S. M. I. , rogan-
riu a V. Ex. houvesse ile por ua Augusta Piesea-
ça de h. AÍ. 1. , para que o Mesmo senhor ce, to,
de que is sentimentos oestes Povos , sam os üit.
verdadeiros Brasileiros, Aceitasse Benigno os nos-
sos voto-. ; e porque temos u certeza de que V.,
Ex. náo foi eot.egue, por ter dado a costa a
Embarcação, em que remettia o dito Oflicio, e
Acta, rogamos novamente a V. Ex. , haja de por
na Augusta Presença de &'.¦ M. 1. a Acta inclusa.

Agradecemos a V. Ex. por ter cooperado pa-
ra um tini tao justo, como interessante.

Deos Guarde a V. Ex. Cabo Frio em Cama-
ra de 17 de Maio de Ibüèi.

IU."'0 e Ex.""* Sr. José Marianno d' Azeredo
Coutinho , Procurador Geral da Provincia do Ria
dc Janeiro. — O Juiz de Fora Presidente, Francis-
co José Alves Carneiro. O vereador Manoel Fur-
tado de JVlentlonça. Antônio Pereira da Silva Ro-
za. Manuel Ferreira dosbantos. O Procurador Mai-
nuel Antônio d' Araújo.

Florencio Pacheco de Carvalho Escrivão da Câmara
nesta Cidade de N. S. da Assumpção de Cabo frio.
e todo seo Termo, que sirvo interinamente. âçc.

Certifico . que revendo o livro actual, que
serve de ac os da Câmara, nelle a folhas no-
venta verso ... acha o Aucto de Reclamação do
theor seguinte.

Aueto de Reclamação. Aos oito dias do mez
de Abril de mil oitocentos vinte e trez , segundo
da Independência , e do Império nesta Cidade de
Cabo frio, em Paços do Concelho aonde se acha-
vam presentes o Doutor Juiz de Fora Presidente
Francisco José Alves Carneiro , e Vereadores o Aju-
dante Bento José Leite de Faria, o Capitão Mu-
noel Furtado de Mendonça, o Tenente Antônio Pe-
reira da Silva Roza , e o Procurador o Alferes
Manoel Antônio cie Araújo, conmiigo Escrivão da
Provedoria no impedimento do desta Câmara, e as
pessoas da Governança , homens bons, e Cidadãos:
para este acto convocados, foi pelo mesmo Juiz
de Fora Presidente lido o Protesto do Ex."10 Pro-
curador Geral da Provincia do Rio Grande de S.
Pedro do Sul, e sobscripto pelos das outras Pro-
vincias acerca da Cláusula incerta na Acta da Ac-
clamação de S. M. I. , o Senhor D. Pedro 1. ,
Defensor Perpetuo do Brasil, a folhas setenta e
uma , na qual se exigia do mesmo Senhor um ju-
ramento prévio de guardar e manter a Constitui-
ção que fizesse a Assembléa Geral Constituinte ,
e Legislativa deste Império Brasilico, e acerescen-
tou o mesmo Juiz de Fora Presidente, que esta-
vamos em tempo de reclamar , para cujo fim fo-
ram todos os Cidadãos convocados nesta grande
Vereança , uma tão exotiea cláusula, contraria aog
princípios de direito Publico, como de Religião,
por isso que tal juramento recahia sobre matéria
incerta e duvidosa ; que todos engolfados nos des-
tnaziados transportes de alegria não advertimos ,
que a nossa boa fé hera illudida pelo ex-P."esi-
«lente do Senado da l!l.ma Câmara do Rio de Ja-
neiro , donde denianarani tão sinistras intenções ;
que era do dever o mais sagrado de todos os Bra-
sileiros Reclamarem o referido aucto a folhas se-
lenta e uma na parte tão somente, em que so exe-
gia o juramento prévio de S. M. á futura Consti-
tuiçào , ficando em tudo o méis en. seo inteiro vi-
gor. Declararam, portanto uuila , e como se nunca
fosse escripta tal condição, tão adioza , como ma-
chiaveiiç, , origem do males insanáveis; o a-mais
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denegrida nodoa para com t. Nosso Amaliel.ssimo
Imperador, o salvador da Pátria, c Defensor Per-

petuo >íe» Império do Brasil.
Foi por todos uniformemente dito , que de fa-

cto reclamavam tal Cláusula como niilla, o insub-
sistente,, e como tal fosse tida para sempre, pois
que aasim pedia « suu honra, e o deeoro do Thro-
no Imperial, eo bem geral da Nação; ficando
ens seo inteiro vigor tudo o mais mencionado na
dita Acta lespeito' a Acclamação de S. M. I., Foi-
ta puramente . e sem condição alguma , pois que
esta ora a vontade de totlos. E paru constai' man-
dar.im ao dito Juiz de Fora Presidente, e mais
Officiaes da Câmara lazer esle Ando , em que to-
dos attsignaram , de pois de lido por mim Joaquim
Marques de Brito Escrivão da Provedoria , que o
escrevi no impedimento da Cumaru. — O Juiz de
Fora Presidente , Francisco José Alves Carneiro ,
o Vereador , Bento José Leite de Faria, o Ve-
reador, Manoel Furtado de Mendonça , o Verea-
dor, Antônio Pereira da Silva Roza, Procura-
dor, Manoel Antônio d'Araujo.

(Seguiram-se muitas assignaluras.)
Nada mais se eontirdia em o dito Aucto de

Reclai,-!ação , e termo de Vereança em Câmara
t-randt: que eu Escrivão no diante nomeado, e as-
signado iieioiente extraiu a presente Certidão do

próprio Livro , a que me repo.t.o por determina»
çao vocal da mesma Câmara : em fi) do que a es-
crevi, conferi , e &ssignei nesla Cidade cie N. S.
da Assumpção de Cabo frio aos dezesete dias do
mez de Maio do anno do Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo dc mil oitoceotos, e vinte e
tiez ; eu Florencio Pacheco de Carvalho Escrivão
da Câmara , que o escrevi , conferi e assignei. —
Florencio Pacheco de Carvalho.

B A II I A.

Villa de. CeiraveUas.
Senhor. — A Câmara da Villa de Caravcllas

da Com.marca ão. Porto Seguro, penetrada do mais
profundo acatamento vai prostrar-se ante as An-
gustas Plantas de V. M. L, e abrazada do pra-
zer tem a honra, e alta «ui;:•¦* , ~o de felicitar por
.si, e por todo o Povo desta ... a V. M. 1.
pela gloriosa, e se.npro no- ,.¦¦,..',-¦; Brasil:iros
lembrada Exaltação de V. . "•. -.¦-' Throno do
Brasil, de cuja tarefa a mes.,--. )',-,;•ara já havia
encarregado ao benemérito Mane-.! Nunes de Abreo
Júnior Sargento Mór nomeado ha Ordenanças, e
Juiz do anno pretérito , o qual >:-.: ...emente nau-
fragou , e pereceu dai ida presente ¦:•-,, viagem pa-
ra essa : ella dezejant. dirigir u V. M, 1. uma le-
licitação enérgica com a qual patenteasse a V. M.
J. , e ao Mundo íntoiro o exuberante regosijo,
de que se acham apossados os seos corações portão faustissinio iiccoüteciiifiito , p.,i .".n . Senhor ,
a lembrança, c contemplação da Alta Soberania
de V. M. I. , e o respeito que tem ú Augusta Pes-
soa de V. M. 1., apenas lhe pennitte representai-
ecos puros votos de lealdade, obediência, e lide-
lidade. üigoe-se pois V. M. I. aceitar nossas cin-
ceras, e reverentes homenagens , e protestos de
amor , e inviolável fidelidade. Os Ceos Supremos
Árbitros do destino dos Impérios, e das Monar-
chia» guardem , e prosperem a Sagrada Pessoa dc-
V. M. 1, por muitos annos como havemos mister.
Caratellas «i Câmara do 14 do Maio de 18ií3
segundo riu Independência , e do Império.

De V. M. i. leaes e lieis Subditos. — João Do-
ming-iies Monteiro, Joné Alvares Touriuo, Auto-

de Cosia, Antoivo Pereira do La?,.
Manoel José Delgado.

Al! 11(1 OS NAO Offiqiabs.

C O ll It V. S P O N D E N C I A.

Srs. Redactores.

Havendo nós, em o impresso, que publicamos
em data de 2(i de Maio ultimo, feito patentes os
generosos efieitos da Augusta Munificenciit dc S.
M. o Imperador para com nosco , posto que cons-
tituidos em Reato ; julgamos ser dever de ntis-o
eterno agradecimento não deixar em silencio o no-
vo acto da Imperial Clemência do Mesmo Senhor,
que por Portaria de 2 do corrente expedida nela,
Secretaria fie Estado dos Negócios da Justiça Si;
D;g,itiu Mandar, que o Chancellt-r, que serve dt»
Regedor da Casa da Supplicação [lassasse as oi-
dens necessárias paia sermos admittidoa a dizer da
1'ucto, e direito, sem que esperássemos pelo tempo
p.eciso, para a citação dos correos ausentes, pro-
nunciados na mesma devassa , em que infelizmente
nos achamos envolvidos. Rogamos-lhee , Srs. Reda-
dores, queiram quanto antes inserir esta- no se->
Periódico, para que a ninguém seja desconhecida
a Rectidão de S. M. o Imperador , e que Elie Se
Digna Interessar-Se, em que os Cidadãos não se
demorem prezos sem justa causa; porque á socie-
dade convém tanto o prompto castigo dos culpados,
como a absolvição dos iniiociiites.

Fortaleza da l/ha das Cobras em 3 de Junho
de 1823. — Domingos Alves Branco Moniz Barre-
to. João da Rocha Pinto. Thomaz José Tinoo
de Almeida. Luiz Manoel Alvares de Azevedo. Joa»
quim Valerio Tavares. José Joaquim de Gouveia.
Pedro José da Costa Barros.

Srs. Redactores.

Ainda estou aturdido com duas cartra famosos.
que v. mercês publicaram no Seo Diário N.° 117, co-
jo estilo , tom de superioridade, e coincidência de fins,
desconfiado me deixam, de que calaram ambas da mes-
ma fabrica. Seo Auctor esbraveja por que ( diz elle )
não tem apparecido se não quem deprima a Assem-
bléa, ou ao menos os seos Membros. ( Quem sabe so
será do numero destes ? ) Logo a pós embraça o es-
cudo, saie a campo, e com o respeitável nome dé
Soberana Assembléa na boca põe tudo em uma po-
eira, chamando os Escriptores Carcundas , Servis , ido-
latras do Poder absoluto &c. e até engrossando aa
ecrdoveias muito liberalmente os chama atrevidos. Va-
de retro, Sr. Provinciano, não seria mão que tivesso
inelber observado , e aprendido o tom civil da Corte.
Bos Maneira adopta o Sr. Provinciano de convencer
os carcundas, e de defender a Soberana.! ! Ora .enlia
cá, Sr. Provinciano, noi q: 'oque gens sumas ; tãobem
sou liberai por genío e princípios ( ainda que não ii
moda Luso Hespauiiola ) e todavia não me ngáslei tan»
to cor.cia esses Escriptores ( que v. mercê chama atre-
vidos , c que um Deputado da Assembléa já chamou
venaes ) por que livremente mn expendido as suas ídó-
as sobre as discussões da Asaembléa. Estes Escriptores,
julgaram que com a instalkção da Assembléa nSo \ l-
ria o tempo de rolhas na boca, ao monos aqui estou euj
que tal não creio , e ninguém pôde com, justiça, e boa
fi: criminal os por escreverem sobre os objetos mais ca-
ro* m> i-.wii.eie: como mm a QIotí* e Sigaiilsde díi
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.Nação cilo seo Imperador e Defensor, que nem poi-
in-tante." se deseja ver similhante a sua Impa Ti,d (.'o.
roa. Com f/.ido ainda não vi , que nenhum ('e-aes Ks-
C-.iptores saltasse a meta da decência, c todos elles me

tem parecido bem errados, bons patriotas, e ininue-;-',.,
da üiierquii: , o pot- dc todos ob maio. duri • mr.di»

quando en contra esses Escri utores me íhui-sm'; --e

das suas opiniões eu não pariicipnsse , iiimu tenho ai-
a;uma Ingiea para con bater ( a pe-vn- de não ser esco-
íhithi da'Nação, nem de uma antiga e nõ > vulgar ee-

lebrida.de) as opiniões conirartas , ss in u:e ser preciso
recorrer a bravatas e insulto-í. Sr. Provinciano, quem
ipiío quer ser Lobo mio lhe veste a pelle. — Qi.em
quer je-u.har opinião publica espera por ella, mas o ao
a procura. — Quem quer pcrsiindir serve-se rie razões ,
c não de paternas ocas. Quem obra o contv-irio de-
saíía a desconfiança, p
do que v. mrj-cé pensa ; e
incommodns porque ji t' uva
com os olhos muito abortes
Oeintig-igia.

1'inios toda a confiança
i.ims liindii não renunciamos ao direito dc examinar a
s.i.i condueta política , pois qne os interessados como
nos , qne pagamos os iimwst' s , que vários á guer-
ra &c. (a) portanto náo posso concluir e-t,r, peqaena
r.ioiitt.ória sem citar an Sr. Provinciano estas expie-

S»es do celebre Turgot no Amerri¦aim Price — A ty-
ranni.t demagógica lis d" tod-is as tyrann.tis a mais
«troei, e a mais intolerável, a que deixa menos recur-

uns nó npprimido , porque erri tim um Despida he sus-

pi-nea, por sen próprio interesse , ou pelo freio dos re-
mors-s, c ila opinião publicai, mas urna multidão nio
c.ilcul.i cousa algum;, nunca te.it remorsos, e se attri-
lt-ie a;i acesiíiü a gloria, quando talvez a-.ais mereça *
ce.iii.ra. ¦—

Um Homem.

peis u Povo está mais instruído ,
111 disto os trabalhes e

passado nos fazem estai-
env.rn ss tentativa* da

nos nossos Deputados ,

Cfcr.l ia )' t

«..iam , '!'
tiiucionac;
vi ui obs- '

guia bri ,
tihcgar 

':

l.ni .;-:i.111'<t houver essas cartas de que se quei-
Sr. P'-iwmciano, c Coir.p. , em quanlo houver um

parti-la, aie opp-isição, tudo irá bem pois conhe-
hunip* fine snsi.-s livres. Ignora o Sr. Previu-

J-- a onposição lie alma dos Governos Cons-
¦: retu-.isentativiis , e qne bem longe de ser
".ile ;'i sua purüsção , he ao cuntrario uma

i;iie pnisíra o caminho mais seguro para lá
3'orlauto ac.

Conlinuaçli dn Relação dos Cidadãos que tendo siibs-
rrevido com '', iiwnero de acções mensaes, qne o seo

pntriolisrno lhes suggcria , para augmento (Ia Ma-
rinhn- dc Guerra tlu Im perio, pigi-am já não só
o ¦«(•,-.' dn-arrído, mns tãobem oulros muitos aind.it.
¦não vencidos , porque rtconhecerum as vantagens ,
vi/' resuUiiréim deste pagamento adiantado, exfrnJiida
das Relações appresentadas pelos Arrecadad-ncs.

Me/es
Trisíão da Cunha Feyo... .'. I"
R T a abei Tcreia th EncamaçKo 15
A e.Kütio da Costa Pinto Silva 13
José Ferreira dos Santos rt
Joaquim Coelho Leal ,. 12
•José Alexandre Ferreira Brandão 12
Manoel de Souza Ribeiro Guimarães e Compa-
nhia 12

João Gorses liarrozo, • • . 12
José Bernardes da Silva lá
Mauoal Dias de Lima 6

Can'1i('i-> Manoel' d- Miranda ,. ,j
.Manoel Cândido de Miranda. ,.-
Francisc-t Joaquim Fer.tt.mles. ;,-.•
José p.iibei-o -,le iMmc-da  ........... ";
Custodiei .Vano-l d* Azeeeiln „ , ri-,
Aiit.opb» dos- da Piocba. . i,
João breca i" .i Per1 ira (rir Ir enecca . . . ly
Fstauisi-.o 1'Vareisco Lopes ^
Francisco Ferreira Te»' ires y
Pienianíi, José Borges . , ^

José Vieira llorges u
Veríssimo .Medes Vianna j
João Rodrigues Pereira de ., cida. . ^
Manoel José bernardes  , , g
Anton'0 Dnniingui ¦-' • - • • '^
Custodio Moreira Lírio 1^.
JaiarpiiHi José (Ia Rocha f Sob.iubo ......... &".
José d' Almeida Vaseoncfltes e Companhia 1"*
José Rafael dc- Pinnii Pereira 13
Francisco José Guimarães. ................. 13
João Alves rie Souza Guimarães • 12
João Pereira de Andrade, ................. 12
João Teixeira M agulha -s • • 12

Fi .-incisei Xavier Pires .- 12
Ignacio Riieion '¦"
Francisco Antônio do Rego 6
Thomás Pereira dc Castre Vianna ÍJ
João Teixeira Guimarães <»
José Antônio de Fretas Dar,fas 6
Luiz Francisco li rasa 35
Padre José Dias Coelho Neto IS
José- da Custa Araii.n •••• "
Luiz Antônio da l'o«U •— «
Manoel José de Sou™ Bastos 12
José Ricardo Faiardo Perdigâu 12
José Luiz Mendes 33
João Francisco de Pinho 36
Manoel José Mendes Guimarães... lá
José Manoel d.i Silva liasto ............ 8

JrUuorl Luiz.de Ca-tro S6
Joaquim da Cosia Guimarães \%
Pedro Antônio Vieira Motta 18
Diojio Gomes \\:i> raso »
Fr. José Policarpo de Santa Gertrudes 1%
Mosteiro de S. Bento ¦•• IS
Ant.nio Manoel Leite d; Castro \%
Fr. João da Madre de Deos França 6
João de Santi.tgo Pinos \%
Custodio Carnciru Coelho • Li

Luiz Manoel de Carvalho • • 1&

Antônio Pereira Jorge d1 Oliveira  6

José Snnes da Costa 6
Antônio José de Sousa Guimarães 6
Bernardo José de Figueiredo 36
D. Mi.ria Josefa de Figueiredo Salgado........ 12
Francisco Jos ¦ de Souza TVas . ... ..•¦ 12

M armei Francisco da CostaThiban - - • •' <>

Deputado Francisco das chagas Santos,. ,. 18
Alferes José Antônio de Mattos... ••• 12
Sargento Mor Sebastião Luiz Via-ma 13
José Maria Flory Victal 53
Coronel Maneei ala Sib a Freire : • • 83

D. Maria de Figueiredo Mello Pontinho Freire 36

Francisco Joaquim da SiUea Pi reira ¦• 5^
José Ferrei a d" Am..rim ...• ÍJ
Francisco de Paula Ferreira de Amorm 8
Si mi ao José Nasaret ff
Lourenço Francisco Tavares 1 -¦¦«

Antônio da Corta Valle 6
Joãu Gomes Seio ......,,, lá



João Mnpti>ta 1'ekm , . ".,,,,.,..

JM.niaic, .los''' Pereiis ;íi romreça
lüemiiugos Alves do íl.r.. 
l.etmiro dosí- Miivjites Franco
Ante»",.m de ]\i!r;,.ueb Kí.Kmj <
Anccleto José Heytor
I;.jmingos ile Carvalho ds SÁ
Francisco Alves d' Andrade; ...
Mauoet José da tiruçe ...... .

de i ííttv
Oomo»

a i, 11 >

nhiü

Aatoí.io Lopes.ÍOfí
Roí* Macia da Penha
«k, s Jiaquim Ilmui.- 
ÜU»r¦'.,'.< José Pimetucl
FfiHtciíec Xavier Dias d.i Focxeça .
3: ;>i.-»el José Peteha li» C'**ça *'"*
José Pedro Fernandes  ....
Manoel José Come» dc .Moraes....
Francisco Lopes d' Ar*"-,ji, .........
José Antônio X*ivi:v 
João Antônio ã .,* " e Compa.
Bento José Gomes ?'t?r,!..; .......
-José - FrancisDo tle ! -u .........
José Joaquim Guími -' - ¦•
F.anoisco Joaquim éi .' .«vedo ,..,.
.los.' Maria da Nsliv'-;;.. ,,
irmandade de S, Pedv
Antônio Joaquim da Silva Valente ,
Jotó Fernandes dc i?ig*ieii*«do ,.,.,.
T.horoa» José de Soi...» Castro .....
Maximiaiio Autonio à* Azsecáo .,,..
,' aí íiftvei-ino Gesteira ,.,...,
Pedn •"hrLoIoe-.i dc Bastos
a' ¦.viriii) D.üo ."-leJronho
Lui;. !.!.auyi-l Tu-useira
J/iii ,} Oliveira ,... .."Pratiei-viA 

Xavier PeieiiS dai *íccli«
João <iw« Üeys Pereça ,,.,..,...,
Luiz Bsndsira ds Go.veiti .... ....
Joaquim José de Siqueira
Rer.taraa Dt-unccd
Domingo» A.v.omo ds Silva ........
Joaquim José Ferrt-ir* Cttavcs .....
Francisci José Eslacio Lima
Manoel Imrnemcto Pires C;.r>.irgo .
Padre Mat-hías d'Almeida feito ...
José Gomes Mafra « Cmup«ii'.:3 .,
irmandade do áar.t» Luzia ........
José Silvestre Rebelo ,
Seminário de S. José .,,.....,,..
Pa.italiio José da Costa ,, ,
Joaquim Brito d' Oliveira .,,

vncw;
„ fí
. 1 '.1

ti

IX
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Sríi

Fl
tíí

36
13

G

13
8,5
12
12

íi
6

13
\%
6

12
12
15

G
6

12
12
6
fi

18
fã

12
6
6

12
6

¦uiiii ata. >ih'i T,i':'!)u;t 
" ;ti'.i> (.r.Víalr - ie Pil'.l|i

I ic iriii''
'.'.ülrte!-.
Manoe.
Mariaim
f)íputí,.d

-«r Ihicri;

iartius ......
Ciií.a' he S..'1'is ,.,,

¦.! Tcii'1.» -!«¦ Fer.cecs Vasconcelos.
At.giii» 1! ;i':jm*s 
Aiüonio J juim ('ruvelo
'Vcc,...- J"-v ei' Aratijc ....*¦"..,..
j-rvr ific-n .iri Ser'-'. iVreir.!,'! ¦i-oc.íiici; '!.< Kocha Maciel 
Depirr-ada Joié Juaqidm dc Itotjn 
lVro Dias d ¦ Ma.tr.. !'ae» L >-.<
j >¦ p t tad' ».•...-') S-ourc." Teixtl.a. re Oouvea ....
Joaquim ' .cs >''¦"; '¦'•'--
li. .:'-. nnn .' ¦ ". ¦'' 'il va  . .
Monsenhor 'CiDf.ig' .... " 

Antônio ..'«curo da yciva
1'raneisc" 

''.-¦ - aüm cios Passi s ..  ,. .
Jc.-.quiin .l-cnisr liic» VcIcko
Iir-purailo .Jacinto Furtado '''-:. Mcido.-.^a ., ..
Jo1-.'' J.ne-cim Tímotheo dc ' i y ...
DeseTt.br 0iid.,r Joj. Na.,r> ... .'.¦.'!.'cch- 
Fr».!CÍ»co Xav«" iía-ioso ne \i. ii.-ievqi.te . ....
Brigadeiro Antônio .ie.ão de r.kiio'/cs
José Maria de Noronha l''cl'..! 
José Leito dc Air.uTÍm
José Raimundo Ctsbrai de Mello .,  ,.
Victorir.c José Mr,c!iaí!í>
Chrisl v."o Ari.nio de Andra '¦: 

Mano."' icaqniii dn Silva Lage 
Duarte Jcsé cie Mello
Antônio Lopes dn Cuidia Velite 
João José cie liíe.lo 
Cláudio .Tose dc :'.i:ig.,iháes
José Ar.c. "iíe Fernandes de Sá
C'.isU'<lio de c':n\M Gc.imarães  .,
Aiitouio Mcüei è.i Cinlll ' '.ibral 

Fmneisco A' '.cr io tle leodor.ça 
Constentir/i iic>dri;..ues Pereira  ....
João cio Ne-sciiiicnt ¦ Natal ,.
Brw.^o Jo,. ilotviho
Thenetor.i òe couta Mo'lo
Pr-anc-v,, ,)c"v. Le i-ciro  ...
Lücic , ..! ,..é das Neves
Jcis- Jo-.it"1'•• tia Silva
J.-.jií Di.i.s eh Piimü 
Jo:;qui.-ii Aires dos Santos

Continuar-icha.

T I C 1 A S M A R I T l M
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12
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IJin '! <'o corrente. —Cabo frio ,- ! dia.-, L. .S..;»-
ta Cru: Brasileira, M. José Lui.. Poúrigacs, equi-
pagem ti , rança milho , assacar , e agoardente ao
ISL—Dito, li dias; L. S. Manoel dnCraz, M. Jc-
ijiiini Fernandes du .Carmo , eqinpi.ieu, b . ctu-fça as-
sucar, ajfuardeíjt'.. , e iiíiíIi-j n var.os : pasiacçeii*,!-,
Lui/. Antônio Marque-, Anna Mar:?.; •¦ Leonet'
U.07.:i. - Ilha Graniu-. '¦ dias ; L. !'. ./«¦¦¦¦, M. Jo-
sé de Azevedo, f<;uip'ií'om õ. cars-a eu""' v.s M. :
passageiro iVlanoel «..oiiça'vcf — Moeah-é 9 di
L. Conceição. 

"Si. 
ifrnmdo Franet.cc éa Silva, equi-

pjijcai 
'!), ra.i>ça medeirn, e.catis ao 51.--- Cbatuba;

?< ilinc ; C. Senhora Fr Saia, M. Manoel Louren-
ço • eqçjp;'i',!'c-ui f>. c.zr_t< t:\i?è., e iimio ao M.

S A TI I D i S.

Dia 9 do corrente. — Cabo frio, L. Espada for-
te, M. José Di ¦ Pinto, .c-piipaírem 4, carça «ir-
ne see.a. — Rio d'Ostras ,- L. S. Francisco Boa je ,
M. Francisco Leite, equiparem 6, em lastro: pas-
süsfeli-os .Viatlir.os Barboza . e ?Janoel Maria.-- Por-
to Seguro ,- L. Scr.lwru d'Aja da , M. José dos Pri*-
sos, equiparem 8, em Ias': ¦< : psssa";;:tros >'> Lnp -
tfio Ajudante •'¦?* (D/len- (io Oonerai S...;\!)íitiit Joh.'
iVIarrre Mamig.iard cum ixm criiido.

H I O d £ JiNIIRü n .n i M r ft K N S A N.4CÍ O N A ldiíS.



SÜPPLEMENTO
AO DIÁRIO DO GOVERNO tf.« 128 Í)E 11 DÉ JUNHO DÊ 1823..

Por Ordem Superior, que recebemos.

Avetiá.) niís Crlnmntmeado ao Publico tis HO»
ticias da Bahia, que tão satisfatórias eram, viemos
«io conhecimento da sua falsidade , e que as verda'
deiraí saiu as seguintes vindas pelei Bergaiitiu. Ame-
riam» Pettquin , qiíe trouxe dez dias, tendo sahi-
do de lá no dia ál do passado: refere o Capitão
Skinner, qüe na manhã , que sabia daquelle Por-
to, avistara onze fellas, as quaes fdrmavam a Es-
quadra de Portugal; qüe a Coiveta Dez de Ftve*
rrifo o cassou , e Hão f» pôde apanhar, é qiíe
quando estava qUasi a perder de vista a tetra, e
Jlie demorava o morro rie S. Pallla a O, é o Ca-
1)0 de Santo Antônio Ao-íà. afisCra a N. O. dttas
JSrabarcaçõ.is grandes, esttàrído -un**'atravessada fe»
lendo siíriiiwis, <* cpse sem. ernbaiíço-de est.a.-em en»
frauda listaneia lhe precisra a E-qm.dfa lirfperiíl ;
refere mais , qde" a l&wrttaira de Portugal esteve
dentro qclatro dias a re.aZfW-se de ifiarUimeiitos, e
toe não querendo o Mtdrira , qu» João Fciir sais-*
ke na Esquadra, poi déscoíiftar delle, as guarai»
Çfíes se levantaram , querendo qne elle fosse, o que1
*e elfectuou ; qile diaíiara na- Bahia, qile o Gene-'
rai Labatul tinha sido-preso pela sua Tropa, poi*
desconfiarem delle, mas qtie HeCap:(So q..asi ronS
eerte?a diz, que he falsa, e inventada esta noticia^
(a fim dó animar os Seos Soldados pelo partido do-
iriiüaníe de Portugal, que tícetip» a Cidade), iam-
daiulo-t-e em Uma ra-íío, qüe parece óasta*ite for-
te (que he , não ter entrado na Cl lide pe-lsoa ai*,
jeuiiia, nem do Exercito, nem do* urrebílldes da
mesma Cidade) refere mais, oue «ts pé), de chuai-
bo tem ii.rret.ido > e preparado todos os Navios
Portíguezes débaiíto do pètexto de levarem á És-
quadra mnntímetvtos, e agoa; ma3 sabe-se cum cer»
:eza, que he para se safarem (o qtie não será fa ci 1) e
que esta medida de apromptamento de Embarca-
çíies sb tem activado sobre maneira em consèqii li"
cia di» Proclainaçiío do Vândalo, qua abaixo trans*.
crevemos, para que o Publico Conheça tem o es»
tado, erfi que está a Bell/ia, o que he mtlilo a nos»
so (ilVor : vê-se bem claramente , mie está na ul-
tí-na miséria pela confissão, que Madeira faa na
sita Proclamaçáo, a qual deve por nós ser multipli»
cada pçlo mono*, por oito, para dar o estado real,,
a que aquella Cidade está reduzida,

Ainda que as noticias anteriores , que demos',
foram neste nosso Dinfio (rariscriplas em virtude
da participação feita ao Sr. Ministro da Guerra ,
pelo Coio.naodante da Artilharia de Macahé Anlo-
vio Coelho Antão , he do nosso dever declarar airo-
ra, que sam falsas , e que sua falsidade provêm
«Je astucias dos Negociantes da Bahia , que segua-

do pensámos , não tendo de comer mandara m a é«
Matheot uma Sumàca com Bandeira Imperial di-
*er , que a Bahia estava libertada , e que o
Nosso Imperador 1& tinha *ido Acclamado, para
ver se por este modo podei ra levar algun» man-
tiinentos á Cidade. Esta hypothese parece se. vir*
dadeirai porqile os Otficios , que oSr. Ministro uo
Império recebeo tanto do Gove-.T.o Civil da Cispi*
tánía do Espirito Santo, como do Commandante Mi-
litaf • .sam datados em SI do passado, dia em que
este Üeigântim saio, e dizem que tudo se tinha
praticado em 23 do dito, segundo tini.... referido o
Mestre da sobi-edita Sumaca, auctor de todos os
engane», que tanto prazer nes deram; achamos por
tatt#É*-MK< falsa esta noticia , porque nem ft Ptagáta
qite -á poucos dias cteíroil ia Bahia eift 13 dias eis-
se niwia, !*e.u este mesmo Bergantim connHaia cou-
sa alsfuma ; sentimos muito ter de annuitciiii ao Pu-
blico , que as noticias , que tanto prazer nos deram
sam taisiis , ao mesmo tempo , que temos o pi-i/, r
de comitiDiiicar-lhe estas , que sam boas , C presa»
giaiit outra»- aiad» matto raelkwes.

Os Redattorfs.

P reclamação.

Habitantes da Bahia. A crise em que nòts
achámos he periaosa ,* porque faltam os meios de
subsistir, e nuo pôde haver certeza alguma sobre
a entrada de mantimentos. O meu dever , Como
Militar 6 como Governador. he fazer todos os sa-
Crificios para conservar esta Cidade; mas he igual-
mente do meu dever tudo prevenir , paf-a em um
ext.emo Cásío dt apuro não vêr sacrificada a tropa
qué íommando , a Esquadra, e Vos mesmos. Eu
emprego poiá todos ns meios para prehenchek" estes
dou? deveres. Nio vos persuadais de que fls medi-
Ais da prevenção sejam sempre seguidas de desa«-
tres : já uma vei towei dcssiis medídadas; ellas
Vos assustaram : mas vós conheeesteis depois que
nada tinham de extraordinárias. Ainda no meio de
formidáveis Exércitos se tomam diariamente taes

Íirovidencia* 
, porque nem sempre se triümpha; e

ie preciso preparar para os infortúnios. Vós po-
deis por tanto estar certos de que as medidas, qtie
tonio não são por oia senão de prevenção ; anis
que nve cumpre eomniuuícar-vos; pois se chegasse-
mos a ter de abandonar esta Cidade muitos de vós
a deixariam também; e eu seria muito responsável

à Nação-, e a EIRei , se vos não prevenisse com
antecipação. Quartel General da Bahia 5:8 de Maio
de 182 1 ornada Luiz Madura tle Mtllo,

RI© bb JAN-VIlti» *¦¦* IM TRENS A NACIONAL. 18S3.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

_. Anda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
lô dos Negócios (lo Império , remetter an Governo da
Província rie Minas Geraes a Representação inclusa da
Gamara dn Villa de Bdep-itiily , sobre a falta de Aulus
lecessíirias para a instrucção da mocidude daquelle Ter-

»no , para que o Governo informe sobre este assnmpto '¦

Ha por bem , que no caso dc se verificar a existência
Io Discreto , que a mesma Câmara diz, fora expedido
mra a creação de uma Aula de Gramática na sobredita
i/illa , lhe dê o referido Uo»erno o seo devido cumpri-
nento. Palácio do Rio de Janeiro em íi de Maio de
,823. — José Bonifácio de Andrada e Silca.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , peia Secretaria de E«-
ado dos Neo-ocios dn Fazenda , que o Desembargador
io Paço .liai d. Alfândega deixe desembarcar livre de
lireitos de bordo do Navio Inçlea, os diversos petrechos
le Guerra comprados pari fornecimento do Exercito ,
¦ofistantes do manifesto da carga do mesmo Navio; acau-
elando-se qualquer extravio, «pie possa haver na conduc-

cão dos sobreditos gêneros , pira o Arsenal do Exerci-
¦ o. Paço cm 6 de Maio de \Sí'3. — Martim Francisco
íiibeira de Andrada.

Repartição dos .Negócios da Justiça.

Sendo publiea nssta Cidade a escandalosa , e atroz
«suada, eom que foi atracado, espancado, e ferido gra-
¦ernente no interior du sua casa o Oflficinl Maior Gra-
luado da Secretaria de Estado tios Neçocios da Mari-
lha Luiz Augusto May , em a noite de s» is do corren.
e. eom offensa dos direitos mais sagrados dos Cidadão,

.» com injuria de S. M. o Imperador , que Se Açgra-
•a de ver praticar tamanha barbaridade na Capital do
mperio, e iàto quando nella estam congregados os Rt>
ireseiitantes da Naç,'0 , pira fazerem firmes e inexpu-
Traveis aquelles direitos, primário fim da Sociedade Ci*.
il. Manda o Mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria

le Estado dos Negócios dá .Justiça , que o Juiz do Cri-
ne do Bairro da Sé proceda a uma exactissima devassa
>ara seiem castigados os perpetradores deste malificio ; e
lè louo a razão porque não tem executado , o que de*

termina a Qrd. do l.iv. l.° foi. 65 $. 31 em qu; está
nareado o Termo de dous dias para os crimes commetti-
los nas Cidades e Villss. Palácio do Rio de Janeiro em
I ds Junho de 182..Í. — Caetano Pinto de Miranda Mon-
enegro.

Repartição dos- Negócios da Guerra.

Recebendo S, M. o imperador com agrado a partici-

paçífj OOfic.al , que o Governador das Arma? da Provin-
cia de Minas Geraes fez subir i Sua Imperial frewiiça ,
dando conta dos patrióticos sentimentos que desenvolve»
raio alguns honrados Cidadãos daquella Provincia por
oceasião da marcha do Batalhão exp'dicionário em snc«
corro da Provincia da ilihia ; e distinguindo-se entre
aquelles Beneméritos Cidadão», o Coronel do Ji.-gihie.nto
de Infantaria de Milícias de Caeté , José de Si Bitcro-
conrt , que depois de se, prestar itetivo e sollicito ria es-
colha dus praças do seo Rcíiinento , de que se compoz
» Batalhão . fardou á saa custa mais d; quarenta -Solda»
dos, sustentando além disto todo o Corpo por espaço de
quinze dias; Manda poitanto o Mesmo Augusto Menlnir
pela Secretaria de listado dos Negócios da Çiut-rra, aura-
decer ao referido Coronel tão generoso testomurírto a Sa-
grada Causa da Pátria, certificaiido-o de que» merecerá
sempre a Sua Imperial consideração um tal procedimenta.
Palácio do Rio cie Jaueno ein 27 de Maio de IS-3. —•
Jjgo Vieira de Carvalho.

Igual Portaria <le agradecimento se expedio nesta
mesma data ao Capitão Mór da mesma Villa de Cu»;»:,*,
.!•_-> Baptista Ferreira de. Souza Coutinho , o qua, iV"
dando i sua custa muitas praças «lo dito B,itatu:v:> , e
abundo uma SubsiTÍpçáo de úoieseis mil réis em bene-
ficio de cada uma Praça , das que voluutariatnçnte se in*
fereceram a marchar, fez afim disto toda» as despezas
do Batalhão emquanto transitou pelo Termo da sua júris-
dição.

Tiveram também Portarias de agradacimento o Com-
mandante do Districto de Ahnts Novas João I-Vivth de
Araújo Pinto, e o Coronel .1 jão «Ia VI )tta l'ei\j- a , os
quaes naquella occa.-ião se distinguiram , cone- rrendo ,
quanto pennettiaiu suas faculdades, para a piuiuptiticação
do Batalhão.

Repartição dos Negocias da Marinha.

Manda S. M. í. pela Secretaria d' Estado dos
Negócios da Marinha participar ao Capitão de Mar
e Guerra Graduado , e Commandante das Forças
Navaes no Rio da Prata Pedro Antônio Nunes,
que X-ihe foi presente o seo Oíficio de 31 dc Mar-
ço ultimo , c que Ficando Inteirado do seo couí-
teiido , Ten, somente de significar-lhe, pa,a seo.
governo , pelo que diz respeito aos vencimentos
de Commnndante, que mandou conservar ao Offi-
ciai que o era da Esc (Tua—Izabel Maria—e qne
transferio para servir ás suas Ordens , que taes
vencimentos se não concedem a quem estiver ás
Ordens. Palácio do Rio d," Janeiro em 24 de Maio
de 1823. — Luiz da Cunha 31oreira.

Manda S. M. 1. pela Secretaria de Estado dos'Negócios da Marinha , remetter ao Ministro, e
Secretario de Estado doa Negócios da Gueira, a
Copia inclusa da representarão que dirigio o Pri-
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Sã

reeivo Tener.te ComrttamWie rie» Bergantim Real
Pedro, Joaquim Guilherme R-idrigues de Souza'
ao Commandante das Forças- Navaes do Rio da
Prata o Capitas de Mai e Guerra Pedro Anlonio
Nunes, relativa nente a Sil.a rie Fardiiiiieritos que
«experimentara oa Soldados tio Regimento de Arti-
lharia da Corte que se acham de Guarnição'a bor-
«lo daquelle Ban<;s "ttira , c çiw foi presente ao Mes-
mo Augusto S.-eVn." com o Officio «lo sobredito
Capitão de Mar e. Guerra datado aos 31 de Mar-
ço ultimo, par» qne inteirado •> mencionado Mi-
nistro , da existência de tal falta , e do motivo
deliu haja de prestar cora urgência as percisas pro-
videncias. Palácio do Rio de Janeira em S6 de
Maio de 1823., — Luiz A C«m/«í Moreira.

'Pela Meza elo Consciência e Ordens.

Havendo S, M. Imperial Determinado por Sua Im-
«lediata Resolução de deus de Outubro d* corrente m-
-no , tomada em Consulta elo Tribunal ria Mesa da. Cons-
ciência e-Ordens, de data é- treze de Setembro domes-
¦mo anno-, que a bem çeril d;;s f-ovos deste. Império , e
•augmento do Culto Divino , os Diplomf; que» se houve-
rem rie. expedir para a Ereeçio de qualquer nova Fre-
•guezia que haja de criar-se, e mesmo a expediçíj de qml-•cjrier Ordem , oti deligencia a que para aquelle fim se pro-
.•ceda anteriormente ao respectivo Diploma , seja tudo gra-
.tnitO em;'todas' ns repartições , Declarando que os Direi-
-tos, que es mesmos ¦ papeis eosiemam pagar na Chane "1-
lai-ia, e outras rcrjn.iições- sam nao deviiíer; e que os Cotfc

-tiniiõs do mesmo Tribunal deveram promover gratuitamente
nas respectivas -estadões aquelles Diploma;-' Manda o so-
credito Tribuna» participar' ao Deputado «Jhancell.;r ria;,
trez Ordens a referiria Imperial Resolução p»..-.- •;¦-;,-, rs..
-giilameníe a similhante respeito Rio dc Ja-.siro ii ele
"Dezembro rie 13-jii. ~ Monsenhor Mira.i.-'a —Monsenhor
-Pizarro.— Cunha. --Doutor Miranda. — Eatú cenforme. —
¦Joio Petí,\i Carvalho de Monas.

Art»nos não OFi-ietvr.s.

NOTICIAS ESTRANÍ5KIRAS.

¦"'IN G L A T F, Ti. R A.

Extracto elo Periódico — O Padre Amaro.

Este Periódico, de que já demos a nossos
Leitores um extracto era o N." de?te Diário, aí-
traie cada vez mais a nossa attenção ; e persua-
dielf.-s de que o Publico foi; à-á rie ler o que elle
contém de maior interesse , passamos a transníiüir-
lhe o extrai-io de outros dos seos artigos. Versa a
questão sobra o discurso de Deputado Moura na
Sessão das Cortes Ordinárias de 4 de Janeiro, a
respeito ds, recompensa,, que se deve dar á familia
cio defunto Munoel Fernandes Thomaz • e a et i,:-
do o Redaetor do .Periódico os fundamentos do re-
ferido discurso, passa a examinar v o ftilecido
Maneei Parimnães Thomas , e outros Rigeneradores

.estam ;io raso que diz o Deputado Moura. Eis-
aqui como elle trata a questão.

Vamos por partes. — Nunca jamais se estabelece
um direito wm. se constituir um dever correspondente.
He. ei desempenho dc um devei , que a Pátria im-
põe qualquer Cid-adio , que iíse - dá o direito dc
exigir deliu u,/m r?cotr»pensa , i- quando elle prova
que íoni cumprido este dever , a Pátria não pódc' 
neg-ar-íhe esse direito de recumpsp.sa , pof.j-.-e he
ii,.- rigorosa o deecr . ceaiv o viraito. Ora para oa;,i-

{í;ir dfl Pátria recompensa d..« servi ços relevante.'.,
lie perco-.. jusliíi.-:.." esses serviços ces»<i tiictos, ou
documento; authenticos ,, á vista dos quaes ella re-
conheça o div-.i - de quvm pertende a remuneração.

Isto supposi ; Ggui-emos um caso em que, „s
que se j-ilgu- io com direi1-,, a essas grandes recom-
peiituis.nãi» o i.m para daí-ns a si mesmos, oure-
partil-ns con. os scoj cntriíirndas , e portanto se
acham , como outros muitos , ra dura necessidade
cie- reejiiw-';; , e esperar, 

"pelo despacho, ria turma
do costume. Em tal ca?c :..o haverá outro reme-
dio , senão o de fazer uma petição ao Soberano
Congresso, ajuiitanri-, o estado de serviços, pas*
sados por índia e 1VÜ. ¦» ," peque vai de Paiz es-
traiigeiro ; ( e até se poderá reii-iptimir em Lisboa,
se for julgado digno de' circulação. )

Senhor. — Dia um dos Regoneradorcs da N-i-
cão Portugueza nas quatro Parles do Mundo , qu»
tirado por muito tempo meditado sobre a ruína d.;-
Impérios, sobre a feliz ' sorte ' dos, quo governai;»,
e sobre a triste condição dos governados , conce.-
ber.» o i::-..-r>coo , heróico, e façanhoso projecto
de regenerar a dita Nação já quasi toda na borda
do pric.picio , em cujo centro agora felizmente se
achai ,- vi ia relui-ir a refulgente aurora do sempre
resplu.-.deceriie, e ír.-moravel dia de 34 de Agosto
na Cida-Jc do Porto ele Cal ou Gale, e com elle
o cornplerc- ,'.;> do f-eos desejos , que não eram ou-
tros, senão ;.;-» d» passar de governado a gover-
nante, o que - -».:i o mais feliz suecesso se verili-
cou naquelle me?-!»'» memorável dia, em que elle,
e seos C«>íLi;'e.,;a;lo>cs tomaram posse do Goveíno
destes Rei'-.;.'» , que ainda hoje conservam para fe-
liciclari,» le Fe-as Soberanos, que elles dirigem pe-
ios vaseo-e -.'..íseelos da libei-d;.:'1-"' . povoados do ili-
reitor, do uomem , entregues a cultura, o. liberal oui-
dado do Ex."0 José da Silva de Carvalho.

Sabe o heróico Povo Português . sabe- a Eu-
co/w, !*a.be ;» America, sabe o Mundo inteiro, que
nem ambição , nom avareza , nem nenhuma de tan-
ias paixões sórdidas, que i.ivilecem v homem , in-
fli.iio um nos-os a;>imos. Tão heróicos sentimentos
•er', podiam ser inspirados pelo amor da Pátria , da
¦¦ irtude , e da liberdade.

O Ceo abençoou nossos trabalhas , approvou
nossos planos ,. diiigio nossos obreiros.

Tudo estaca morto pelo despotismo, c tudo á
nossa vóz reviveo pela liberdade.

A ceiiüisão, e anarquia convcrtcrani-se em or-
dera e regular '.de. 

Quanto não temos feito cm
tão pouco te;r;;;oi Santa liberdade quanto és activa,
sublil, e iiitelligente ! Que-, bem fez o primeiro que
mandou pliatilsr arvores para honrar o teu nome!
Alas que grande asneira tez escolhendo arvores in-
fruetiferas e:»i logar de coqueiros , castanheiros - ou
outra-, que dam feudo, para se não dizer que a
arvore he tão estéril, como ,» seo nome !

Nlo se poderá dizer isso da que nos planta-
mos. O favor do clima, e a fertilidade do terreno
cedo a fani.ro chegai: ás nuvens , e os fruetos que
já temos colhido provam que êlla uão fie estéril.

Em menos de trez annos temos destruído tu-
do quanto nos. foi tratismi.tido por- mais do sete se-'cuias ! Nuth do que fez a gloria dos nossos maio*
res , nada do quo fez a felicidade , ia riqueza , a
celebridade , e .;» consideração do nosso Paiz era
digno cie se conservai-. O século lem proscripl" ins-
tilitiçi s antigas. Se em nossos discurso- da Sob"-
ranie lopular, citamos os Gregos, e os Rrtnnnc.s li»
porqi são modernos l

O Brasil que por Fsi.ar.o rie "00 ;ar,ho'- \*'-
p;-!i'!..' di.» grande império PortuztK- • não no.» podia
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convir'por sua antigüidade, e pcar isso nos des fi-
gemos de:Io ; proeza esla ele que Portugal nos de-
via licar muito obrigado , e: pela qual o Poro So-
berano do alio das ,;aie.iiis do Soberano recinto ap-
pl:ia.ho as sabias medidas do Sobe remo Congresso,
ua. passada Legislai tira. -

Mas se o Brasil antigo era digno do nosso des-
prezo, o Brasil moderno, isio he, retocado á nos-
sa moda, poderia ser ele alguma utilidade a .vi
próprio. Offereceinos-llie ., nossa protecção , e a
honra de o governarmos," corno bem nos parecesse.
Nem podia ser dt outro modo ;. porque tendo nós
constituído em Portugal um Povo Soberano, um
Congresso Soberano , c uni Rei Soberano ,¦ se no
Brasil tivéssemos feito outro tanto, tivéramos cons-
tituido unia. Monarquia de Soberanos sem Vassal-
los, o que seria uni absurdo de nova invenção!
Porém o Brasil ingrato rejeitou- o suave jugo /('-
btrul, que generosamente ihe enviamos cá de tão

.longe, para adoptar a Independência! Só este
desacerto bastará para prova de cjue aquelle pobre
e vasto deserto ainda não eslá disposto para rece-
ber os primeiros orvalhos da nossa ferlilissima li-
herdade. .-¦-,-.

Entretanto a fraternal filantropia que nos ani-
*r.l'i -• não nos permittio de olhar com inditlorença
irmãos desleaes, e desagradecidos. Conquistal-os , ou
matal-ps todos,para os fazer felizes, tal he o inal-
teravel projecto de irmãos , que desejam evitar a
«(fusão de cangue fraterno. E he tal o nosso empe-
nho para beneficiarmos aquelles imãos ingratos, que
,não duvidamos arruinar este canto , que ainda nos
resta, para vqr se os arruinamos a elles, e esta-
belecemos entre todos os Portugueses de ambos os
Mundos a igualdade de direitos sobre a igualdade de.
ruinas..',

Tal era o nosso plano • e ninguém poderá di-
ner que não era sábio e justo; mas a obstinação
desses irmãos caríssimos tem provocado outras me-
tütlas algum tanto rigorosas. Elles tem offehdidd
muito ¦ ao vivo a dignidade Aer Soberano Congresso,
e por acinte contrariado as suas mais sabias de-
cisõgs.

Üin Príncipe desobediente á voz dos pães da
Pátria , proferida pelo bem atinado órgão do II-
lustre Borges Carneiro, he declarado rebelde, e o
dia do seo nascimento , jtidts tão festejado , foi
riscado do abnanack da Corte por Decreto do So-
berano Congresso , que encarregou El-Rei , Pae
desse Príncipe , da sua execução !!! Toda o Euro-
pa vio con, admiração esta sabia, enérgica, e po-
Jitica medida do Soberano Congresso; Mas que cou-
traste táp estúpido ! Os Basileiros ejcolheni esle
mesmo dia , em que foram proScriptas en. Lisboet
as luminárias, para illuminarem o Rio d?: Janeiro,
o. proclamarem o Principe Imperador elo Brasil !
Oue desfeita ao Sr. Borges Carneiro \ Quo afronta
no Sr. fíirão t Que*iiijiH'iria ão Sr. Morçiorfii! E
que Inbeo para o Sr. Moura ; e Agostinho José Freire]

Para vingar tão, iIlustres personagens foi- in-
dispensável multiplicar os impropérios contra o Prin-
çipe , e os fl-agellos contra o-Brasil: riiãs qiinl foi
o resultado; Outro acinte. No dia 1.° de Dezmn-
bro o Príncipe foi sagrado, .- eoroado Imperador,
com grande pompa , e magnificência na Capella
Imperial do Pio de Janeiro !

Esta qqe não era esperada; estancou a-nOSM
paciência , mas não exiiaurio os nossos poderosos
recursos, para aiinullnr Indo i/ue está feito.

Como não temos inimigos no Continente, que
nos inc|iiioteiii , nem entr" nós descontente'. . que
IJ0S perturbem ; poique a nossa feliz regeneração tè?

todos os Portugueses felizes, et todos os Estrangeí-
ros admiradores pacificas do nosso hcrois.no, e maii
que tudo da sabia organização dn nosso systeinu Po--
litico ; enviamos a pouca tropa, que temos pa.a a
Bahia, e o General Pego, que, segundo o bapti-
sou o Deputado Pilaeies, ht o nosso Mina Porta-
gue-z , lá s<; haverá con, esses novos imperiae. ,.
que ham devir ao rego ; e se delie escapam, nun-
ca poderá,,, escapar da Regência , que. para ii mau-
daremos revestida da nossa auctoridade soberabfs-
sima.

As medidas adoptadas por nós para o Reino-
de Portugal, náo tem sido menos diciadas pela
prudência, politica, e sabedoria , do que foram as
que destinamos para o Brasil, Já ponderei a V. M.
que destruímos tudo quanto havia de antigo , fos-
se bom ou niio. Essas cousas antigas , por muito
boas que sejam , sempre teu, um certo ar gótico,
que se com mu nica ás novas , que se lhes põe ao
lado. Era pois necessário dar-lhe uma nova for-
ma; isso fí/.emos, e o effeito he admirável.

Todos os ramos da administração publica pas-
saram por essa alteração de/orma nova, e tem me-
lhorado consideravelmente. O Commercio exterior
acha-se florecente , como nunca esteve em tempo
nenhum , mesmo antes da descoberta das índias. O
Commercio interior acha-se restaurado pela protec-
ção, que" demos á industria Nacional, e o exem-
pio que damos aos Povos do apreço que fazemos
de-ssa mesma industria. He em virtude de tal exem.
pio que a modesta Seragoça, outra hora agasalha-
dora d' Arrabidos e Salvios, se vê hoje ufana , e
orgulhosa dc aquecer aos hombros dos ílíustres De-
putados, e de tomar assento no Palácio d'El-Rei,
e no Soberano recinto do Soberano Congresso. A ma-
rinha Nacional e Constitucional tem augmegtado
em proporção da Marinha Comnierciaute. As finan-
ças nunca estiveráni em melhor estado , pelas sa-
bias economias , que temos feito. He verdade que
não ha dinheiro , mas não faltaria onde o goar-
dar, no caso que o houvesse; porque, além dos
eof.es vasios, que já existiam no Erário, ordena-
mos mais cinco Caixas, cada uma destinada a di-
versos pagamentos ; além de que abolindo-se a di-
vida antiga, ou nunca pagando-a (o que vem a dar
na mesma), não se ficará devendo se não quatro mil
contos, que he a divida da regeneração , que nós.
proinettemos paga r; mas em caso de não pagameu-
to, que sao quatro mil. i-.ontns de perda em com.
piração de tantos milhares de contos, que tem pro-
duzido a regeneração ! Barata he a feira.

Finalmente tudo tem melhorado á vista d'olho.
Os empregos do Estado estam em mãos limpas, e
aterradas ao systema; a justiça em mãos puras; e
a Soberania Nacional em mãos hábeis. A sabedoria
preside no Concelho d'Estadi>, e no Concelho de
Ministros ; ¦ e o Diário das Cortes attesta a sabe-
do,ia dus mesmas nos discursos dos seos Deputa-
dos , bem superiores a Cicero e Demosienes. Que
mais pôde desejar um Povo Soberano e Regenerado ?

Só' duas cousas se poderá temer ; a primeira
que tantas felicidiidi-s juntas não causem certa mo-
notonia fastidiosa nos Cidadãos Portugueses, pou-
co acostumados "ás doçu.as Cortstitiicíruiaes', e faça
qtie>por espirito de inconstância elles deixem a
terra da promissão , e voltem ás cebolas do Egj/pto.

A s",o-.imla he que á' inveja de alçamas mise-
raveis Potências lhes inspire o sinistro desejo ele
nos inquietar, temendo que Portugal com o ardor
e andar dos tempos . e> a sabedoria das instituições
«tiir- lhes demos, venha a ser .ão grande, que iiãei
caiba em toda a Europa. CoitaJos í Se tal biten-
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tam, não {aram -,e não avançar o momenlo , cm
que liam de vc reaiisndo aqtiilltj mesuit» que re-
ceiam, liem o disse o i-oilcirn Boiges: ei dc quem
attncur (,' grandeza dn Per/iusulu ! Basta esta pine-
rosa lulverteiicm para n-- fazer tremer, e uiiistar
delia i>s olhos. Que faria sn lhes dissesse que, no
caso tle ser attacada a gi-sirnlo/a (ia Península, oi-
le Borges, Serpa, Pinto, :> mais alguns volt.ntu-
rios sairiam , como relâmpagos , aos campos dc Ne-
plano , pura goardar-lhe as costas a bordo do Pa-
quetc I

Portanto, á vista do exposto, e d-* verdade
dos Cactos , que o justüicam ; o dito Regenerador
por si , o em nome dos seos illustres roiiogas
(menos ura que não qui?. ser Regime rador como
elles, e por isso o excluíram) Pede ao Soberano
Congresso que na conformidade do parágrafo 5."
da feliz Constituição qne elles deram sí IVlonsuquist
Portugueza d* A quen» e d'.4 lem, in ulroqite fi/i.v,
seja Servido recompensado bem ti nossa satisfação,
e vem a ser : que pelo feliz êxito da nossa anis-
cada empreza adquirimos maior prêmio, do qua
João IV, porque este só reinou sobre uma Nação
generosa, e nós reinamos sobre tinin Nação Sobem-
ria, e sobre os mesmos Reis! Portanto a este res-
peito nada mais pedimos se não o pacifico gozodeste direito , e privilegio exclusivo.

Mas :Y.to he pouco; e si posteridade aceuzaria
de injusto e mesquinho o Soberano Congresso , se
rios não conceder mais alguma cousa, cemo deve,-
porque he tão rigoroso o dever; como o direito.

Pedimos pois em conclusão 1." qo ¦ se acabe
tísfv' ina-abiival monumento da ex-Praça do ex-llo-
Cio, agi,.-» da Constituição, e que cm letras dura-
idas e g. andes possam os Passeanles dc todas as
idades ler nossos heróicos nomes, e exclamar suu-
doses: ,-V, passarar. . mas este bem nos resta!

íí.c' y.o* sem p:..;-clii de tempo (porque a vida
ne curta) se ir.-.-p-,, n;l conformidade do projectoda illustre Deputado Soares Franco, essa disíicta
Ordem de gram-critscs e cavalleiros , ou se lhe pa-rece melhor . -Ci Je •.p-am-cruzes, cujo numero não
exceda o :¦¦-., -ír-Tciieradores 

, porque he só para,!í!": yie e,,:, o,,., SPr ,.,.,,.,(1;, ; R a(!i ger;., f;,]tar .-,
ui-T.ii-Jailc da Soberania Nacional , se ella não re-
compensasse com mim Ordem nobr»? a fidelidade
de seos Regeneradore-, , quando rufamos vendo osrebeldes do Brasil (mais adiantados do que mis) jácondecorados com a ok en, do Cruzeiro.' E será
p-r vemura decci-o-m ,',-e o Correio Brasifiense
qoe nos chamou paielas ? que ho Conimendador
dessa Ordem com ti.».» ..r*!ia no peito, o nós
com elin na testa! Pi,-, seria muito soiTrer .- he
preciso que nos veja de fita mestra a tiracolo, e
com seis mil crusados de ração no Thesouro Na-
ciou;)! !

3." Qne, quando partimos para a melhor v,".-',,
nossos deenoios mortaes selam embalsamados peloimmortal Boticário Pinto, aquém o Soberano Con-
gress.» mandará passar Patente dc einhalsamador
(i(i heie. com o competente privilegio anuexo á sua
botica ; e depois de feita n baisamica operação .nossos aroinaíicos cadáveres sejam conduzidos' aos
Mosteiros, onde jazem os defunto-., Reis, c com amesma -lonipa , e aparato Real seja celebrado onosso funeral. Isto mão he pedir muito ,- porquenos fizemos mais do que nenhum desses Reis ,começando ps!o primeiro que deo u Nação Cortes
que sn.se queimavam, t pediam, ¦; mis deinos-lhe
Cortes que dam.

4.° Qne sendo nós membros das Corte» , he
justo que, além da parte que aos «abe como Re-

oeneiailoi-es, (enfiamos io-ualmente as propinas do»
!<*..'is!iiil;ii7':i ]iedimos pois- que srenet tentmle se
dorrele. um iiioninnoiilo em mármore negro em
tim canlo do Sohirano recinto, na conformidade da
indicação do seutisueiltsil Rocha. Loureiro, onde se
ffrtivcin os nomes dos Legisladores: tallecidos, t> os
niíiviosos ppitssphins que no illeslre auctor ti:, indi-
cação inspirar a sua pallielica e epitaphica musa.

5,° Em li tu (e este pedilorio lie o mais disto
porque he contrastado por um padrão, que t-sttt-
beleceo o Sr. Mm/ra raia o justificar) sendo cer-
to e ben, sabido qne . se fossemos vencidos em a
i:o'-"7( eisiprc/.u , haviamos de ser enforcados; ho
justo qne tendo lido a fortuna de iscar vencedores .
tenhamos o poder c regalia de poder enforcar nor
nossa vez- quen» muito bem nos parecer.— K
R. M.

Palácio dsi Regeneração com vistas na salla
Ordinária Terça Feira 7 de Janeiro de 1823.
(Assignado 

'• ¦ * por si , e por seos Collegas Ra-
geneiailores.)

CORKESFOJH D IJ í" C I A.

Senhores Redactores.

Vendo no Diário do Governo a bem entendida
liberalidade, com que v. mercês deram ao Publico as
eruditas cartas de um Anglo Brasileiro, e de um
Lusitano Brasileiro me persuado que v. mercês duvi-
da alguma terára em dar á lui! esta de um Insulam»
Brasileiro por sentimentos, e gratidão , c que não dei-,
xa de conhecer a quanto se expõe neste momento de
efervcccncia demagógica , e carbnnaria; porém que,convencido pela experiência, e theoria dos melhores
auetores* de seos principio-- . duvida nenhuma tem cin
os manifestar a seos concidadãos; persuadido como está
que nunca lhe poderá resultar -.enfio um bem do se-
guiinento dc taes princípios.

Tem sido pedra de escândalo pura certa classe de
gente, e mesmo motivo de grandes questões as as-i-
buiçíjes que se devem dar co nosso Imperador , c ,».",'i
já vimos üs demagogos insultarem da maneira -nji
vil c baixa os Redactores do Regulador por terei.,'.
seo Periódico sustentado que S. M. I. deve ter o v ti*
absoluto, e não suspensiv», como concederam as Cortes
de Portugal ao Sr. D. João VI. Hei Fedelissimu :
reduzindo-o a um mero executor das leis feitas poressas Cortes sem que elle tenha influencia alguma na
factura dellas,

Todos os publicistas, que tem escripto sobre o
systema do -governo imito ou Monárquico Constitucio-
nal, nos fazem ver o quanto seria perigoso á mano-tençao da Constituirão , e i, harmonia que deve exislir
eüíre. os Poderes Censtitucionaes , o não ser o Chefe*
da Nação um cooperador da lei Qual lie a cooper;.-
çvio ou si parte que lhe he permettida na formação da
lei f Eu não conheço senão a sa,; -ção ou veto. O ce-
lebre Bejamin Constant no seo esboço de Consti'tui(,3u.
a I« rança diz — Uma vez que o Chefe da Nação não»
for cooperado)' tia lei estará sempre em contado coirt
o Corpo Legislativo, e sempre em acçao para so apo-
derar, pelos meios que tiver á sua' disposição, de
um poder que por assim dizer se lhe usurpa. — Eu
digo ainda mais que he forçal-o a não promover a
execução ,le Ucs leis; porque não he da essência ilu
homem o promover e fazer executar aquillo que sua
«mciençm lhe não dieta, e se isto he assim, como po-déramos nós esperar que um Monarca faça executar.
o promova a execução de leis, cm que elle não leva
nquella parte qne dé direita lhe compete, cuja exeçu-'
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. ' ¦ '••, -ã ...-. ,; •• .¦'.•'¦¦''» 'i i!c.itn:ií-a. be ao exerrieto dos Deo ',;.:r);r, 
porque «¦! '-.* deixa dc oria-

lira «'ir Fn.rvr1. t'v;-,se , ea. .';)',; . /li . fo liuto-oo,- rir. .'.proi.igaç ro i,e ¦¦. ::: r:H'a:i;eiH;.i do farlnimoiio até
íarncme nio te.r,'., ;• "r:"".'i¦> n.i Ar ¦':,,¦ Urra •¦ d1";?••;.!rV.oia um dai íix.id" polo -""i :ai eme dia lica suspenso o
lei contra o í. '- '¦ '¦•> ''".ro '>::>:<;:';; .r ! i por," rorrio t..- exerci.'".!., r.us Depu tao....-.
¦dos sabemos foi um .io-. . . n: -¦ - ..j <:,. : o> ¦• . á> ¥,.¦•.;.¦¦ O liei na ruahd,;/]..' i!o Mani-lrario "-uiprenio tem
tesa; as-im como so o !!,'• ,k ).i"!..;,r,!tira o na-,, rive-- rs aihr ..straçir; da justo ri , Iàl!r lie ;, fonte de indo
se , nao teria '.-edido ' uit.t a facçuo ¦.ar tm l"'.'o o I"-.•>-.<;"" judicai , " írrr a { hei- dr- todos .,., 'fiüai-

formou "'ii'. Com " l.i-.e iv.-th tis, cas.; ¦.".os cnnmuus ir,'"".r ; os Juizu:- s:"ir.i ..otiãdeiarlof coa.r. seus sní-aiiios
o dos Lerda; cuja lie.no não ai foi destrvi-.da pela todos os actos ^ada-ate1- sam fei los r.u seo nome . as-
atribuirão do veia, co.iv, laobetn pelo poder quu óenuaiça', deveu, ter o seo seilo.. •.- saiu executadas
Hei tem de ¦ dissalvo!. ... Câmara dos communn , e de pelo;: seos t>.i.-_'ar
augraentar o N.° (ks Lotais. L5roguiil.arei eu, aos quu Por mm fíçrl: tia lei o Rei he considerado r.r.aro
clam*ni contra as atribuições que competem no Chefe universal pvopnaar.e do iCiau • ,: rhreetaiuente inte-
•da Nação, se o ICa i',c Inglaterra não pudesse tlii- reisado em rou. ,-¦ dcrrr.a; , he por tiDii-eqrn.-iiáa .-.«
sol ver- a Ap-embloa tios comuuius, e convocar outra, so; nome qt,»- or; cic/.rgof, sa prostguem perante ns
senão pi.J.t •,¦ lagincntar o N.° dou Lordes ermo po- T.ihnnac..:.
diria- ter cic-icul.íu aquella, facção? t-iuponhai.ios que 'Ven; ,, <!>.?< a'o re fc-er ;:'•;,: , isto i:,.: perdoara
i/Mai facção-Et fóuae sii"'e nr.fi nas duas Câmaras, c. per,!,, qoe foi julgada a su ; infância
tr.uj o Pclc-r-Supremo da >h«.:ao erre reside no seo Chefe O Kei he a ionra; de iodas as <;;"Kjs , d-.sltitire
náo ten' as atribuições, que salvaram a Inglaterra em titulo-, , e rViguhlaites , cria -.-: P,„; s do H.raio , cru-
1798 qual he o meio-de destruir án.ilhantus facções? fere todos os cmp;\ £is sc):i"i .'.e qne nr-u.n ?..i ilueio.
En não- conheço senão o (in sobversío do systema do O fiei he o tíuper íro.vndcate do Commercio ;:
a-nvftno, mal Uirnanho que esiremeço só com a icre- fixa os diflerentes pezos e medid/rs; c só Elie rrrru o
b."an"& 'lelic , e ',-re fit-n evitado com a concessão des direito de, cunhai .rioeda , e poder .;uc;or!5".r a qtü.
meios neeesearirs. 

';¦¦'¦.-" ".ridos 
ae Chefe da Nação. O iiu- cena a moeda estrangeira

roem cm u>.r,'t ¦ ¦.- ;;:, J"«>-'.' sqtiilo que Sir .'.Ilibeis, íi Rei he o Chefe Supremo da Igreja, c- nesta
c ".'.1'uirui, r,:e (ruae:'-, suo:.,--c 'er direitos i:ji-,'píido» qualidade nomeia os Bispos ri Arcebispos; convoca :i
rever,;',en.r'. N."; púnhamos o Imperador do lirí-ii. em rtsti mblcn da Clero. lista Assemhléa , em Inglaterra,
(.-res ¦ci."euiií,titti"i?i<' , acjuelle ¦. quem devemos tudo quan- he formada da mesma fôrma que o Parlamento, o-,
to oo;:;,i,io: , tinsliacoto aquelle, ce per ru:> ssuuiiie- Bispos formam a '...'amara alta ; e os Deputado* dei
riv,,.'.- vorrrí."'; foi por- nós escolhici. para Inrpcar so- Diuccses , e J^s Capítulos particulares formam a Ca-
bre í ¦!.-. ' eo'---' o:'ros-lhe tudo qr.iai.ti. ;or direito Lie mar» hf.ixa : o eoiisenuniento do Rei he necessário pe-
pertence . pois In: esti; o meiu tio i:hie se c:r "rtr era ra » validade t!a.-r resoluções desta Assembléa , o lille
¦niar-tt. o .ue nos-pertence, isto Ire ov : ossos di:e; tom o direito de a pioiogar ou dissolver.
to* resíoacs ..¦ e de 'propiiedacle , e não li::: deixem .s <J liei he o Gencralissimo nato :\e todas as for.
tiaJa a Je-iciiiT : s?j- ):r- iieis d < .\pc.'itT.eia , muita-' ç^i de Kinr e ter:".. . 'O lille tem o peder d..; í'iío>;>.r
>":t,.ó?!- tc;-! (lue.ido •.'cpt.u o sVMfcrua da Mtonartj.ia Tiopas o arruar !.'rolas; fe.rer Foriaisi-rau , t tioiiisar
Con: tiíocier.-..! ; ooi i .".•i!Íiu'"i • ;e;>i cuieguido uo iodos os postos.
crtó.i.i <h' rjF.u.i.-'::., ,¦¦_..'! . íríi ;r;,.-vv3 , e -:e " ; 5o >..er-.i O ii.es he rcl!i.iv:;".irn''? as N.r.^cs l'.istrai'.i'.-ira?
..¦¦•••nscgiúclu a .ursao lie d*'s . ¦¦¦¦¦ o ei" ¦,- (::¦¦:: :.:• te:n o representante, e o depor;'r.io do todo o fr-der , r-
lii-n:pie tido do 1'oòer i::ed', he ".. fulí." ri, ;., :-:-ica Maiçestado ria Ner^or rnaniòi e ree.-he iíniV.nitriiLres ,
no òuprexo Chefe .:., N--';à ¦ ¦¦>.. a in.ü , 

' 
;-.o que coutr.-.cta a*ianra;i ; elrro o digito r!e n-.fl.-:--,v ;; r; .-.,-r-

sempre em taei oceafliõe? v: tt-,.i ., a.:.iejltvu , jutra t.- r;r, e fizer a \:,ví com ;« Coiihoõis rpie ,'.:::. ir eouve-
chis.-es prtveligiadas , he Hnal:,..'nt.- u.reufdi.eio se a. lúeuir-r.
ir.tlior parte (h.s homçiis «pie Ci-nstitu.ç.to o conftis'.,: \,Il, rm 0 ,,,,„ pa,t.CP pôr coiuuio ri tinto prh-r
rie classes siim --.ynonii.io.* , i^ .• urro 6" q .o.erem uo -_.,, ,_.., ;;-)axirna'íundaniental de que o li,: ivo 

'rv ',-.-.
um-i ve? pvf! Konipn: persuadir que n ignaidi.E"''-, qr;, , ..„. . /_/,_, «'í7:o- .í?:s rf„ ;;o ITirm,"- ; i:."o .;: eme.!-
o Cr,!'s ¦.t;ii';;:o lhe. m.í, lie ^'o afact dr. le: . isto jnv o, ,..,,,, ;S3l> que v)\c r,;,0 p'lCje errai. ílisft slm l,,,„ fc^t.;
¦i;íh. > lei h> igual para todos Coiit;n!i;'. ;« su c, ho- ,;„,._,' de todn auetoridade 

','¦;:¦: 
Tribunaes, e ipie Sua¦me..:- jo; 'iniues do su- c:-ier;i , oueus; ani ;>:; !e;s, .-:.-s. |!esSo^ he saernda e iiivoiavd.

iroitei- ,. at.utí i'i.d;u!i's coustituitlas . o.>r:im Cirnstiiuií,Xo, ... , , ,. ,„ .- ¦ ,, . *'-, , , , ,, -' 111?, o o.riehre otr. de i.,oime qt.e ient:o-nc :i rim.¦co cr.oUar.o será tranitthar era vrre ',,;.? ciiisejuirem , n , , ¦ , T , ,... ¦ , -..•'¦ síicm". : dos loacres que es itu* d" locMlen ?, '.'iin.'ie:i.¦: consoliiiareci entre no:- ura irem, qví ünto :tivtp,rous ,.,' - , ' n . -,- ,"?,.„ . . ,•.,,...,,, na Ji.'--". nno se Fuhe o como ro.rcdrar tanto iroor r com
a id'a ile urna "Vlonarquia .pu.; sr. ri:.' ¦¦¦¦:•¦: iiiiptad,! ;

Menlium Povo goza de mais liberdade do que •> porque o liei não s', :-'.r'ie fu; íi_ tetlo.; :¦'¦ rarrros do
Povo lnfílest, e ncuiiutn "Vlu.-.nics coza de mais atri- Poder F.xeculivo , nao •' r!ii.j,.'-. rh-f¦.>'";¦; a força "ili-

buições do que n seo, e pai';", c .inn-ovat o ir:;u d.ir>'o irter , mas tãobem ao oo. parece, ire Sr. ila mesma
aqiu transmito as ntv; oisçots ijue a Constituição la- lei, porque tem o direito oe .jrmvocr.r , e dtFseive.r ,
ghza encede an seo Monnrce , atribuições qi.o fa;.etn segundo sua verrtad.: o L':ider I;t'gr.;!aiivo, Afloi-se ro
a (.'rtrantia ira lihevdade. cie qr;-. goza aquelle Povo primeiro golpe dc \ha que Elie tem rea;s poder ,",i
K,:i tom o velrr lilrmitado, fc rr.píi c çua vontade da qne nunca tivera::, os .-l-navcas. qne r-;rvindrr::.ram ,,
ni-aneir» seguinte: s:> lie uma lei :;r;.i ^> ser. ?ecri ta- podei- absoluto, e porui.to proenvi.-:'" e.-.>a l.bciónde
íi . tiii-—,, Rm as,;iin o r, rer , se he una le, par!;, de que os Ingierres ui.to sr v.v,:;rrr".'i;.:n; pairem oif-
ouk: Ji;r ¦— ;r ::r. füa como se deseja; te Ire .urra lei prrscntuntes dr. Povo ainda ..'onse: "am i:ojo , coio a
relAtwri i .¦:ò-:!;;; roa o Hei a;;ra('<ve aos seos leaes Constituição estabeletiiU , a i'ie*ni;i ".iivui quo teve fu-
s".u'"rl;:.:¦; . i toceite u roa bene^eieno''. . c assim o oner, ca Irre.tante para a estaix'iar.cr. >-o:>. qr: ¦ ¦:¦,. ..;., dc sua
se !" o..a '.a a (pitii! olíe não onei tu.r o tao ecosen- l,'aera!r.!aue, quo o ilci onde .¦' • '":-.>;os'jí; ; ç hr-
tir.icr lo '¦':?. —o liei f.> a líiodlauá , o quo he Uiiia je noa por ;¦ a p";'.'::r ivito p"o<p ¦: ' '¦' > .io ( r.ina.creio ,
Riar.cir.i j.oiida rir rq-i-itav a lei. « dr) vpirir) Jr. i'"d.",.:¦'-', h"je ''i" cie íi'i"*ij ».o a
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alma dos negócios pôde ac dizer que aquelle que depen-
de de um artigo lão importante , seja qual for '¦'_(•«

poder nominal, eslá em uma absoluta dependeu eri.

Este he o caso em que se acha o liei de Inglaterra ;
Elle não tem de persi quase rendas- nenhumas; P:'"'u
lis verdade levantar Exércitos , e armar Frotas , po-
rém sem o concurso do Parlamento nio os pôde sus-
tentar; pôde conferir dignidade?, e dar -lugares, porem
sem o Parlamento não llie pôde pagar ordenados ;

pôde declarar a guerra porém sem o Parlamento nao
a pôde sustentar.' Em uma palavra o _Poder Real por
maiores que sejam suas p.ovogalivus distiüttdo , como
eslá , do poder dos impostos, he ura grande corpo

qoe: não tem em si o principio do seo movimento , he

por assim dizer um grande Navio bem armado, a quem
o Parlamento p.i;le, quando quizer, tirar a agoa e fa-
_er encalhar, ou fazel-o navegar pela concessão dc sub-
sidios. .. . ,. ,

Ora aqui temos Srs. Redaetores as atribuições do
Rei de Inglaterra , que n primeira vista n appresen-
tam como ."absoluto, contrabalançadas peio Poder Lc-

gisíativo, sem que tanto Poder junto atemoris.: a nin-

guem, antes pelo contrario tedos os Inglezes estam per-
suadidos que de todas estas atribuições concedidas ao
Rei he que depende a segurança da mesma Constitui-
ção ; porque o" liei fazendo a figura, que de direito
lhe compete vive satisfeito entre a sua Nação , e não
tem motivo algurri porá atentar contra - ¦ "--

¦¦deres ,' e desta combinação de atribuições r.KulIa
harmonia dos Poderen Constít cionaes,. que terá feito a

prosperidade, c a grandeza da Inglaterra. A experiência

portanto nos fez ver que não he da auetoridade do
Rri qne nos temos a temer, mas sim dos abusos, que
elle pôde fazer dessa auetoridade, tirem-se-lhè os meios
de 'iode,' abusar , e demos lhe todas as atribuições qne
lltc competem das quaes como tenho dito não se nos

pôde seguir senão bem.
Iimdano.

O '!

(/:;>'n:uay/> tlalCaçih: dai Ciilidãí,? qu.' tendo suba-
crevido eom a numero th ucçoeu mensaes , que o xeo
¦patriotismo lhes sungerio , pura iriigwento da Ma-
ri nha de Ou erra do Império, paga rum já não sf>

¦ o vim decorrido, mas tãobem outros muitos ainda
não vencidos , porque reconheceram as vantagens ,
nue resultaram deste, pagamento adiantado, exirahida
das Relações apprese.nttula-, pelos Arrecadadores.

Mezes
Matheiis Lino Velozo fi
Jacinto de Mello Menezes Palhares ia
Mariano Anlonio d1 Ainorim Carrão "i'.í
Francisco Pires Leal VZ
|osé Fjsncisco Lobo 12
Manoel Tavares Basto (i
Manoel Rodrigues Seixal .- (.!
João Maria Jac.i.liina 12
Manoel Plácido de Paiva "12
José Luiz I'(.(isn Malheiro ,,.. 19.
ConvctHn de C.n mo .....' Yl
José A átomo d' A raujo Gomes 12
José I.r_nc>r:o Machado 13
Antônio da Costa Correia 12
Joaquim.» I.aurenço de Souza Meireles jí.
José- Francisco de Souza \%
Antônio M.-noçl Fernandes 'Mi
.}¦ sé de Christ.. Morcir. 6
Manoel de Mello .¦ Ri
Manoel 1 ui_ AíFoi" o do Castello i:.'
Manoel Alves da Fonceca Cosia... i i
loaquim Marque*1 Uaptista de Leão ... .... (i
Fernandes j os d' A lm rida • ^
D. Clara Thendoia de Lima ti V.l
Manoel José ritliellu ^
João Ferreira Leite >"-_
Joaquim Teixeira de Mareio - í>
Vtnancio José Lisboa ü

Continuar-..e-h_

N O T I C I A S M A R 1 T I M A S.

E N T R A D A S.

Dia 10 do corrente. —Bahia; 9 dias: B, Amer.
. .'pemc-ing , M.Jukrison Skeiner, equipagem 17, car-

<»a vinho , sal. e papel ao Sobrecarga João Nunes
rir Carvalho. Diz o Mestre que a Esquadra Lusi-
tana tendo entrado pata refazer-se de agoa e man-
fimentos , saio novamente: uma Sumaca antes da saí-
da. deste Bergantim , que a vira pairando á vista
da Esquadra Imperial , e que 2 Embarcações pe-
quenas tinham ficado dentro. — Cruzar, F. Franc.
I/Aslree , Com. Girei, saio deslePorto a comhoiar
as Embarcações Franc.—Dcmtlee; 61 dias; B. J»g.
Oecriri, M. Robert Kertd, equiparem 7, carga fazen-
das . massame , e cerveja a Milhe. — Terragonti, ¦ 50
dias; B. lng. Príncess C/iarlote , M. Wm. Lc Lie-
ire, equipagem 9, carga vinho, e vinagre ao M.
Refere este fique constava em Terrugonu ler oExor-
cito Francas passado os Pyreneos em 2 columnas
no principio de Abril, uma das quaes sitiava S.

Jr..

miilio ao

Sebastião, e outra marchava t\ Madrid. —Calo
3 dias; L. Determinação de Deos, M. Lourcn
sé. Correia , equipagem 4 , carga milho ao "M

to, dito, L. Gaiiiiéa , M.João Gonçalves
cellos, equipagem 4, carga assucar,
M. : passageiro Joaquim Luiz.

S A II I D A S.

Dia 10 do corrente. — Falmouth , pela ZL,./'/ e
Pernambuco,: P. lng. Prime Regente, Com. Wm.
Hendersm : passageiros os lng. Joshua Samuel.,
Éduaido Jones, è o Hespanhol D. Antonio Mar-
tini com um criado. — Cabo frio;, L. Conceição de
Maria, M. André Duarte Carneiro, equipagem 4,
em lastro. — Campos ; L. Conceição, M. Joaquim.
José Caetano, equipagem 5, em lastro. — Rio de S.
João ,- L. Conceição , M. Manoel de Freitas , equipa-

gem 6, em lastro. — Dito, L. Santa Micaella, M.
Francisco Luiz Coimbra, equipagem 4 , em lustro.
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Artigos «'Officio.

Repartição dos Negócios rio Imperit.

y^a M. o Imperador Conformando-ne com as informa-
çõiís do Governo da Provincia de Minas Geraes , e da
lunta da Administração Diamantina-, nobre tn Reque-

. rnentos de Manoel Gonçalves Pires , e João Gonçalves
.'ires: Ha por bem indifiirindo á pertenção do primeiro,
.-aaceder faculdade ao segundo para poder lavrar nas
aiargens do Córrego da Ventania, por espaço de meia

, iguH , no destricto do Rio Pardo, termo da Villa do
iranado da Demarcação Diamantina, guardadas as condi-
:6es, que por Leis, Foraes, co estilos se acham estabe-
l-éidas nas terras da dita Demarcaçüo. O que Manda o
í lesmo Senhor pela Secretaria de Estado dos Negócios do
império participar ao sobredito Governo para sua intelli-
;;ancia, e para que nesta conformidade passe as ordens
necessárias. Palácio do Rio de Janri.ro em 22 de Maio
de 18.3.—José Bonifácio Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Tendo subido á Augusta Presença de S. M. o Im-
orador varias representações tanto do Desembargador do
'aço Juiz da .Alfândega, como do Administrador da

mesma, acerca dos exames, a que o dito Juiz bavia
«tandado. proceder sobre as mercadorias aprehendidas por
i-.So conferirem coai o bilhete do despacho em qualida-
de, e igualdade: Hoave o Mesmo Augusto Senhor por
i.sm Determinar , que se observe na mesma Alfândega

istrictamente o disposto no Capitulo 45 do Foral a
-miliiante respeito, e que depois de lavrados os rompe--
,'iites termos se faça remessa para. o Juizo respectivo ,

...ide' as partes poderám requerer o que lhes for abem:
.. que Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios

i Fazenda, 'participar ao referido Juiz para sua intelli-
meia , e devida execução. Paço era 6 de Maio de

i $23.— ilfnri.»» Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador a
apresentação do Desembargador João José da Veiga,
, rtcarregado dos sequestros das Propriedades Portuguo

:;iíi,', sobre a otferta feita ás Cortes de Portugal pe-
cs Oflieiaes avulsos . residentes nesta Corte : Manda pe-
a decretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, que o
ito (Desembargador proceda a seqüestro na quantia de

;iinuentos « um mil e oitocentos réis, existente em po-
hr de Manoel Joaquim da Silva Porto, fazendo-a reco-
'.cr no Tliezouro Publico por ser de facto propriedade'-ortueueia. Paço 6 de Maio de 1823. — Martim Frau-
'ico Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Tendi, requerido o Commissario Geral da Bulla di
Santa Cruzada providencias a favor da Fazenda da mes-
ma Bulla , pelo notável perjuzo , que soífiera o anuo
passado , e continua a soffrer na Provincia de Minas
Geraes , em conseqüência, de erradas opiniões , e mal
entendidas persuações de alguns Parochos . especialmente.
do Vigário da Freguezia do Corral d'El-Rei: e tomnn-
do S. M. I. em consideração o quanto convém atalbar a
propagação de idéa» contrarias aos fins da instituição da
mesma Bulla, Manda pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Justiça , que o Reverendo l>i , -. 'i Bia-
rianna haja de instruir as suas Ovelhas , e fazer-mes co-
nhecer , que as graças da Bulla ainda subsistem, tendo
sido prorogada a sua concessão por mais seis annos, e>
que os redditos das esmolas sam destinadas ( conforme ¦
ao espirito da mesma Bulla ) para civilisar e cliristiani-
sar os índios deste Império. Palácio do Rio de Janeiro
em 4 de Junho de 1823. — Cuttane Pinto de Miranda
Monlenegra.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Representando o Ouvidor interino da Commarca do
Espirito Santo o embaraço em que estava de cumprir
com o dever de seo cargo contra Alexandre Pereira , e
sen filho André de Sequeira, pronunciados em Davassa ,
por altgarem o futil pretexto de que como Alteres intitu-
lado de Guerrilhas gozam do Foro Militar, Manda S. M.
o Imperador , pela Secretaria d'Estado dos Negocio da
Guerra, participar ao Commandante das Armas da mesma
Provincia, que não gozando os ditos iadividos do Foro
Militar por similhante titulo de Alferes de Guerrilhas,
não deve embaraçar a execução da Lei contra elles. Pa*
ço 28 de Maio de 1823. — João Vieira de Caroalho.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Guerra, que a Junta da Fasenda dos
Arsenaes do exercito, Fabricas, e Fundições remetia ao
Governo Provisório da Provincia de Minas Geraes duas
Armas , uma de Infantaria , e outra de Caçadores com as
suas bayonetas , para se.virem dn modello ás que se vam
ali fazer, Paço em 28 de Maio de 1823. 'oãtf Vieira
de Carvalho.

Repartição dos Negócios d* Marinha

S. M..I. Attendendo ao que Lhe representou o Primei-
ra Tenente da Armada Nacional e Imperial Antônio dos
Santos, Cruz , e aos incommodos porque passou . quer na
Bahia , quer em Portugal., por amor da Sagrada Cau-
sa deste Império, que elle segue , e deve defender ;
Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da Mari- •
nha , que c Intendente da Marinha faça contemplar aquel-
le Official com o soldo de' embarcado , e commedurias
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»_ng«llai des.de o dia sete tle Setembro do anno pagado
cm que sahio deste Porto, até ao cm que i.e apprçsentou
ne.ít-i (idade, palácio elo Iiio de Janeiro em 27 de
.Maio du lá2.i. — Luiz da Ctnha Momirai

'Manila S. M. I., pela Secretaria ele Estado elos Ne-
gocios da Marinha , remetter ao Intendente ila. Marinha
íí Copia da Portaria elo Ministro c Secretario de lista-lo
dos N.'gocios ela. fazenda ,. datada .de '27 do corrente ,
em que participa. Haver o Mesmo Augusto Senhor Grilo-
dp , que pague a Galera Animo Grande, que foi toma-
da para o serviço Nacional, e Imperial ; a fim ele que
na conformidade do seo contendo , passe as ordens, ne-
«es.arias ao Pagador da Marinha. Palácio do „ Je
Jasciro em 3,1 de:-Maio de 1823. — luii da íunh J *°"
reira.

Artigos sXo Officiaes.

.., o r r e s p o n d r. n v i a.

Carta ao Redactor da Malagueta.

Mui. conspicuo , e juntado Sr. Redactor.

Quis Iam férreas ut leneai se /

..'....sem acertasse de duvidar do que V. ro.
,. ¦_¦;..> dourlo : se o ar espcintadiço dos seos

:.í«iiianchndf.>» trejeitos de. toda a sua li-
.}¦->- fim o continuo zunido da sua vã , e' H'1'bo-idade o não convencessem du en-'"'!'<! 

pobre cabeça de V. m., .i sé> leitina
ci." sandices , e necessidade, que amontoa

-.. 'Ia th: grelos', a que deo o nome de Ma-
¦:-.'.' 'é-inlinaria , seria de sobejo . para que

jue inji
- Ce Bi

'.'¦' ¦¦' /.¦ ."'¦¦¦- f/.ée — Quizera excusal-o da ousadia,
''{¦-'¦ -;1'' . ' '¦. vc.-ação se ar.rogou o direito de dou-
^'ijút" s ''"- ili. >.; mas pede: a justiça que lhe de-
•-".-•'.fu., :,--i: ,."..;ui.'nnelo-se V. m. pos: sabichâo (em-
f';™ ,fí ¦"-..¦ -¦""-'¦ o creia) mio pôde ignorar, que car-'-;>!,-.:<:- .'.-••. .armos- da sua com o Imp.- rndor, supõe
¦ -¦::.. Je , c esta paia eom os Soberanos he

,.-¦ '--iannha a falta de respeito. Oneie achou "V.
"... -_.-'-mpios de lauta ardidoza em um Periodiquei-'¦¦-•. _,«:..) seguramente na. França , e na Inglaterra ;

ali nunca os Redactores de Periódicos conversam
directamsnte com os Soberanos ; era isto guarda-d', para o Ato da Lusitânia , Borges Carneiro,
Pact.e José

- Deixar
bis

i com justiça de V, m. , o que inius-
Viltare do celebre Boimet—Ce Éon-

o, c outros da sua trempe.
in de parte o indecoroso, e im-

próprio üas^ formas das suas in cabra ções , verdade,-
ras filhas «to seo cérebro; passarei a mesma mate-
ria, que ern tudo condiz com. ellas. Estabelece V.
Ml. lima escala descendente* dos dias 9 de Janeiro ,
12 de Outubro , o 1.» de Dezembro, a

íícaV riie. prarli
(liier in-

culcár que gradualmente se foram amesqiimliando;
e porque ? Pelos feitos em cada um acontecidos ?
Ora vejamos; em Janeiro resolveo-se que S M. I.
nos não abandona .sjç,; em Outubro Acclamon-se , e
era Dezembro cgfatou-se : qual he maior feito ? O
coi.u.ço ou o coníplemento «le um Projecto? Como
o direito ^natural, e a sã politica tinham caminha-
do de inã.os dadas no dia 9. de Janeiro , o fugiram
e.pavoridos noa dias memorandos de 12 de Oiitu-
iuo, e í «le Dezembro? Pois «; direito natural,
p a sã politica não prescrevem , «pie uma Nação
saia da tutela, tuna vez que chegou á virilidade .

«jue escolha livremente as formai, it fjiie quer ad_-
tringir o exercicio do poder; e depois «|«> escolhi-
da a Monarchia , rode.e de gloria o Monarcha es-
colhido, e circunde do aparatos o acto primeiro da
sua existência ? Ordena , Sr. Redactor , ninguém
o duvida, nem V. m. apezar da sua superficial ida.
de em politica ; não foram pois os aparatos suiis-
tituição esquerda (.expressão sem sentido , se a mio
refere ao casamento morganatico , ou de mão es-
querda) mas legitimo consórcio com it dignidade
do dia. Outra he a causa do seo enfado, sei quan-
ta siceum jecitr urdeat ira, e não receio expol-o,
as suas palavra., serám o novelo Ariadneo , que
me tire do labyrintlw, feito peia sua farragem , e
circmivohição , talvez de propósito. O dia 9 deja-
neiro foi-lhe «-rato pela nobre simplicidade , isto
lie, por «jue não decidia a grande demanda do Bra-
sil, e Portugal, ficava ainda um vasto Império su-
bordinudo ao Reino de __>'. Marinho, que pequeno,
e insignificante que tosse tivera a dita sem par de
produzir o farsante Redactor da Malagueta. O dia
12 de Outubro não podia merecer a sua aprova-
ção, f.oiitiriiioii-se a separuçã_> e independência caiu
a Acclamação unanime ele S. M 1., e adeos par»
a Malagueta todas n- p-p-iraiiças das cebolas ...lo
Egypto. O dia 1 de Dezembro devia ser detesta-
do pelos inimigos fio Brasil, públicos, e encober-
tos , c por conseguinte por V. m. ; rodeava Ac es-
plendor a Pessoa do imperador , pela sua solem-
iiidade, e aparato gravava profundamente na me-
uniria dos Brasilirnses a grande época da sua In-
dependência politica, eorganização iniciada (ia sua
constituição, e o penúltimo encerramento do grau-
de drama, consolidava para sempre o edifício uin-
da vac.illnute.

Tudo isto era, e he natural ; inas o que ln>
uni tanto extraordinário he o despejo com que;
V. m. se nos quer appjreseutar. por Profeta Poüti.
co, advinhando o que fariam os Gabinetes Velhos ;
o ejtie elles fazem, por isso que saio velhos, he
desprezar follicularios imbecis, charlatães, e boçdes
remendi.es fie politica, como V. m. , e progredir
nas negociações, que o» seos interesses verdadeiros
lhes apontam com os Governos, que tei» a opinião
a seo favor, sem embargos do croachar das r\ai,
A respeito das Províncias saiba que de balde tra»
lia lha ; sam habitadas por dignos BrasilienscS,
os ejitaes conhecem por seo encarniçado inimigo , a
quem como ao Satanaz do Millon só falta o poder,
mais não a vontade de danar-nos ; frustradas saiu
suas intrigas; o raio que se destinava a incendiar
os laços da nossa concórdia, cahirá sobre o. malva-
do, que o despedio.

. Virando-me ora aos ataques, qne faz ao Mi-
nisterio , vejo que partem da mesma, fonte , desejo
de vingança, e falta de fé, e de Kergwiha. Quaes
sam os bons Lugares ele honra e mando, que o 1.*
Ministro (que não ha neste Imperi») reservou á
sua familia ? Seria o Lugar de Camareira Mór k
Irmã, do Ministro do Império? Ignora que nos do-
mestiças dc SS, MM. nenhuma.parte tem o Minis-'
teiio ? Não sabe que serviços de criados não sam servi-
ços públicos , e «pie só o amo he quem escolhe ou seos
criados? Seca por ventiww o Listão da Ordem do Cru-
zeiro no. Deputado Antônio Carlos? Em verdade apenàr
do seo desaforo pôde V. m. julgar que pura o Nobr • De-
pntado ser lembrado da Naçãb , a quem desvela-
da, e denodudatiiente «.ervio , e com prestimo so-
bre excellente até por confissão dos nossos inimi-
gos, fosse necessária a alliança com os Ministros,
do Império , c da Fazenda ? Eram Irmão dos Mi-
nistros os Nobre» Deputados Moniz , t Fernandes
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Pinheiro , os es-Deputado» das Corres de Portugal

JJ,,o Cuttliiiho , e Barata? ^ue rie dos Lugares de

iir-iiidof E que se tivessem dado alguns, Meu.bro»
da familia dos Ministros empregos ,/iitd inde / Ue-

viam sio' escluidos só porque eram da familia ; O

qne cumpria a V. in. era mostrar quo eram :;iep-

tos, e sem mérito; porque o "ao podia, porque
do alguns he tio notório o merecimento, quo aiio-

canhalos nomeadamente passava as raias do seo ra-

bido cYiiisi.no. .
Liirguemos os attaques contra o Ministro e sua

familia ;S está tanto além da sua impotente_ raiva

oífende.l-os, eo.no fura do alcance cie um cão pa-
i-!."i- com seos Latidos o Curso da sua, o Sateliite
foi-nioso continua a sua magestosa , e plácida car-

reira , e nem se quer se lembra que ha cães , ou

Malagik-Uis ; antes porém de lindar'esta matéria
desejava explicasse o que sam Devassas privativas
e se ha Devassas, que não sejam Secretas? Pobre
ignorante, porque ao menos se nao informou da

technokigia da Jurisprudência para fallar das cou-
sus. que mio entende ? Saberia, se perguntasse, que
üs 

'Devassas 
como torio o processo intbrmatorio ,

¦iam por necessidade - cretas, e que nisto diferem

do processo iiiquisiíoro, o que pode e deve ser

publico bem que entre nós nao seja. Saberia que
o Direito Porluguez , qne ora aqui serve, nao reco-

nliece Devassas privativas , mas sim Geraes, ou

Especiaes, e que o predicado privativas junto a

Devassas he uma das muitas cousas, que V. m.

rabiscou sem lhe annexar idéa: e visto estarmos
com a mão na massa quizera me explicasse o que
sam Juntas de Fazenda indeclináveis, e Magistra-
dos inconiugaveis , lico que V. m. mesmo se não
entende , nem quer ser entendido; e neste caso
tomarei o trabalho de applicar-lhe o conselho do

filosofo Ftrcorino , que traz Aula Gfilio — Non ne,
liomo impte, ut quod vis abunde consequaris, laceres?

t- Para que matar por tbgir a obscuiidade, a que
não pr.de escapar : He inui densa a nuvem de in-
sigiiiricancia que o rodea; apezar dos seos esforços,
nem mesmo com socorro da maledicencia, tarefa
fácil , e quase sempre agradável a malignidade hu-
mana, conseguirá rompéí-a, e apparecer com honra

eu. dia claro.
He V. m. chegado ao seo verdadeiro tim , que

imputa ao Ministério , deseja ardentemente , como
ae mostra do contexto de toda a sua informe , e

ijesconuexa Malagueta , que S. M. 1. se veja obri-

giuii. ou ti cap lutar com si o Augusto lae, ou en-

(ãó com o republicanismo da maioria elas Províncias.
Serpente , que fomentámos em nosso seio, eis a

paga que nos destinas por nossa louca confiança,
ou" a dependência, ou a anarchia. Engana-se po-
rém, Sr. Malagueta, nem uma nem outra suece-
dera-, o Sr. D. João VI. como Pae do nosso Au-

gusto Imperador será por nós respeitado ; mas
íuío he nem pôde ser mais iioíso Momircha , nem
8. M. pôde passar a outrem a Dignidade que a

Nareio só a Elle eonferio ; quanto ao republica-
ilismo não o tememos , he planta que não pôde
medrar no pingue Solo do Brasil ; se a venenosa

planta para aqui fosse transplantada , a gordura
do terreno a faria esvair-se em folhas sem fructi-

ficar, e o conhecimento da sua esterilidade ainda
sem se ter em coma os vapores perigosos, que
exhalasse, chamaria o machado exterminudor. O

que admiro he à calumnia com que vmc. infama
de Republicanas a maioria das Províncias. Donde
o Sabe i Sem duvida da mesma fonte , que lhe

assegura'., que a estas horas sam os seos sentimen-
iqs os meninos que reinam uns Pcavincias ; uide retro,

Stitana, muiquatn suadn* mihi vna , mente vmc.;
c mente de.» peja.l jnieiito , caiimnii i , e caliiuuiía in-
taniemonte ; as Provincia») do liraiil tem sentimen-
t..»s mui diversos dus seos, ií-».ii seriam iirasitien-
ses os qua esnílis-ien. o* seos insultos de sangue
frio, e não discoríiniissem no iiisipido embrulha
de suas inupeias , calwmnias , contradições , e estu-

pitlas asneiras o verdadeiro alvo a que miram a»
suas sinistras, e daiiinadíis intenções.

Mas que muito que caliiumie V. m. as Provin».
cias, quo lhe não podem responder, se o faz a»
llhistre .Deputado Martim Francisco, aitribuindo-
lhe o que elle nunca disse: o que elle dise , e o

que todos dizemos he que os Poderes já estavam
divididos antes da ir.stilíaçSo da Assembiéa ; que
a Monarehia Constitucional, que éramos obriga-
dos por nosso juramento n estabelecer , implicava
esta divisão, e' que de facto ella existia ; mas isto
uao era dizer que om podo res estavam demarcados
nem acertados, nem delineados; era sim confessar
que estava jurada a sua divisão, e que a Assem-
idea competia somente marcai a raia especifica de
cada um, os contos- de contado, acertar-lhe a mar.
cha em maneira que se mio tolhessem no seo an-
damento ; náo foi a boa fé. do nobre Deputado»
Martim Francisco que demarcou, acertou, e deliu-
cou os Poderes, foi sim a calumnia, e impudencía
,ynica de V. m. que forjou esta falsidaue. Nao Das-
tou-lhe porém atacar só a um Deputado , assestou
o seo eusôso sarcasmo contra a Assembléa inteira
os seos — Suppositis Supponendis —e ficções escholas-
ticas , e sabe vmc. o que sam ficções escholasticas ?
Aposto que não, pois que o conheço pessoalmen-
te , e sei que fora de papagisear algum Inglês ,
ou' Franeez , e ter decor alguns futeis, e vão»
sons , com que nos alaga, quando lhe solta os di-

quês; nada Suais sab:-. O que me c p iva he a bom»
dade com que vmc. concede a um bando de cabo-
culos e mulatos , como somos todos os Brasilien-
ses por obséquio -seo , o refinamento , e miúda dis-
crimiiiação de idéas, que exigem as questões es-
cholastiéas, e que parecem muito para os beiços

grossos da prole de Judtt.
Ora por estarmos a fallar de mulatos , e ea-

boculos , não me poderá explicar porque he im-

possivel crear Aristocracia entre mulatos, cabo-
cios , e negros ? Será isto privativo ao creme da»
r.r as , aos habitantes da Europa? Advirta que
eu não lhes invejo a tal Aristocracia , mas cuida-

va que com os Maittias do Oceano Indico e Paei-
tico, como até os Africanos tem sua Aristocracia,
também nós pobres diabos , tanto ou ainda ineno*
do qne elles na sua opinião . podíamos crear a
nossa , se se apoderasse de nós tal mama ; não
via , eu lhe confesso , que não podesse haver mo-

latos, e caboclos nobres , e peóes . assim como ho.»

via brancos nobres , e brancos peóes , Multi.os no-

bres , e Malaios peóes , negros nobres , e liemos

peões; vio porém V. m. , e tanto basta. A tini ca
'ousa'que 

V. m. disse com tino entre o montão
de asneiras . com que nos atordoou foi qti2 uma
Aristocracia he obra do tempo , nisto concçrdo eu,
e cuido ooo por isto ninguém no Brasil cuida en»'
iintaurar Aristocracia hereditária , niío só poiriue
heran.Tü de empregos não quadra coma natureza,

que não trarisníitte sempre por geração a aptidão,
e talentos, com a razão, e com a jostiça, que não

consente desigualdade sem motivo justificativo, co-

mo pela falia de elementos históricos, que conso-

lidassem a iinstituição pelo respc.to de prejuiso, e
até pei» opposição á opinião re.mmte : inas repare
òue ha unia Aristocracia de g,»adaç.ões, e de inte-
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resses , e não de classes , contra a qual não mili-
lao. as razões expemliihis ; e se alguém no Brasil
si quizer, tem promptos os elementos , cr não acha-
rá inimigos; mas deixemos isto, nem V. tn. me en-
tende, uem eu tenho vagar para o instruir.

Cntíca V. 111. as operações du Ministério , e
como r Magistralmente , e com a mesma snpcrficia-
lidiitle dos mestres da Aldeia , e o mais he até
com falcidade imputa ao Ministério o ter destrui-
do a liberdade da Imprensa, e a Lei existe: mas
replica V. m. , destruio de facto com o caso do
Correio ; he Lógica toda sua , destróe a Lei, quemr,ecorre a Lei para punir a sua violação. Que tal!
Peccou o Ministério, continua V. 111. no perversodestino, que se deo ao Espelho, e em consentir a
miséria do Diário do Governo. Bravo, apóstolo
da liberdade da Imprensa ! He licito a algum Go-
yerno prevenir a publicação de misérias , quandoa Lei prescreve a censura previa ? Provou V. m.
que se desse ao Espelho um destino, que este fos-
se perverso, e que fosse o Governo quem lho des-
se? Caluc.nmdor descarado, devias pensar mais no
que escrevia* , se qnerias escapar das estreitas con-
tas , que tens de dar por teos crimes diante da
Lei. receou o Ministério , continua o solon mo-
derno, em não appreseittar a 8. M. I. a falia do
Principe Talleyrand com as suas reflexões ; crime
(3? nova estampa; onde está o Código que cunhas-
»e este novo delicto ? Que tinha de conimiirn com
as circunstancias do Brasil a falia de Talleyrand
sobre a política ou impolitica da guerra penínsu-lar, estado da opinião na Hespanha, e na França ?
Um charlatão, quando quer desenvolver erudição,
niais se descalça. Errou o Ministério , continua o
Siibio, em remunerar serviços conhecidos, como
fez no 1.° de Dezembro , e com isto suscitou a
emulação , e odiosas comparações das Províncias ,mormente daqueilas, que resistiram a Madeira, e
Rego : guapo ! He erro prerníac serviços conheci-
dos ? Mas as Provincias não tem tido parte; lie
falso ; tem rido quando sam conhecidos os servi-
ços, e se o não tem ainda, nem por isso se lhes
nega ? o tempo da remuneração as agunrda , osseos esforços serám publicados , e devidamente ga-íardoados ; lingoa viperina, alma cmpestacla não
excitarás á rebellião os nobres Províncias da Bit-
/lia, e Pernambuco, como he tua ciara intenção;
a cilada descoberta he cilada frustrada. Despresi-
vel pé de chumbo, tu, e os da tua estofa nao se-
mearam a sizania entre irmãos ; os ardis, e tra-
ças do partido Portuguez não enganam mais ao
Brasil.

Os procedimentos conlra os perturbadores , a ar-
tiitrariedade com que foram alguns expulsos do
Brasil , sam impoliticos , diz o Corifen Malagueta.
-Não basta dizer, lie preciso provar: Eu em regra
detesto todas as medidas de excepção; mas sei qnea. «tucia adberencia nos tempos de crise ás regras
da quadra de paz he desejo humano , porém vísio-
nario: sei que he perigoso fazer compromisso corri
a justiça , mas as precisões políticas obiigatn a ve-
lar-lhe f estatua veneranda não pina sempre , mas
em quantr* » crise dura.

E o Pr creio de 16 de Fevereiro raio foi prema-furo? Pergínja com extiltação o fofo blaterridor,
Não de. certo; foi antes o mais bem concertado ex-
pedienlc para 9 compfer.iento da nossa regeneração,
a convocação e Instalação da Assembléa, e o sue-
cesso justificou a concepção.

E a emigração dos Europeos não foi grande mal,
t: não a promoveu o Mfiislerio? Distinguo, o Ministério
prornoveo, e devia jromover a expulsão de ini»

rni.ros do Brasil, de conspiradores ntraiçoados . «_«>
debaixo de niosiranças de amizade nos queriam* ajVnhitlar; isto foi passo acertado, e conforme a mCtiça ; mormente quando praticado contra estranVei-
ros, pois os Portuguezes nada mais saiT) . i8to°|1(1
o poder que na Inglaterra confere ao Ministério oAllien Bill: ou os Et/raptos eram innocentes c pa-ciíicos , e foram todavia expulsos, e então prevà-ricou o Ministério. Cumpria porém ao Redectôi-
apontai- os casos específicos, e se o não faz he-
porque não existem, Retiiiim-se Portuguezes pun_i-dos pela consciência do mal , que desejavam ao
Paiz que os acoutara , e enriquecera , e temendo adescoberta das meadas , que armavam , devia ou
podia o Ministério estorvar-lhes a retirada? Nin-
gtieni o dirá; se o fizesse, que não vociferaria oMalagueta? Como não soariam os tópicos commuiis.
de — abuso de poder — arbitrariedade — desejo deescravisar.

O Derreto de. " dc Junho foi errôneo , porqueestendendo o tempo de residência inhabilitou respeite-
veis .Luso- Brasileiros, exclama o Malagueta. Se er-
rou o Ministério, errou com todas as Constitui-
ções, com todos oa Póvoa Livres, á excepção dos
Estados-Vnidos da America; errou com A lhe nas com
Inglaterra, com França , con. Hespanha , e com Por-
tugal , até com a pequena e liberritna republica de
Genebra, aos quaes com tudo sobrepujou em Libe-
ralidade , pois ndmittio os iiaturalisacíos aos direi-
tos políticos activos , e passivos , quando esses Es-tados o não faziam. Que importa que os Estadas-
Unidos fossem mais pródigos , sam o unico padrão,
que devamos seguir? Não he palpável o nenhum
perigo delles do apinhamento de Inglézes, que não
os procuravam , e o muito nosso pela entrada de
inimigos naturaes , quaes os Portugueses em a nossa
representação , sem que uma longa residência o»tivesse doinesticado s E quem se inufilisoti com a
fixação do longo termo da residência ? Talvez o
conspicuo Redactor da Malagueta. Ora pois confie-
cenios a falta , que faz a sua perspicácia ; fàcundia
Ciceroniana , e profundidade em Politica, cie qu?nos (cm dado boas amostras nas suas nunca assaz
louvadas Malaguetas ; mas pobres de espirito, comosomosj resignamo-nos pacientemente a perda de Va-
rão tão iilustrado. He certo que Já nos tem custa-
do a comprehender , como um sábio político con-cebe Aristocracia, na collecção de todos os Cidadãos.de um Estudo ainda dos que não tenham os direi-tos activos de Cidadão. Cuidávamos nós pobres mu-latos, e caboclos que a mesma ethimologia da pa-lavra guiaria ao alurniudo Redactor a verdadeiradifinição delia , mas esquecia-nos que elle ignorao Grego, e não alardea dc phüosophia. Ainda maisnos assombrou que mn Politicão classificasse entreCidadãos os escravos, e dVlles formasse o TimEtat; cuidamos que o dotitotasso roncou desta vez,aliijucm'0 bônus dormital Homerus : quiz dizer sem
duvida que a Povoação do Brasil he formada âhomens livres, e escravos, e que nós não tinta-mos terceiro estado propriamente dito, poisque as
profissões, a que elle costuma dedicar-se nas outra.*-Nações, cabem entre nós a escravos , que sam ho-:meus , mas não Cidadãos. Este seo descuido não deixade servi: -nos de alguma consolação , e minorar a penada sua perda.

Basta de ironia : quero fòllar-lhe outra vezclaro por despedida; não foi o amor de um paiz,que v. tu. aborrece, como claramente mostra, mio
foi o interesse pela Pessoa do Augusto Represei!»tante Hereditário da Nação Brasiliense , que o «cor-
dou do silencio, en. que para seo bem deveria con»
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tinu-av; fui s"'m ° desejo «ie vingança, foi o enfado
pelo nenhum caso , que de v. rn. fe/. inn Governo
atilado, «jue sabe apreciar chariatães ; foi a louca
vaidade, com que se. aotot. como numero, quando
náo he se não cifra, e que lhe persuadiu podia
levar avante por caminhos tortuosos os projec.tos
rie iiiii partido, de que se declara aiitesigiiano. Estes
forriiilós motivos tòram os verdadeiros moveis da sua
extraordinária, e infelizmente parra v. in. o vazio
dn sua ciiçhpla., c a sua insanável demência não
tivera, resistência que oppor-lhe. Eu sei que he

jiprnijtiido ser doudo ,. porém iloudo manso ; sei que
us mesmos sábios as vezes riotidejarn liect aliauan-
lio insiinire ; mas também sei que nunca foi licito
ser ciituinniador, e nunca foi peri.iitti.lo ser .nou-
ti.rosq ; nunca se pude iiiipiin.eineitt" aiour a ri.isc¦>.¦-
dia, 

'sujeitar 
a desconfiança, e prüinincr ,1 ' ! . ao

n'iim piiiz, que «• acolheo benigno, e qm í.-¦:::..'>
o empregou , e tem hospedado por tanto tempo, tia
seos atteiitados, eu o espero , serám ca. . irados om
O igor das Leis , assim como os ..!ac|'i<X!'"s qne se
anogiiram a vindiçta particular contra os suas «>f-
tensas'.'Não sam os no-sos tempos para que v. in.
insulte o Brasil inteiro , e se fique rindo; também
não sam pura que ninguém o ataque, quando só
da Lei devem recebei' os seos delictos a tleiida vc-
tribuiçao'. Ílesía-,ne somente escusai- o azedume
la minha resposta ; o homem he animal imitati-
vo-, v. ni deo-ine o exf-uipli,, segui-o; demais
•auem por sua grosseria. atrevida, e ofensivas cho-
çarrices se tinha po-to fora da Sociedade dos po-
iialos , nao tinha dirito á esperar pnlidez. Todavia
repare que não toco na sua vida privada, conten-
íai.rio-me tão somente con, apontar a confusão, e
lesarlaiijo"da sua cabeça. , e maldade do seo cora-
.-áo , quanto apparece aia sua Malagueta. Apezar
íos seos defeitos deseja-lhe emenda.

Dia 9 it Junho de. 1823.

O Brasileiro.

Srs. Redactores.

Tendo nós lido no Diário do Governo de 3
3c Junho dn presente anno a declaração , que fez
> Sr. Theodoro José Biaiicnrrii , desonerando-se ,
itie a-falta da • impressão da folhas do Diário da
Assembléa não procedia ria sua pessoa; mas sim
ia falta, de pontualidade rias notas dos Tacldg-ra-
riios: e tendo nós o mesmo direito de justifica-
;ão : dizemos em resposta a. dita declaração: pri-
no, que antes de ser o Sr. Theodoro José Biein-
-.ardi Redactor , já nós tínhamos dado \ , ou 5
Sessões: secundo", que depois de se olferecer o
íuesmo Sr. para redigir as folhas , já temos dado
.iiitras tantas, ou mais; á vista do qtie, o ris-
;jeitavel Pnlv.co , como Juiz imparcial julgará, de

quem he a negligencia.
Rogamos aos Srs. Redactores , mis queiram

fazer o obséquio rie inserir na sua folha, também
esta declaração, pelo qual-especial favor conjssa-
remos ser de. Vmcs. attentos veneradores. — Possi-
'ionio Antônio Alves , Chefe do l.° Turno..

Dia 7 de Junho dc 1823.

Prestou," fiança .na. Alfândega o Navio Sueco
Ne-jiiuno , que segue, para Buenos Ayres..

Prestou. fiiançsi na Alfândega e segue viagem,
para Hamburgo no .lia 11 do Corrente mez o Ber-
jj-antiin Americano P'omona.

José Maria Velho da Silva,

Contiiiimçãò da Relação d_ Cidadãos que lendo subs-
cre.vkh com o minuto de acções mensaes , qi e o seo

patriotismo lhes st.-o-gerio , pura migraenío da Ma-
rinha de Guerra do Império, pagwam já. não sé
o ràe;z decorrido, mas tãobem outros muitos uniria
¦não vencidos, porque reconheceram as -vantagens,

que resultaram deste pagamento ad-caitndn. exirahida
rias Relações apjireseiUacUii pelos Arrccu.duu.uies.

Mu es
Zeferino .los.' da S'lva y
Manoel Pereira da Câmara. '¦-
_. Joaquim José I.eit °
Ex. Jiiuu'José «l1 Andrail.' Pinto. '*
D. Catarina rir- Serie Vovais 1*
José Antônio Dama-.a .. . .'.' '-«
Francisco Martins Baia '¦"
D. Josefa de Figueiredo filha .......... '&¦
Antônio Corrêa Picanço ¦•• u
Silvestre dr; Souza. ..' - - jj,
Manoel ria Silva   *J,
Manoel Joaquim Gomes Figueira o
Joaquim José Tavares. j*
Monsenhor Cunha... •••• -J,
Manoel Peixoto de Sã ¦¦¦• *-.
Francisco Lemos de Fatia. Pereira Cout.nh.» <K>
Coronel Antônio José da íi veira '",',
Francisco rie Paula da Silva ..--• b-
Manoel Teixeira Passos 1-
Joaié Pereira Vidal ........... J*
Antônio Teixeira 

'Pinto da Cruz .- ——b*_
Fructiiozo Carneiro Leão _• •• !T
Paulo Martin ¦' .*
João Lopes Baptista. • . -. -^

João José Lopes Ferras .';;
Florindo Gomes de Macerio., ....- ••¦ . ;
Rodrigo Antônio d' Ararjo Lima .- •*

José Apolinar de Matos •'• • ••¦ -~

Lourenço José de Souza z
Bazilio José Trindade. ¦ • • • •

Tenenle General Camilo Maria Tonelet
Joaquim Antônio Ferreira
João Gomes Valle
João da Cosia Lima e filho
Comendador Manoel Caetano pinto.....
João Pereira de Souza
Marrano' J osé d» Silveira
Manoel Pinto Nogueira Silva .........

6
12
12.
12
12
ia
6

1_

Miguel João Meyer.

Joaquim Roza de Mendonça..
Francisco Marques d1 Olive.ra -*
Manoel Antônio Picanço £
José Fernandes d'Oliveira 1 «na ^
Lourenço Antônio do Rego -g-
Dcsiderio Pereira Guimarães **
Joaquim José Pereira rie Faro .-•• «|»

D. Anna Rita de Faro e filhas ¦*,
Jaaquim José Pereira de Faro filho -%

João Pereira Darrigue l aro *"
Deputado Manoel José Vclo-Q Soares. ~

João Neto Carneiro Leme -•' «p
José Joaquim d' Almeida «••
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mezes.
José Domingues Moncorvo ...".",..'.",","."". 7.', 9
José Domingues d'Ataide Moncorvo 9
Deputado José Arouche de Toledo Rendom ... 12
•loaquim doa S.intus Baptista 6
João d'' Almeida Brito . ..... 12
Antônio José Pereira Dantas 6
Luiz Alves de Azevedo 12
Henrique José Borges 6
Manoel da Cunha Azeredo Coutinho Souza Chiehor-

ro por si , sua , mulher e filho 12
Luiz Joaquim dos Símios Marrocos 12
Fr. Luiz , e Fr. João Teixeira Lobo 6

José d1 Almeida da Silva 12
Manoel da Silva Vieira Braga 12
Marcos da Silva Ferreira Braga 12
Victor Porfirio de Beja 13
Manoel José de Miranda 12
Tenente General Alexandre Eloy Porteli ...... 12
João Miguel Marques Porteli 12
João Luiz Alves 6
Excelieritisssmo Visconde Porteiro Mór 12
Nuno José Ferreira de Carvalho e filho 36
Aires Antônio Correia de Sá ,. 6
Deputado Antônio Luiz Pereira da Cunha 6
Antônio José de Faria 6
Desembargador Luiz Thomaz Navarro de Cam-
pos 6

João José d1 Araújo Gomes 6
Jeronimó Gonçalves Guimarães 6
José de Lemos Magalhães :. 18
José Antônio de Mello Bibeiro GuiiDarães...... 6
Domingos Antunes Guimarães  12
Jcsé Joaquim de Faria Campos 12
José Caetano da Silia Torres 6
Antônio José de Castro Guimarães 36
Joaõ Bento da Cunha ,...-••-...... 12
Cândido Martins da Costa 12
Padre Luís Gonçalves dos Santos 12
Pedro Mamei 36
Francisco das Chagas de Jesus 12
Antônio José Pereira «3
José Gonçalves Guimarães 12

José Vieira da Costa , ....", .T."..
Ângelo Alves dos Reis Louzada
Antônio da Costa

mezes

12
12

Henrique José da Silva _ _ _ __ __,
Catharina Sanclies dei Campos ._,
Brigíidciro Antônio de Souza Sepulveda ly
D. Maria Joaquina Gularte _ _ _ (,
Francisco Pereira Navaes 12
Manoel Tcodoro Xavier isj
Luiz Zovety 4 ]>..
Bonifácio José Sérgio Amaral fi

8
6

12
6
6

Luiz Moutinho Lima Alvares e Silva ........ 12
Joaquim Sev-aírino Gomes (.
Antônio Soares Rego 3(í
José de o.niz.-i Neto g
Frazcisco José da Silva Guimarães
Francisco Pereira do Espirito Santo.....
Patrício Ricardo Freire
João Pinto Monteiro Dias
Manoel José do Roznrio
lgnacio da Luz Silva Braga \%
José Francisco Moreira 9
Joaquim Gaspar d'Almeida fi
Manoel José Barboza 6
Carlos José de Souza • • ¦ fi
Eleaterio José de Faria {>
Joaõ Gularte,... 10
Fernando José da Cunha 24,
Carlos José da Silva Braga | g
Hilário Mariano da Silva fi
Manoel Godinho fi
Excellentissima e Reverendissimo Bispo Capellão
Mor ;.... ie.

Padre Francisco dos Santos Pinto 85
Luiz Mendes dos Reis Gonzaga \-z
eloaquiai José de Castro Araújo Sampaio 6
Conseant.no José de Faria f>
José Moreira Barboza fi
José Teixeira Pinto (>
José Joaquim Marques de Castro 3(5
Thrisíão Ramos da Silva' 10

Continuar-seha.

N O T I C I A S MARITI M A S.
ENTRADA S.

Dia 11 do corrente. — Ceie ,- 52 dias; B. lng.
Three Sisters, M. Nicoláo Sane, equipagem 12 ,carga vinho, vinagre, azeite, e agoardente a Mil-
ler. — Liverpool; 62 dias: B. Iner. Albion , M. Tho-
maz Hodson, equipagem 10, carga tazendas a Nau-
lor, c' Comp.

S A III D A S.

Dia 11 do corrente. — Pernambuco ; B. lng.
Travei/er , M. John Barsman, equipagem .12, em
lastro. — Rio Grande.,- B. Flor da Verdade, M. Ma-
noel José da Silva, equipagem 19, carga fazendas,
e sal : passageiro o Tenente de Artilharia Jaime
Vasques da Cunha e Mello, o Tenente Coronel de

MilíciasJoão Marques de Souza, Antônio Cavnei-ro, e Francisco dn Rocha Fraga. — Parati ; L.
Conceição e S. José , M. Antônio Balthasar de Son-
?._(., equipagem 7, carga sal: passageiro Fr. Agos-
unho da Apresentação. — Dito, L. Senhora da La-
pa, M. José Pacheco, equipagem .5, em lastro.—
ilha Grande ; L. Bom Suecesso, M. Joaquim Joséde Aguiar, equipagem 5., carga sal. — Dito , L.S. João Baptista, M. Narciso Ferreira , equipagem
fí, carga sal, vinho, e tijolo : passageiros Bento
José , Martinho Antônio , e Francisco Fernandes.— Dito , L. Bom Suecesso , M. Manoel Alves da
Cruz, equipai,,-¦-, 6, carga carne seca. — Mangara-tiba; L. .S. Bento, M. Manoel Gonçalves de Mendon-
ça, equipagem 4, carga vinho, e carne seca. —Ca-
bo frio,- L. União do Brasil, M. Manoel Caetano de.
Barcellos , equipagem 5, em lastro.

c 
',, AVISO 

S.
r,nr bem IWm?!f 

° 
tT'for 

em «'^quencia deter datfo um dia de Audiência esta semana , I louvo
intirl itrZ S ZT, ? 

hil>far. a 1"°/* se?" «ia 20 do corrente mez de Junho. - João Va-tenlim ae faria Sousa Lobato, Porteiro dn Imperial Câmara.
Sahio á luz Cartas Amorosas e Ternas de uma Soral,,-,.-... .'. .., „ 1

., ,-„¦»„../. i\/r ,- 1 n 7„ ut, urna sennoia a. seo apaixonado, vende-se na lo-
_ a ue fauto Mar/m, rua dos Pescadores por 480

RIO D K J á N li IR© na IMPRENSA N A C I O N A L. \srs.
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A ti Ti Cl OS 1,'OlTlCIO.

Reprertição dos Negócios da Fazenda.

C% Erido presente a S. M, o Imperador a repi-eueii-tíi.;*"*».
^o Desembaijrador .loão .'osé «Ia Veiga ,buz dos Se-
onestri» das Propriedades Portuirue/.us , sobre o riunoso
estudo (Ias casas «Io Conte da l.oi.zan : Manda pela 

';".

cretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, Approvar
o concerto » que luaadoi, proceder nas d,Ias casas ; e

muro s, a aiictorisa-o pira todos o- qiie forem indispcn-
sav.-is rios mais prédios s?quesira los , precedendo a co.u-

pf.tct.li- vistoria. Paço fi d" Maio de 1823. - M#rtim
éiar.ctseo Ri'jviro (ie. Andrada.

J(

Sendo presente a S. M. o Imperador o reqiicrimen-
to dos Ensaudores , e do Abridor da Casa da Moeda ,
cm que pediam ser izpntcrs de comparecerem as 7 boras ;
e nSo annuindo o Mesmo Srmlior á representai; a o dos
tSnppIicantes: Manda , pela Secretaria d3 Estado dos Ne-
aoeios «Ia Fazenda, que o Provedor ila Casa da Moeda
faça d tr intíira observância ás ordens, que Ibe tem si-
do dirij-idan acerca dos Officiaes , r- trabalhadores da
mesma Casa. Paço 6 de Maio de 1823. — Martim Fra.-t-
cisco Ribeiro rie Andrada.

Repartição dos Negócios-- dn Justiçi.

Expediente da Sem nua finda em 17 de Maio,

Negoc-os Cais c CrimiiiaeS.

Man')'*' -Cardozo dos Santos. Portaria ao Chancelier ,
que serve de Regedor para informar sobre a queixa ,
que fa das injuapç is praticadas ua causa , em que con-
teude com I). Angélica Maii-i Joaquina de Paiva

Joaquim José de Castro. Port..ria á Mesa do De-
¦sPtnb.iri«;o «lo Paço paia consultai" sobre .< serventia -vi-
tabeia do O-Iielo, que serve.

Albino Gomes Guerra rie Aguiar. Porlnria á mesma
Mesa para consultar sobre a serventia de Olficio , que
pedio.

Francisco Maria da Conceição. Portaria ao Inten-
dento -Gerai ila Policia pira llie deferir como fosse de
justiça acerca, dos insultos, de que se quciia ter soffri-
'-o das suas visinhas.

Francisco Hibeiro dos Guimarães Peixoto. Portaria
á Mesa -do Desembargo do Paço para consultar sobra o
Dllicio , que pedi».

«Intonio Tavares Guerra. Portaria ao Corregedor do
'''««iu; da Corte e Casa para informar sebre o Alvará
ac íniiça . que requereo.

Manoel Ferreira «los Prazeres. Portaria á Mesa do
desembargo do Paço para consultar sobre a pertençao.,'i"c tem o Supplit-ante de livrar-se perante o Ouvidor'¦« Commarca de S. Paulo,

Portar

dc Oliveira Maia. Portaria k mesma para ibe
defini", ou «ansiiliiir sobre o seguio que requer-o,

'/.abei Muna de S. José. Portaria ao Jui.' d.:;s Pci-
tos da Coroa , para informar , ouvindo a Joae Joaqun.i
das \ir^ens , de .piem se queixei).

Joaquim Pereira d,. Andrade Portam ao Cor rege--
dor do Cri...' da C rto -:¦ Casa para Ibe d, dnr, [.ro-
moicudo a df-ei-áo d, s piooessos, de que traia,

innoecnna Cai-taua. Portaria i Me>a rio O, sti.nbnrjío
dr> Paço paia consultar sobre a dispensa de iap.-j dc
ten;pu , pie pedio.

Ouvidor intr-iiuo da Commarea cio Espirito Santo.,
o mesmo Tribunal , para eonsuitnr «obre as i'lu-

vidas que se tem suscitado a v>,'cil" da posse dc dous
Venarioris da ('amara da Villa de S Salvador rios Campos.

Francisco Xavier <!<> Souza. 'Portaria ao (lavador da
Comuiarca do Kit) de Janeiro para «pie avoraudo os
feries de que-truta , estando nos teimes «ia Ordenação
«lo Lie. I,". tit, ,'«s , s. -í- , Ibe doura como for jn.tn.

Elias Alexandre da Silva Correia,. 1'ortar.ia ao Cor-
ret-edor do Crime da Corte e Casa para infoiiiiar ío
existem naquelle Juize os iiistinmento, com quo foi per-
petrario o assasiauio do c-cravo do Supplicante,

José d Oliveira \\ lia. Portaria ao Chancelier , quo
serve de Regedor para informar.

José Saraiva de Carvalho. Portaria ao Intendente
Gsral da Policia participar.do-llie . qne o Siqiplicautí- de-
ve mostrar-se ininvctite fidos rocios . que as l.fu tein
estabelecido, e esperar pela Sentença li nal . r com ella
a reparação do» diurnos que diz ter sofindo.

José'Pereira dos Santos Brito. Portada ao Ouvidor
da Commarca do Riu de. .limei™ para llie detirir como
for justo, invocando os autos de que trata, seo julgar
necessário.

Bernardo José de Souza Queiroz. Portaria á Mesa
do Desembargo do Paço para consultar -sobre o iptiuio .

que pedio,
Joaquim José dos Santos, Portaria á mesma Mesa

para consultar sobre a nomea-ão de um novo bscriyao.

que pedio.
Manoel Antônio'Henriques Tota. Portari? ao Corre-

fedor do Crime da Coite e Casa reuiettenda-lhe o Sum-
inario, a que qirocedeo o Juiz do Cii.ne do Bairro de
S. José, a fim de se proceder sobre elle como for de
direito.

Antônio José Pinto., e outros. Portaria ao mesmo
Ministro remettendo a Devassa em que foram promin-
ciados , e ordenando que sejam julgados na conformida-
de d«s 'Leis.

Leonel de Souto, e Manoel Rodrigues- Portaria ao

Ouvidor d.< Comuiarca do Rio de janeiro para fazer oh-
servar o termo , que assignou a Joaquim Pereira dos

Santos.
Manoel José dos 'Pissos Guimarães. Portaria ao Ou*

vidor da Commarca do Serro do Frio para dar ss pio-
videneias necessárias a leapeito do que representou.

'Antônio de Siqueira Gerar. 'Portaria ao Ouvidor de

S. Paulo para informar sobre a queixa , que fer. das v:.y
' 

.'enci*s que praticou seo visinbo,
Jcsio Antonis Ride). Portaria ao üvii at tora m
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Villa Kcal da Praia Oranrle para fazer pafjar ao Suppli-
cante o valor da sua caia . c plantações , por meio ile
uma avaliação judicial.

Manoel Soares Braga. Portaria ao Ouvidor da Com.
miarca do Espirito Santo para fazer cumprir a Sentença
«li que trata a Supplicante.

'Nrijeci-os Ecelesiaslicos.

Fr. Carlos das Mercês. DemiqheHs. Portaria ao Pro-
'vincial dos Franciscanos , concedendo licença para o Sup-
plioante estar fora da Clausura, t empregar-se no exer»
cicio 'de 

Capellão da Capella dc Malta Porcos,
Câmara da Villa da Sorocaba, Portaria á Mesa da

'Consciência c Ordens para consultar sobre a nomeação
que pede do Padre José Gonçalves Godoy paia Vigário
da raferida Villa.

Fr. Joaquim de Santa Anna Religioso Franciscano.
Portaria i mesma Mesa para consultar s»)bre a queixa
qoe fe/. do seo Provincial, e a vi&ta do que este reipondeo,

Antônio, dc Pina e Vasconcellos , Vigário da Igreja
do ítú,, e seo Irmão. Portaria á mesma Mesa para con*
sultar as medida», que parecerem jautas.

Portaria ao mesmo Tribunal para consultar sobro a
Proposta, que faz o Reverendo Bispo de Marianna para
a.v Igrejas de N. Senhor Ja Conceição de Carnargos ,'N. Senhora da Conceituo do K:o das Pedrai, r Santo
Antônio do Pessanlia.

PItOYíNCTA DE GOYAZ.

111.'"- e Ex.'"° Sr. — O geral contentamento,
satisfação , e alegria dos Povos desta Commarca
nos sempre, e memoráveis dias 12 de Outubro do
«uno 'próximo 

passado, no qual S. M. 1. o Senhor
D. Pedro Primeiro receheo o magnânimo titulo de
Imperador Cosnstitiicional do Brasil pela livre , e
>:' pontam_ vontade tios Povos deste vasto continente,,
e aquelle 1.' de Dezembro do mesmo anno, en,
qne se eiFectuou a Majestosa obra da sua Coroa.
çSo, dando-nos , e as Nações do Mundo o Cunho
e Sello Imperial em todos os negócios politico. Fó-
iam estes , Ex."10 Sr. , os dias da minha exisíen-
cia os de maior rego-ijo , em que me elevei de ar-
lebatamento , e enthusiasmo de prazer. Já ankelati,
as vis Harpius , aquellas hydras infernaes, que nos
queriam immort.Hss.ar na escravidão, em que ja-
zia-mos: já digo, não respiram aquelle ar politico
de que tanto alfectavam para vexação da fraca hu-
manidade , que apoderando-se das nossas fieis, e
limocentes promessas de obediência, dellas mesmas
se serviam para nos perder, e nos escravizar, e
ainda não contentes de reduzir á porção mais bella,
é fértil do mundo a estéreis campinas, Cidades de-
seitas, e despovoadas, e seos habitantes outr'ora
sempre obedientes por costume, e Leis, agente
mais barbara, e crassa , e nutrir no seo seio nions-
tros de infernal veneno. A gratidão que todo nÓ3
devemos á um Principe denodado pela coragem,
e valor, com que nos libertou, expondo-se, e a
própria -lida em consideração de todo o Brasil, e
presentemente^ pelo esforço, que faz em expelir
do uma requissima porção delle a devastadora Co*
liorte de Vândalos Luzitanos; e finalmente, Ex.""
Sr., o beneficio, que recebemos do Auetor da Na-
•tu reza em dar-nos um Chefe : adornado ' de tanta.»
•Virtudes, sain motivos mais que sobejos de obe-
•diencia, amor e respeito , que temos paxá com o
.mais Virtuoso, Corajoso, e Denodado Imperador do
m ii lido.

Hogo ;.i V. Ex." queria levar- ti Present,»» , e
lüu.vidos áf S. M. I, os picos votou- dc «fcedí**»".'»

c Respeito ; emquMilo unida nos Inibi (ante-i dn\*
Commarca dirigimos ao Ceollymiios, hurinonios«js
.Cânticos de louvor, pedindo a Deos pela Couser
vação do Império brasilico , e existência . e sau.
de por diht los annos dc S, M. I. , «> (Ja tfJ.,
Augusta, e V tuosissinn. Esposa. Cioyiiü 3 «fe Abril

¦de 1823..'— João Francisco de Borju Poeira. Ouvi.
«lor pela Lei.

Artigos nao Oíífkiaes.

NOTICIAS N'A< 'IONA ES.

Rio dc Janeiro 16 de Junho.

SS. MM. Imperiaes partiram no dia '1$ 
para

a Imperial Fazenda de Santa Cruz.
—— No dia 13 pela tarde entrou neste Por-

to uma embarcação que fora aprisionada pelo Lord
Cochrane, que se diz ser o Brigue Triunfo da In*
veja, armado em guerra, pertencente â Praça de Lis-
boa, que viera com uma negociação de vinhos pa-
ra os Portos do Brasil , o qual saia da Bahia com
mais de 20 mil pezos , oue , segundo nos aHírmam,
tez distribuir S. Ex. pela tripulação da Esquadra.
Consta-nos que elle tem aprosionado mais £>, que
brevemente chegaram aqui , sendo um d'elles In-
glez , que tinha levado inantiinentos ao Porto b!r*
queado , e saia. com carga pertencente a Negociau-
tes Portuguezes; e outro do Pará que levava iam-
bem -mantiisientos.

Goyaz.

Temos noticias recentes desta Província, on-
de reinava a maior tranquillidade, <iue tanta hon-
ia faz aos seos habitantes. A Câmara de S. João
das Duas Barras onde antecedentemente a intriga
havia prevalecido ficava também em socego , e res-
tituida ao grêmio Provincial. Em 2i de Msrço lia-
via entrado em Natividade o Deputado da Jun-
ta do Governo de Goyaz, e á sul. chegada dis-
solveo-se o intruso Governo ali levantado por su-
gestões do Congresso Portuguez, que para. fomen-
tar a divisão, e desordem havia sanecionado aquel-
le Governo, remettendo-lhe directamente a sua Le-
gislaç.ão. Com n dissolução do referido Governo
acha-se reunida toda a Provincia sem que se ver-
tesse uma. gó gota de sangue, e os Povos melhor
instruídos dos negócios políticos do Brasil , e diri-
gjdos por idênticos sentimentos.

C e n r r, s p o n n E N (: i 4.

Srs. Redactores.

Rara tempprum fe/icitate , ubi sentirc quce vellis,
et qua' sentias dicere licet.

Tae.

Graças aos Ceou, que estou livre rio susto,
que me assombrou no dia 94 do corrente Maio.
/Pacifico por; gênio,, e por estudo maldice eu o-
accontecimentos do Porto do dia 54 do Affosto.de
,1820, r os que delles se seguiram. Acominndava-
me com Indo já' á instabilidade política do iuun-
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do «om a esperança , de que os taes movimentos
liariam a liberdade ela Imprensa ; que tal seria
pois o meo tremor quando n vi baqueando, e hum-
balianelo acurada por indivíduos, os quaes haviam
impresso, e: provado sob o soo nome a necessidade
«Ia oboliçáe. ela censura prévia nas edições dos li-
vros, e outros papeis! Náo me: admirou con, tu-
«io muito a alteração das idéas ; e„, Paris tinha
sido un, dos tópicos para suscitar a inlér.ial revo-
lucção , que sollreo aquelle; Povo , a falta de li-
herdade da Imprensa , porém apenas empolgaram
os Demagogos o» emprego, logo Fouchet (menino
«riu súcia) sen, pejo e sem vergonha disse ao — Nou-
vau Candide —-aqui ha liberdade da Imprensa mas
lie só para se imprimir, o que n nós nos convém:
outra razão mais tive para desassustar-n.e , reali-
sou-se, o que teu, accoutecido mais de uma vez no
inundo, o—parturient montes, nascetur ridiculus
mas.

Passados esses sustos tornou a por-me o es-
pirito om suspenção a leituia da carta de Filojtis-
tiliie, que vem no seo Diário N.° 117, com tu-
do no fim appliquei-lhe também o tal latiie. Como o
Auetor concorda no principio de eterna verdade,
que qualquer Cidadão pôde , e até deve com dig-
nidade , e coiimiediiiieiito expor as sins reflexões
para esclarecimento da Assembléa , continuarei eu a
expor as minhas, respondendo á dita carta tão
conimeclidamente como o fiz na qne tanto alterou
a billis do patrono, havendo, como me persuado,en. nada elterado a do cliente,

Nio ha un, só Brasileiro, que queira ver ai-
terada a Religião de seos Paes, ora esta he ad-
ministrada por Curas com Coadjuctores, Bispos com
Cabidos, e outros empregados Ecclesiasticos ; uns
sam benefícios curados, c outros simples; logo que se
propõe a abolição dos últimos pertende-se alterar a
Religião do Paiz ; eis-ahi o que fizeram , ou paramelhor me explicar, o que quizeram fazer os es-
pintos fortes na Europa, quasi que o iam conse-
guindo , mas logo qne passou a vertigem revolucio-
liaria, o bom senso elos Povos clamou pelo seo
antigo systema de Religião , corrigidos os abusos.

A Religião de um Povo uão he só a crensa,
dos indivíduos neste , ou naquelle mysterie» , esta
deve-a o Coração a Deos ; he também a praticade certos preceitos con, certas ceremo.iias exercidas
por alguns indivíduos da communid.ide ; estes para«pie exerçam bem as suas fi.nrções devem comer, e¦beber assim ceimo comem, liebetn , e vestem aquel-
fe» que na sociedade tem uma representação igual
?'« sua; perinitte-se , e espera-se que — Filojiistitia;
nos diga que no fundo do seo coração está conven-
cido de que os Padres no Brasil estam pagos a
proporção do trabalho, que tem, e da representa-
ção, que lhes compette : eis-aqui o que diz sobre
o.estabelecimento do Cle.o do Brasil o seo único
historiador, Roberto Southey, uni leigo protesta,,-le—No começo das descobertas os Dizimes em to-
das as conquistas Portugiiezas foram concedidas á
Coroa , a qual se encarregou de manter o Clero ;
até que ns.Colônias prosperaram derivava aquelle
muito pouco para se reimboisnr; este arranjo he
lioje iiiuítc, proveitoso an Governo porém he per-
.judicial ao Paiz; elle cobra os Dízimos por intei-
ro , e o Clero sente que o contracto primário lhe
lie de lesão enormissimn; talvez se tem deixado de
,-rear novas Freguezias para não sobrecarregar ao
rhezouro ; embaraço que não existir';, se o Cforo

se sustentasse dos produetos du terra ; seja como
for, l.e uma policia riamnada em todos os 

"sentidos

V conservai-o pobre. Nunca sc empregou melhor a

riqueza mesmo em tempos , c Paizes bárbaros do
que na Igreja; sejam testemunhas a Arquitectura,
us Artes, e as Sciencias ! —

De todos os Povos, que hoje sam já Naçõeí
independentes, o Biasil he aquella, a qoe», custa
menos o seo Clero. A Inglaterra paga aos seo*1
Padres selenia milhões de cruzados anriiiaes ; os
Estados Unidos Ainaricanos contribuem por certos,
e vários modos con, quinze; lie muito longa a lis-
ta do» outros Povos para a inserir aqui. He com
tudo certo que o llraril he o que paga menos. Do
Padre Aires se infere que este ten, seteceiH.s Pa-
rochos , se der-mos ás congruas duzentos mil leis ,
ao que ele certo não montão, teremos para estes
cento, e quarenta contos; ba em todo elle oiten-
ta Conegos , e probendados, aos quaes se paga
com quarenta contos , ou menos ; os Beneficiado-,
cantores , e Capelães ganharam quando muito vin-
te ; no Brasil não ha uniu só colegiada paga pelo
governo ; os Ex.'"os Bispos Diocesanos , e os dous in
partibus, receberam se se quer, onze contos; os
Benesses não rendem aos Parochos, ma. sejam du-
zentos , e oitenta contos ; as Mitras terám de ren-
da quarenta ; juntas estas somas arbitradas com
mão larguissima segue-se que o Clero custa aos
Povos do Brasil amiualmente um milhão trezentos,
e setenta e cinco mil cruzados; dando ao Brasil
quatro milhões de Almas, que exigem serviços dos
Padres, segue-se que por cada Alma se pagam an-
iH.almènte menos ele cento, e quarenta réis : ora
custa a crer que haja quem se lembre de diminuir
um estabelecimento o mais necessário da Sociecla-
de , e que nos custa tão barato!

Setenta milhões , que pagam os lnglezes divi-
didos por dezoito milhões evalmas toca a caeía uma
mil, e quinhentos , e cincoenta réis por anno, des-
presaela uma fracção. Como os Americanos paga-
van, quinze , quando só tinham dez milhões ele
habitantes , he evidente, que pagavam então seis-
centos réis cada um.

Todos os homens desde que o inundo he mui,-
do concorrem com o produeto do seo trabalho pa-
ra sustento , e existência rommoda de outros , que
lhe administram justiça, e que conservam a poii-
cia, e ordem , isto he , que fiizeui castigar os cri-
mes a fim de que o exemplo embarace a pe p-
tração de outros; logo, e por esta mesma r >>: ¦ •->
se teu, pago , e pagará a outros indivíduos -s
quaes com os 6eos discursos, e bons exemplos os
ensinem a não peccar, ea conservar a paz pubii-
ca. Sem ser fanático bem se vê , que se a fragi-
lidade humana permitiisse aos últimos o aproveitar.-
perfeitamente as suas boas obras, e palavras, que
seriam dispensados os primeiros ; o eerío he que
o mundo existe por muito tempo com poucos dos.
primeiros, e sempre bastantes dos últimos. He ver-
dade que estas não foram as idéas do impio e hi-
potelico Deipuy : do coitado , e invejoso Condo.'-
ce. : do atreiçoado , c Atheo Volnej ; do exacravel
Pijyothe Bru.n , e outros...., mas que culpa te-
nho eu se se me não pegou tão mísera , e tãi>
absurda rouba!

Sei rniiiío bem que en outro tempo os Saccr-
doíes viviam de óífertas voluntárias , os Benesses
tem esta oriirein , mas como desde então os Pa-
ârc, comiam , e vesriam , mio era permittidn pro-
nietter um tanto, o dar menos, e que castigos n:,'o>
houveram por esta falta! Diga-o Ananias, e Snü-
ra ! Sr. Filnjiisfiliae pelo amor de Deos, basta já
de soü-inar. e emb«<fi;,r os Povos.

E¦¦•((.n convencido ,;'.ie o pagamento dos Benea-
«es tra* cnmir.igo questões entre o? Parrocos, e

: íl 1
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os ireenezes . mas quando be que as contribui
as indirectas : das quaes esta he

deiKUiiiiii
tema de pagar granel
e nenhum emolumentos , -seja pi
pacar estes , e aquelles mais res

sempre melhor o seo dever quan

guiauienlo
Não duvid

cões, mesmo aBinoiix-c.au: »«» h»»''- ••-•¦ "• uma,
de as suscitar ! Ouvido in.iito que osji-

ales ordenados nos eiiipi-cgadus ,
prelbrivel ao de lhe
sumidos ; o homem

fará sempre ineitior o seo ...i-yu. .(..ando <> seo 111-

teresse do momento o provocar a isso , do que
quando a idéa moral , isto he o cumprimento «los

seos deveres, o impeliu-, ainda quando as ai.cto-

cidades superiores não se esqueçam de uma vigi-

lancia perenne: du mesma forja drinde saie o re-
sitiem os planos paia o .Iludir.

itlo que em algumas Províncias do

Brasil os Benesses não sejam grandes, foram es-

tabelecidos quando nellas se vaia.a ... ouro ; uma

vez pois que a Ag.ieulluiii he agora o seo ramo

essencial de industria, segue-se que precizam tle
¦reforma, «2 uma equallisação geral; se o projecto
se limitasse a isto não se leriatn 110 seo Diário

liem esta, nem a outra carta.
Creio' a punho cerrado , que se devem esco-

lher bons Padres para Parrochos , e mais empre-

aos Ecclesiasticos, mas também estou persuadido,
une não devo gastar o meo tempo em escrever
verdades triviaes , e pueribdadcs.

Nem sempre o interesse move 05 homens ;
não discorri» assim porque seja Padre, nunca me
considerei com qualidades para tão sublime M.n.s-
terio. Menos me faz fallar assim a inveja de não
Ber eleito Deputado ; tendo eu lido os falsos mas
brilhantes discursos ela Assembléa de Paris, as in-
sipidezes das Cortes de Cadis , e as sediças san-
dices das de Lisboa tremeria de abrir hoje a bo*
«a para que me não chamassem Papagaio.

Os Srs. Redactores percebem muito bem que
n'esta carta vam idéas sei indicadas , o seo Diário
não admitte mais , espero porém que tenha logar

para as seguintes palavras.
Honora Deum ex tola anima tua , et honorifi-

ea sacerdotes , et propttgna te cum brachiis. Da i/lis
partem, sicul mandatum est tibi , primitiarum,
vvnrutioiris .- t-í negligenlia tua purga te cum pitueis¦ Filoordinis.

et

Sr. G. P. T.
Ou tu és tolo, ou velhaco ;
E takez que stias Ilido.

Nic. Tal.
Como Cidadão Brasileiro , muito me interessa

quanto pôde concorrer ao bom andamento da justa
Causa da Pátria, e do honrado partido, que abra-
çamos : parece-me mesmo cjue o indijjerenlismo he
uni crim-J , no caso em que nos' achamos. Ile por
isso que leio os poucos papeis publit-os que appa-
ren indo ler !..

u r.

br.
se e

porque o nosso Imperador, o Príncipe Patriota,
que adoramos , não he tia laia daquelles, a quem
os Romanos , na sua infeliz iniseria , proclamava 11,1
O/vti.v : po.fjiie não he como aquelles que ( olhe
que isto he verdade) exigiam se não faltasse no
menor iiiembrosiiiho do seo corpo, sem o adj. sa-
era do : porque não faz caso rie aduladores , e o não
liini do Sr. T. Secundo : porque não estamos n«,»
século de Theophilo, nem na Corte de Justiiiiano,

Ora, Sr. T., sempre lhe quero dizer o que
se diz a seo respeito. " Este Diabo não he Brasi-
leito ; quem sabe se he dos taes que nos querem
precipitar em un. lubyrintho político ; giitaiulo-nos
qne não havtria Assembléa porque nos queriam des-

ora que a temo::
nos annrquisar

desacreditam 11 As-
tudo para desunir-potictir :

sembléa , para
nos , para .... „

Continue , continue Sr. T- , com as suas car-
tinhas e Deos lhe dará o pago, porque nós cer-
tamente não somos capazes disso. Sabe de que es-
tamoa mui persuadidos? Eu lho digo: nem o Sr.
T., nem toilos os da sua vetusta eschola sam ca-
pazes de fazer acreditar-nos que o nosso bom lm-
perador, e os nossos muito dignos Representantes
querem outra, cousa que não seja—-A integridade
do Império ; a segurança, e briího do Throno ; a
liberdade Constitucional do Povo Brasileiro , e a
sua prosperidade.

A Deos Sr. T. , devirta-se com as suas visões ,
se lie visionário; motda os pés, se sam pezados;
e safe-se dos bons Brasileiros, se está empestado.
Sou —O. D. S.

e pasmo quando nao vejo mais qm
T — Agora largo o Diário do Governo

N.° lil: b a sua carta nelle inserida, tornei a
e. . . Na verdade o Sr. T. he corajoso ! Olhem

lie tem medo dos taes Jurados ! Esta seaitro
na sua doutrina , e esta seguro na sua pessoa. Gra-
ças á generosidade dos Srs. Redactores do Diário,
está V. ai. livre do incommodo de appresentar-se;
elles o farani com todo o domiire, e V. rn. terá
todo o tempo de continuar a imbutir-nos a sua
ranços., doutrina politica. Continue pois na sua ta-
refa , «'mostre, se pode, que estamos 110 tempo
das Pundect. e Instit., e da respeitabelissima I,ex
Regia. Por minha parle não lhe auguro boirf re-
«ultitdo, e o creio com optímos fundamentos.. Primo ;

Artigo Communieado.

and /•-
bfliiecn

I never rspoused amj parti/ rtith viole ne,
wa.s resolved lo observe em exact neutnditij
Whigs and Tories ,-'. hut Fura forcei to declare mijsclf
bij thc hoslilitíes nf one side.. ..

A d iisson.
Conheço a pequenez de meos talentos e a fui-

ta ífaquelle prestigio du opinião publica, qm- tento
concorre paru dar pezo ás vozes dos grandes Im-
meus : deveria reduzir-me ao silencio ; n.as estou
por outra parte convencido de que o bem da l a-
iria, que adoro, quo tenho constantemente diante-
dos olhe*; , me obriga a levantar como Cidadão , e
Cidadão livre , este pequeno brado contra as 1,1a-
quinaçoes de seos internos Collora-

 .... TJ

to que sem podel-as derrotar eu não seria bom lira-
sileiro se guardasse o silencio. Sim, Compatriotas,
o Gênio da desordem não cessa nus trevas do see
escondrijo de espreitar o momento opportuno de
desenvolver seos perniciosos planos : elle pode ten-
tar surprehender vossa boa fé , e seduzir com as-
tiitus soíisinas, e enfeitadas caliimnias vossa sim-
plicidade para entronizai- os priiu ipios republicanos,
e essa terrível anarchia , frueto ila demagogia que
tanto tendes mostrado aborrece.. Os tristnuhos qua
tiros do despotismo dos Monalrlias , a pintura, «los
vicios fias suas Cortes, sam o ;sttificio (leque elle

um Paiz Monatchico para ir gradual-
nilo no coração dos Povos os sentimen-
espeito , amor, e adhesão devidos aos
certos de que uma ve/ extinetos estes

perdida a força da opinião, que nelle»

se serve em um Paiz Monatchico para ir gradual-
mente apagando no coração dos Povos os sentimen-
mentos de'respeito , amor, e adhesão devidos aos
bons Reis;
sentimentos, perdida i. torça fia opi
se estriba , a demagogia tomará todo o ascendente
e predoininio sobre os Monsrchas abatidos, e «l«'"a-
creditados ; e estes se verám 110 meio dos seos Po-
vos como meros autbomatos , constrangidos execur

J
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toros - de Lei;-'.; em que não tiveram parte, como Ro-
p-p-.mtan-.ii.s natos il.i Nação, e talvez os mais in-
teiessados na sua gluiia, e prosperidade, Ile tal o
espirito (ie partido, o tiólo, e má fé com que os
demagogos peiteiv.íeui 

'Iludir-nos 
contra o Despo»

tismoj- (leque elles suo? os primeiros apaixonados,
que sim carregam as cores do despotirnn dos Reis,
mas cdles . recatam cuidadosos de vossas vistas o qua-
á o mil vezes maís horroroso da licença , das pai-
xõ'.?--. exaltadas dessas Assembleas dpspotícas, de que
ab:da treme a Humanidade, a favor das quaes pre-
tendem fazer pender a vossa opinião, para a som1.,:-,)
delia levantar sobre o abatimento do Throno o triun-
fb do Republicanismo, até promovido pelas despo-
ficas-Cortes de Portugal.

Compatriotas ! não pretendo , nem fora digno
d$ qualquer .homem sensato, e imparcial escrever os'abusos', 

que pôde conimetter um Soberano revestido
de porer absoluto ; mas tambem fora vilmenle atrai-
coar-vos se fizesse aqui a apologia das Assembleas
populares, ou de outras quaesquer Aiictoridades
novas , quando se acham repentinamente investidas
dc.a-.fs podeia Então a experiência tem mostrado que
he mais. su-pportavol ein tal caso o despotismo de
mm só. Nunca será fastidioso recorrer á Historia
dos Povos para abono desta verdade. Em França, quo
debaixo do despoiico Luiz XIV. era a primeira Na-
ção Europeu nas, Lettras, e nas Armas, cahio ra-
pidamente do seo explendor, quando nm punhadode frenéticos , seguidos dos facinoroso-. e debochadea
do haulcvart de S. Antoine, exaltados pelas theorias
(!« Rouseeau , e Voltaire, pronunciando ou para me-
ih ar dizer profanando o nome de Liberdade , paraPncubrirem seos projectos ambiciosos (como entre
nas a muitos acontece ) levaram á morte um Mb-
nareba respeitável , i ementai am-se aos supremos lo-
gaias do Bstado , e fundaram uma Republica. Mas
que fizeram depois aquelles sábios escolhidos da.
Nação, utjiiellos intitulados amigos do Povo? As
taboas da proscripçfies excederam muito a quantoa Historia nos reluta dos ferozes Republicanos Syl-
Ja, e Mario: centos de homens innocsutes, cujo
cfi"-''.' era o que hoje chamam cateundismo, eram
diariamente axram-ados dos o rasos de s:ias pacifi-
«as famílias, conduzidos a rarecres medonhos, e
d'ali sem culpa nem processo arrastrados á guilho-
tina, ou fiisilados nus Praças. Os homens sábios da
França cahirani victiri.as dos demagogos ; e nem o
virtuoso . o nonagenario Mallesberbes foi poupado
por u.:i são feroz liberalismo: p-ircipiou a lavrar
a guerra civil , consumiiiindo por ioda a parte o
fogo o qne uso podia acabar a espada: o luto, a
consternação , » miséria foram os proveitos que ti-
tou a França dss suas reformas precipitadas, das
suas Assembleas sem freio : aquellü França que. não
linha podido sofrer o despotismo dc Luiz X VI, pu-de sacrificar ns suas vidas ao capricho das facções ,
pôde nadar em sangue, e tremer finalmente debaixo
do sceptrb de ferro de um Estrangeiro. Triste mas
infallivel resultado de uma violenta demagogia c
anarehiii! As Cortes de Hespanha e Portugal vam
dando os mesmos resultados-. ellas já principiaramcomo-a França a tirar aos seos Monarchas lodo o
poder, e influencia, quando só bastava lin.ilal-o :
ellas já principiaram a desenvolveu- a mesma uni-
mosidãde contra- a Realeza , os mesmos discursos'ria Asfiv-blea Francezr 

'.»•' - tem reorodzido entre
cllu-s : e'que preveito te. - ísultado uos Povos Hes-¦püiibol e Portuguez d'aq Jeltá usurpaçãb aos legi-
limos duetos das .'tionaicbias ? Dilataram-se porveritni-íi ns suus especulações mercantis r Anda n.e-
Jlior lin d; ;(•'<.' c moralirrado o seo ' Exercito ? uup-- ¦

ir,en,o'.I-Se a Ma; '.r,':,;\ 
? Vive mais .,a;in-,s :¦ mar-

larto o Cidadão? Preméa-se o verdaríeiro n.a-rcci-
ü.enío ! Ca-ítiga-se o criminoso? Nada disto, uras
atiles «eo motivo -¦-, desonvoivimento d,» partidos ,
e á guerra eivü, o pei .,<¦ de todos os mulos , cuja.
explosão de certo não aconteceria, se an menos as
Cortes se encerrassem dentro dos limites , que a
prui:anciã, e a razão lhes apontavam.

Brasileiros ' Será possivel que a lição du es-
periencia seja perdida para uos ! Não o ceio. O
verdadeiro homem liberal , que leme o poder abso-
luto nos Reis (lavo tambem temel-o nos Congressos
ou Assembleas Populares ; porque em eualquer par-te que esteja esse poder absoluto ficará a portaaberta para o Despotismo, (a) Aquelles que com
o pretexto da Liberdade da Pátria sustentarem o
contrario , som os verdadeiros inimigos dessa mesma
liberdade, de que se fingem defensores ; sam os ver-
dadeitos idolatras do Poder absoluto. A liberdade
dos Povos só pôde realisar-se debaixo de um justo
equilíbrio entre o Legislativo, e: Executivo; e só
pôde durar respeitando-se as Auetoridade» Supre—
mas do Estado, e alguns d'esses mesmos prejuízos
com o que fomos creados a favor da Realeza : me»
ditemos nestes princípios, ac.bareis commigo que a
adopção delles ten» gransjeado á Inglaterra , á Fraii-
ça , e ás mais Monarchias ¦ Constitucionaes da Eu-
ropa tudo- o que estas Potências actuslmente sam;
assim como urna marcha opposiu ten. acarretado so-
bre u Península os males que está sofírendo , e que
homens Pasciiiados, ou perversos quererám reproduz
zir e.nre nós ; principiando em seos esciiptos E.f-
traorcimàrios - a commover, e abalar um Povo fiei,
e generoso, aquém tão mal pagam a hospitalidade
quo delle tem recebida. Cerrai os ouvidos ás seduc-
ções metaphysicas dos doutores liberaes do tetap-o',
que servem quando muito para discussões esr.hoias-
tieas ; porque os homens não se governam da ir.es-
ma maneira , que governamos e dispomos das idéas
em nossas cabeças, muitas vezes ocas. Confienie-s ca-
mo até agora no Monarcha que tudo abandone.a pa-
ra ficar entre nós; qne nem ambiciona, nem se in-
íeressa em ser d"snotico, riem deve querei qué
ninguém o seja. Pecamos á Providencia qne Elle,
e Assembléa formem um ai Cor,in Pclifiro, tenham
tuna só vontade, concoriani ambos d<> mãos dadas
a levantar o eri'fieio social ; e poderemos então con-
tar com unia Constituição segura , que afiançando
a cada um em particular todas as liberdades com-
pativeis com o bem geral , uos livrará do desptis-
mo, qualquer que o'!e seja, da luta dos partidos,
da guerra CivilV "è~poF~~frnr riu dominação de um.
aventureiro, ou de qualquer Potência. quando ir-
ritado por nossa ingratidão ticontsvr-sse iou,' o nosso
Imperador abandonasse o Brasil, -ias desviemos o
sentido de tão melancólicas idéas. Xieinca omen
acertai '

Observador Constitiuionul.

(a) Num ut . r .->¦'¦
irrita: principie," . '

(ü-ertas lusa «aaáà.ii

rtturprincipal-,
,'.- rlienwi ;!-.,.,,,-twil

íl, ÍUp. 1. iti.
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Continuação da Relação dos Cidadãos que lendo subs-
erévido com o numero de acçÕes mrnsnes, que o seo

patriotismo lhes suggerio , para augmento da^Ma-
rinha. de Guerra do Império , pagaram jã )/«« so
o mez decorrido, mas iãobem outros muitos ainda
não vencidos , parque, reconheci rum as vantagens ,
que, resultaram deste pagamento adiantado , estralada
das Relações appresev.Utdas pelos Arrecadadores.

Mezes
1-2
12
12
12
ti

12
P.
12
12
St)

Antônio Manoel Teixeira d» Rocha.......
Alexandre José Pereira da Fonceca.......
Antônio José Pereira da Fonceca.........
José Pereira da Fonceca
João Bernardo de Carvalho
Antônio Francisco il Oliveira
Rafael J osé d' Olivei ra
Manoel Luiz Martins
Antônio Tertuliuno dos Santos.... ........
José Fernandes Pinto Guimarães
José Maria Claro Ribeiro  r>

José Joaquim d'Oliveira Guimarães ....  lá
Bento José da Silva  6
João Militão Henriqnes  IS
Excelientissímo Francisco Maria Gordilho Ve-

lozo de Barbuda  fi
Jomé Gonçalves Maya
João Anlonio Ribeiro e Companhia
José Antônio Gonçalves
João da Silv a Lomba
Joaquim José dc Castro
José Antônio Texei ra
Manoel José de Souza Castro ........••"
Manei Marques
João da Cunha Moreira ...
João Faiix Pereira.........

Execlleiitissiino José Maria d'Almeida,....,
José Luiz d'Almeida
Marcos Antonio Portugal  ,.
Joaquim Rozsi d' Oliveira , .,.
José Miguel de Banos...
José Antônio dos Santos ,
Pedro Gonçalves de Magalhães Chaves...,.,
Custodio José Rodrigues 
João Nepoiuuceiio de Sá ..... 
Bernardo ile Miranda Ribeiro o Souza......
José Manoel de Carvalho e Almeida.......
Anlonio José da Silva e Castro
Melitão Maxenio dc Souza, ,,
Joaquim Pinheiro do Magalhães
Domingos da Costa Rendo , .
J osé Luiz Morei rn  ....
Sebastião José d1 Oliveira
Antônio José Airoísa ,
Antônio Leite Pereira da Gama ...........
João Antônio Airoza
Manoel Antônio Airoza • 
Cmdido Marcondes Ribas
José Pinto de Miranda Couto
Custodio Manoel de Matos ........
Joaquim Fausto de Souza ,
Fructuozo Luiz dn Mota  ..
José Lopes Coelho Coutinjjo¦ ,e Companhia..
Padre André Lopes de Carvalho
João Antônio Serzedello,.,..
João da Costa Alves
Vicente Marques Dias de Castro ..........
Padre Antônio José Ribeiro de Matos..,..
I). Maria Florencia Maciel da Costa
Conselheiro Luiz José de Carvalho eMetlo.

Contiiiuar-se-ha.

HH?X0f\

ls
15.
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6

ia
f.»

9
Vi
li
ti
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lí
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12
íi

a
6
íi

o
12
12

li
36
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N 0 T 1 C I A S M A R I T I M A S.

E N T R A D A S.
Dia 13 do corrente. — Morro de S. Paulo; 14

dias; Lugar Ing. John Thomaz. M. Wm. Visei,
equipagem 7 , carga vinlio , e f.zeudas a Slacinc ,
eComp. Esto Ligar querendo entrar na Bahia Lord
Coehrane o remetteo a esto Porto. — Oito, 15 dias ;
B. Portuguez Amazona , Com. o 'i_.y Ten. Francis-
co Cândido Súão. esto Bergantim saio da Bahia pa-
xa a Costa da Mina , foi aprisionado pela Corvcta
Maria da Gloria , e romettido a este Porto : (a) passa-
geiros o Capitão Tenente Francisco Rebello oaGa-
sua com Odicios do Lord Almirante, Fr. Manoel

1 . C . . TI V» 1 >ue -santa ivoza, e o iicuicano ueneaicto José de
Araújo. — Cabo frio . 3 dias; L. S.João Baptista,
M. José de. Oliveira Marques, oquipegem 4, carga
milho a Manoel José Moreira. — Dito , dito, L. S.
Francisco d? Pnsrhi . !VT. M,mnA riu Conta Porto

Tequipagem íi, carga milho, e louça ao M
pool; tiL2 di. is 

''"'  '"-' -- "'' "
equipagem

¦ -¦ -. v«i _,» "i"l'«5 »' * W .IV" U. «_> . »*• _*._.!.-.(._. -

li. is; B. Ing. Alice , M. Henri/ Éden ,
9, foi afrelado para. conduzir 2 Officiaes,

fa) Corrigimos com esta parte
Íamos u pag. íjGS desta folha.

a noticia que

elOO marinheiros para a Esquadra Imperial.— Lm-
dres ; 54 dias; G. Ing. Sesostres, M. A. Robinson,
equipagem 33, carga fazendas, segue para Chi/p".
passageiros Lady Coehrane mulher do Lord Alan»
i-ante com 14 pessoas de sua famiiia , e mais S Ing

S A II IDA S.

Dia 13 do corrente.-— Sergipe a'El-Rei,- li. Sun-
to Antônio Insensível, M. Btned:eto Francisco ;.:>.
Santos, equipagem 10, carga pólvora, e fazendas:
passageiros o Sargento Mór Antônio Joi.piiui da
Silva Freitas , o Sargento Manoel José -da Lapí
com 2 Soldados, o Ing. Carlos Russo! «om sua inii-
lher, um filho, e um escravo.—¦ Iguape ; S- -du-
rora, M. Manoel José Gonçalves, equipagem i .
carga carne, algodão, e pólvora. — Hamburgo; G,-
llanov. Fortuna , M. Claits Hoop , equipagem 14,
carga assucar e caffé.— Pernambuco ; B. Ing. B>'0-
thers, M. John Torgttson , equipagem- 8,. carga rl'*
nho, azeite, e farinha. — Pernambuco; B. Fama ,-
M. Manoel José- Vaz d' Oliveira ,- cquip;ígêni 14 .
carga arroz: passageiro Fernando da Costa- U-raga-

A V ISO.
Níío podendo ser, por ora, rr-gular a publicação do Diário da Assembiéa, partecips-se **

Pbblico, para úitelligoiu.ia dos Srs. Subsctiptores, que a primeira as.ignatura do dito-Diário po* ilW
mez, comprefiendo todas as sessões desde a abertura; da Assembiéa até ao tim de Maio ; ç que do ine*"
mo modo- se entenderá eom as dos, seguintes mezes , pertencendo sempre a uma assignatura. as sessõe*- d.
Mm tllCK.

|uu 
' 

. ¦ , i __. _._, _. „ ,„..,„....,,,., , ¦ ,, ..__.. it M[ll ayw.1*^
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AnTiGos d'Ofíicio.

Répartiçüo dos Negócios do lmpeno

J^* M. o Imperador Tomando em consideração as ra-
zões expostas pelo Governo da Provincia do Espirito San-
to, em Officio de 2 do corrente , sobre as despezas
enormes , que se fazem necessárias para sustentação dos
índios daquella Provincia, ao mesmo tempo que se não
sujeitam a gênero algum de trabalho, inclinados sem-
pre á rapina , no que causam graves perjuizos aos la-
-vradores: Ha por bem Ordenar, qne o mesmo Gover*.
no, emquanto se não estabelecerem por Lei novas pro-
.videncias para a civilisação dos índios >. os empregue
.utilmente , e de tal maneira , que não sejam damnosos
a si, nem ao Estado, usando para com elles de to-
«los os toieiós de moderação , e brandura , visto que
elles tem tanto direito i contemplação de S. M. 1. , cs-
mo qualquer dos outros seos Subditos. O que Manda
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império ,
participar ao mencionado Governo, para sua intelligen-
Cia , e execução. Palácio do Rio da Janeiro em 24 de
Maio de 1823. — José Bunifaeio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação do
Destmbragador do Paço Juiz «VAlfandega em data de 8
do mez passado , sobre os Direitos de 15 por cento , que
pertendia pagar André Antônio de Araújo Lima por uma
porção de gangas vindas de Monte Video, em o Bergan-
tím Francez Felii .• Manda pela Secretaria dVEstado dos
Negócios da Fazenda , participar ao referido Juiz , que
coniòrmando-se com a sua informac.ro, Ha por bem que
as. referidas gangas paguem os direitos de 24 por cento.
1'aço 7 do Maio de 1823. — Martim Francisco Ribeiro
de Andrada.

Manda S. M, o Imperador pela Secretaria dc Es-
tado dos Negócios da Fazenda , remetter ao Desembar-
gador do Paço Juiz da Alfandepa o Decreto , e Instruc-
ç«5es de 4 de Fevereiro do corrente anno , para a arreca-
nação de diversas rendas Nacionaes , a fim de que o
dito Juiz inteirado do seo contheudo fique na intelligen-
cia, de que a Mesa do Consulado que até o presente era
sujeita á Alfândega , fica de ora em diante annexa áquel-
Ia Administraçfio, que lie tão somente sujeita ao Presi-
dente do Thezouro Publico. Paço 7 de Maio de 1823.—
Maiiim Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta»
do tios Negócios da Fazenda, qne o .Administrador do
Imposto da Siza e Meia Siza , e dos impostos a favor
do Banco' do Brasil remetia ao Administrador da nova

Administração estabelecida na Mesa do Consulado por
Decreto de 4 de Fevereiro do corrente anno os Livros , e
mais papeis pertencentes a estas arrecadações, entrando
no Thezouro Publico com o que dellas dever, e prestando
suas contas com a brevidade possivel, e que desde a da-
ta desta deve cessar toda a arrecadação, e mais funções,
como Administrador. Paço 7 de Maio de 1823. — Mar-
tím Francisco Ribeiro de j Andrada.

Nesta data expedio-^è ignal Portaria ao Administra-
dor do Imposto de 40» réis sobre o Tabaco de corda,
ou rolo.

Conformandc.se S. M. o Imperador com a informa-
ção do Desembargador João José da Veiga , encarregado
do seqüestro das Propriedades Portuguezas , acerca do
requerimento de Antônio José Moreira Coelho , no qual
este pedia ser desobiigado de entrar no Thezouro Pu-
blico com a quantia do 400:000 réis, que. recebera do
Conego Antônio Pedro Teixeira Subdito de Portugal , por
conta de 2.-O00UOOO réis, preço porque tractara com o
mesmo Conego a venda de um terreno , a qual se não
verificou : Manda pela Secretaria de Estado dos Nego»
ci03 da Fazenda , declarar ao referido Desembargador ,
que não tem logar a pertenção do Supplicante , e que.
deve entrar quanto antes com a mencionada quantia no
Thezouro Publico. Paço em 7 de Maio de 1823. — Mar-
tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Havendo-se appresenUdo na Junta do Banco do Bra-
sil Letras sacadas pelo Barão da Lag-tna.., nSo só do
mesmo valor e data, mas até a favor da mísma pessoa ,
exibindo os Portadores dellas pagamento das primeiras
vias de umas, c 2.as de outras-, e devendo para o séò
respectivo acceite haver cabal conhecimento de serem , ou
não as mesmas: Manda S. M. o Imperador , pela Secre-
taria de Estado dos Negócios da Fazenda ," participar ao
Barão da Laguna , que as Letras que de ora em dian-
te forem sacadas quer pelo dito Barão , quer pelo Ence.r-
regado da Thezouraria sejam numeradas seguiaamente , c
que no fim de cada mez se remetta ao Thezoureiro Ge-
ral do Banco uma relação das que houver sacado no
referido mez , na qual se declare os N.»s, datas , pra-
zos , importância, e a favor de quem foram sacadas. Pr-
lacio do Kio de Janeiro em 7 de Maio de 1823' — Mar-
tim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Tendo sido remettidos pela Secretaria de Estado dos
Negócios do Império i dos Negócios Ha Justiça, com
a Portaria da copia inclusa em data de 29 do Abril
próximo passado , o requermonto dos Officiaes e passa-
geiros da Escuna l
Villa de Saiitoa , "
ta P.yrtaria, c !i.lw

"'¦nam prer.ps na
Ar ladis nu di-

ire A da re*

Ili
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ferida Éscuna , o requerimento com trez certificados foi-
to em Pernambuco, e a copia do Inventario, que dc-
pois de. varias deltgencias., e averiguações foram remetti-
dos em 2 do corrente com Portaria da Repartjçao da
Fazenda , inclusa tamberii por copia -. Manda S. M. q,..
Imperador, pela Secretaria d. Estado dos Negócios da
Justiça , dirigir todos estes papeis ao Juiz de Fora da
mencionada Villa de Santos para que , dando livramento
-aos prezos, lhes delira como for de direito. Palácio do
Rio de Janeiro cm 10 de Junho de 18'.'.3, — Caetano
Pinto de Miranda MgiUenlgro.

Repartição dos Negocieis da GuerYá.

Manda S. M. o.Imperador , pela Secretaria dc Esta-
âo dos Negócios da Guerra , que o Tenente General Go-
tonado," das Armas da Corte, e Província dé as necessárias
providencias „ para serem remettidos na primeira oceasião
Os competentes fardamentos, capotes, è mais artigos ás
nove praças do Regimento de Artilharia dn Corte, embar-
cados .no Bergantim Real Pedro , que se acha no Rio
cia Prata, Por esta oceasição Manda o Imperador remet-
ter também á representação dos moradores do Porto do
Peijáo na F.egus-ia do Iguassú , para "que faça procedera um Conselho de averiguação sobre o pouco cuidado do
Commandante do Districto José do Egypto Basto, ern
nao fazer segurar convenientemente dous individuos , queali foram apanhados com Notas do Banco falsificadas.
Paço 30" de Maio de 1823.--João Vieira dé Carv&lho.

Autioos não Officiaes.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio de Janeiro 17 de Junho.

Resumo do Balanço do Thezouro Publico pertencente
ao mez de Março deste anno.

... Receita.
Pelo que se recebeo dedifferent.es Es-
^ facões 282:667U57Ò

Saldo que passou do mez de Feve-
reiro 2:37911168

2S5:046U738
7'1 ' «**•*Vespeztt. .

Pelo que se de.-pendco por difterentes, . ¦ .
Estações 280:12711553

Saldo que passa ao mez de Abril 4:9190185

2S5:046U738

ra. A Esquadra está mai provida, e mal armada-
as equipagens faltas de experiência, edisciplina ikí
litar ; Os OIBcii.es, á excepçjío de um , ou dous"

f não gozam de reputação, alguma ; o Chefe he ac''cusado 
de incapaz; negligente, e traidor. Em i.

ral o espirito publico da Esquadra he máo; (70.
sentimentos, que a dominam , sam a desconfiança eo desgosto.

Tem-se distribuído pela Esquadra 500 homens
da guarnição , para facilitar a bordugem.

A Esquadra Brasileira deve ser composta de
uma Náo de''74, uma Fragata de 58, trez peque-nas Fragatas de 32 a 36, uma Corveta e um Bri»ue.

Sabe-se que as equipagens sam em grande par-te compostas de Inglezes,. e de outros Estrangeiros.
Os Officiaes sam também Inglezes', desde muito
tempo addidos a Lord Cochrane, em cujos talen-
tos plenanifeiite confiam.

A disproporção das forças das duas Esquadras
he só apparciite. Todos crem que o grande nume-
io de Corvetas dos Portuguezes só servo de em-
baraçar os seos movimentos; e sabem além disso
que os Navios mercantes não prestam para comba-
te. A equipagem de um Navio destes fugio toda
poucos dias antes da saída da Esquadra.

A acção que houver entre as duas Esquadras
decidirá da sorte da Bahia, e da questão cia Inile-
pendência. Se os Portuguezes perderem o condia-
te, náo poderám conservar-se. A fome exerce jáos seos estragos ; muitas pessoas morrem diária-
mente de miséria , e um bloqueio de 15 dias pro-duziria convulsões fátaes aos dous partidos.

Se a Esquadra Portuguesa escapar ao Alnvi-
iante Brasileiro , não ha na Bahia meio algum de
reparar as avarias, que receber no combate , e duas
Fragatas Brasileiras podem neste caso bloquear
impunemente o porto. A deos.

^—' E.elrac.tõ de outra .carta datada de ò ido mes-
mo. — O General Labatut ataca-nos por terra. Hon-
ve antes de hontem um ataque em que os Poitugite-
zes perderam uns 60 homens, que foram aprisionados
fora do cbmbate. — Hoje pelas 5 horas da manhã
houve um ataque, cujo resultado ainda ignoro.—
Nós apenas temos mantimentos para 15 dias; e a
Tropa para 2 mezes.

PROVÍNCIA DO CEARA".

Constà-nos que o Capitão Mór José Pereira
Felgueiras marchara do Ceará para o Piauhy «m
29 de Março , á frente das Tropas que pode ajun-
tar. Na Cidade de Oeiras estava levantado o Go-
verno Brasiliense. - . - -

B A II I A.
¦Copia de uma, carta da Bahia, com data de trez de

Maio.

A. Esquadra Portugueza fez-se á vela nó dia
30 de Abril, debaixo 

"do 
eommando de João Felix

Pereira de .Campos. Ella. está avista, e atravessa
a bali ia , 

"pr-ortipta a combater á Esquadra Brasi-
Jeira , comuiandada pelo Almirante Lord. Cochra-
ne , a qual sabe-se que saíra do Rio, e cruza so-
bre esta cosia.

A Esquadra Portugueza consta de uma Náo
de 74, de uma Fragata de 58, e outra de 44, de

ortefas d« {>2 a 28 peças, de um Brigue, umaeonetas at» it « M peça., cie um Brigue, rima que eu á testa de un. partido formidável na Pr
umaca, c í Navios mercantes armados em guer- feira, havia proclamado a, Constituição de Por

PROVÍNCIA cisplatina.

Em outro N.° annunciamos aos nossos Leito-
res que o General das Armas da Provincia do
Rio Grande marchara para as Fronteiras, com-
mandando o primeiro reforço ao Exercito do com-
mando do Barão da Laguna ; publicamos agora o
seguinte Protesto do mesmo General, que vimos
impresso : —

Assaltado pelas inveetiva. do Gazeteiro dw Mon-
te Video, que redigindo a folha intitulada Lei Au-
rora a influxo e sabor da Divisão dissidente , te-
•ve a ilnpudencia , fe ousadia de imprimir em ne-
aros caracteres na sua introduecion a! numero 12,

Fron-
lu-
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gal; " Ç*-iÍa folha se" refere"tiArgos de Buenos Ai-
res 

'N-° -W '• e não sendo possível ver cou, indiffe-
renr.ii uma tão borro.'o_a caluinnia, que pôde fazer
produzir injustas, e temerária'. ,efiexõe_ nus aui-
mo* de-aprecatados, em uma crise táo melindrosa'
em que ob factos do mais abalísado patriotismo ú
prol dá-amada Independência do Brasil sam ás ve-
zes ateados pela intriga c maiedicencia, cumpre
declarar, e asseverar do modo o mais intimo, e com
a phrase do verdadeiro homem tle bem , e legitimo
Brasileiro: que he falsa , intempestiva , e caliim-
idosa aquella diatribe, inventada pelo Gazeteir,. de
Monte Vídeo, e gratuitamente copiada no niencio-
nado Argos N.° 23; e que á testa sim de um for-
midavel partido d? beneméritos e honrados Brasi-
loiros da Província de S. Pedro do Rio Grande ,
venh;, en. auxilio a esta, e a entrar nas iilu. dos
bravos e intrépidos Imperiaes , que com o maior
deiiotlo, e valentia , pugnam pela Sagrada Causa do
Império Brasiliano, á qual espontânea e afinca-
dameilte nclheri, e por ella protesto dedicar os
meos derradeiros atentos , como tenho jurado.

Acampamento en, Queguay 22 de Abril de
1833. — ü Marechal de Campo, José de Abreu.

Malagueta Extraordinária.

Que demônio ha tão datnnado
Que não tema a cutilada
Dos fios secos da espada
Do terrmel May armado l

Estamos no tempo das cousas extraordinárias,
e após tantas que diariamente vemos, maravilha
•fora que náo viesse também uma Malagueta. Mui-
tas pessoas estranhavam o pofundo silencio do il-
lustre Escriptor daquella Folha em outro tempo
periódica , por conhecerem a sua natural activida-
de, e propensão para censurar tudo quando se diz,
e se pratica ; porém ugora se desenganam de que
elle esteve ajimtanrío cabedal para sahir á luz com
uma producção, que desse brado; e teve a fortuna

-de ver realizados os seos desejos. Respeitadores
poís dos conhecimentos, que possue aquelle illustre
Escriptor, e do tucto fino que tem para as quês-
toes Políticas, aqui vamos fazer-lhe os devidos
encoimios com a cordial a (Feição, que elle ha mui-
-to tempo (nn, nós -i«conhece:

.... Sttnl hie ttieim sua praeniiu landi.
Embrenhados pelo confuso, o escuro labyrinto

de idéas da Malagueta Extraordinária, sem pos-suirmos o bempárudo fio de Aaiadna para sahir-
¦ mo,_ _k empreza, lentos, o maduramente reflectimos
.obt-e o contexto delia a fim calhe rmos os prin-«ipios Políticos, que o seo Auctor professa; porémtoda a diligencia foi baldada. Disfkçado defensor da
-causa dos Portuguezes , elle crimina o Decreto de
•IO de Fevereiro do anno passado, sustentando quetal Decreto fôia prematuro, e produzira a emigração

«fie 4700 Europeos ; doe-se de que as lnstrucções do
Decreto de S de Junho pura a convocação da As-

. fiõrniblê». Geral Constituinte e Legislativa inutilieas-¦sen. ao Brasil Luso-Brasileiros respeitáveis; e pio-fundamente o magoa o sequestro feito mis proprie-danles Poilnanezas: por outro lado <"-« parece«também aifectad» da mania republicana, e de ei mi -
Ihaiite o.ppo-siçno de principies , e _by sentimentos
Político, em o mesmo homem, o que çoni verdade
pode uffiri.iar.se he ser elle jurulo inimigo do Inde-

, ipeiiderite Go**er,no do Brasil, ao qual tenta e tentou

U i

deprimir em todas as epochaa, sacrificando para tao
louvável fim u sua penna ora a um , ora a outro»
partido. Vamos pois demonstrai' a falsidade dás
suas aceusações no que respeita aos pontos que
deixamos notados, e com mais vagar voltaremos-
aos outros; em que se mostra ter citegado.o seo
arrojo a ponto de attucar a todos os filhos do Bra-
sil , e á Na-ção.

Depois qué S. M. I. tomou a resolução dfe
acceder ás nossas supplicas , e de ficar no Brasil,
publicou-se logo aquelle Decreto de 16 cie Fevereiro
que convocava um Concelho de Procuradores Ge-
raes das Províncias coiligadas para defeza e *üi*
tentação daquelles sagrado» Direitos de que o Bra» .
sil já por seo estado de adiantamento , já pela sua
graduação na escala Polil.ca estava de p,->sse. ííão
houve pessoa sensata nesta Cidade que não ap-
provasse aquella deliberação ; e parece que o mes-
mo illustre Escriptor tora do mesmo veto em ó
n.° 8."* da sua Malagueta, que târtto deo que fal-
lar, e por se conhecer logo o séó ódio , e oppo-
sição ao Governo , differindo todavia unicamente.
do que tinha feito o Ministério no modo' da or-
ganiziição e regulamento do referido Concelho: i
como pois se desembaraça agora a chamal-a pre-
inatura ? Todo o muiido ha de forçosamente convir
em que era aquella a nossa mais arriscada crise,
da qual dependia a brilhante figura que hoje ré-
presentainos no Theatro Político , ou orna vergo-
nha eterna , e mais pezados ferros do que tínhamos
supportado antes- em que para fazer pender a ba-
lança em nosso favor era preciso chamar à üiii
centro as Provincias ainda indecisas, e fortificar
a união das que já estavam adhereutes ; arredanrlo
dellas não só as suspeitas espalhadas por nossos
inimigos, de que S. M. I. queria assumir o po-
der absoluto, mas até fazendo-lhés cohhececer que
em coiijunctura tão delicada não se fiava aquelle
Sr. somente dqs sêôs talentos, e.dos seos Minis-
tros, mas desejava a seo lado homens que conheces-
sem as circuiistanciaa locaes das Provincias; e em cuja
madure-a e concelho as mesmas Provincias confias-
sem, paru que as principaes d«»liberaçõss do seo
Gabinete tivessem o cunho da sabedoria, que assis-
tia naquella respeitável corporação. O successo co-
roou a grande concepção do Miuisterip : as Pro-
vincias mandaram ao Concelho os seos Procurado-
res, a nossa união tornou-se indissolitvel; e pre-
parou-se com sabedoria a Independência do Brasil,
que tanto desagrada ao Sr. Malagueta; i não bas-
ta ao illustre Escriptor o resultado daquella gran-
de deliberação, para desenganal-o deque o Minis-
terio não se tinha illudido , de que o seo plano
tinha sido bem combinado , de que era aquelle o
momento e não outro ?

Negar esta verdade he fechar os olhos a to-
das us luzes da evidencia de facto , e mostrar o
mais figadnl rancor contra tudo quanto o Mini*.è-
rio faz', pela única razão de ser elle quem o taz.

O Auctor da Malagueta crimina aquelle De-
creto porque desafiam a emigração de 4700 Euro-
peos. (Creio que lia bastante exàgeração, ainda
inesmo entrando a tropa, mas vá na fe dos padii.
nhos.' j Não pôde haver maior injustiça, nem lern-
branca tiiíiis miserável para culpar o Decreto ! Di-.
ga o illustre Escriptor em que ponto o Decreto
offendia a propriedade., e segurança individual des-
ses 4700 Europeos , que se qnjzeiam apartar *'«
nós? Em natln de certo; so iíooí aborreceram, fo.
sem motivo': e se de nós :ve apartaram foi por
sua muito espontânea vontade. Osalá que outros
dos mesmos sentimentos os imitar-sem'.!! Mas quail-- . ' *
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«to ainda fn^sé o Decreto quem desafiou essa emi-

graçiio , era um novo henelicio qne se lhe -devia,

porque obrigou esses -1700 Etiropeo. a tomarem
Min partido , a tini ruiu a mancara de unia neutra-
lidarle que , na oceasião mais arriscada, nus podia
ser funesta. Esses Europeo. meditando sobre os Es-
criptos 'Publicou, e o estado da opinião

í

doininaii-
te,' penetraram logo que o Brasil caminhava a

passos gigantescos' para 
'a sua Independência , e

preparava o sceptro que havia dè ofíerec.r ao Fi-
ilio Augusto daquelle virtuoso Rei, que tinira que-
brado òs ferros da sua ignomínia colonial ; cônsul-
taram os seos interesses ; outros deixaram-se illu-
dit por considerações pueris sobre o futuro; e
cada um fez livremente o que a sua consciência
lhe dictou. ; Ha cousa mais natural e corrente .
Suppon.ls._ios por mn iiionieiito que o Ministério

principiava a tratar esta gente com grande can-
nho, dèsvanecèndo-lhes a idéa da emigração , e

piii.nn.io-üie com alegres cores o futuro que de-
Caro esperar {procedimento que seria irrisório) • o
eua resultaria daqui pelo menos? As pragas, e
as maldições quotidianas dessa gente contra o Mi-
ni.te_io pelos ineonimodos que solfr.sseni , já em
conseqüência das circunstancias dos tempos, já pe-
los desvarios particulares de cada uin ; porque o
Ministério tinha sido a causa de elles aqui fica-
rem. ± Quem desconhece esta verdade? Só o Sr.
l-lalaaueta . e quem não sabe o que he Povo.
' 

Passando ás Instrucções do Decreto de 3 de
Junho , que estipula o tempo de 12 annos de as-
sistencia no Brasil para os _.u1)ditos de outra qual.
quer pari* da Monarquia Portugueza poderem ser
eleitos Deputados á Assembléa Geral do então Rei-
no do Brasil , eu piamente creio com o illustre
Escriptor, que ellas itiuttlisa.am muitos Luso-Bra-'sileirus 

respeitáveis, em cujo numero talvez elle tenha
distinetissimo logar; porém O Concelho -d'Estado não
teve em vista tanto essa respeitabilidade, como o
patriotismo, c conhecimento do Paiz , cujas qua-
fklades em tal caso preferem á respeitabilidade: é
coar effeito antes de 12 annos he incerto se um
indivíduo se demora em qualquer Paiz , que não
seja sua Pátria , com o único intuito de lograr
a. vantagens, que lhe offercce pelo ramo do com-
mercio, (ia agricultura, da industria , das artes , &c;
ou se nelle se demora por gosto, e nffecto que
lhe tenha concebido. Também poderíamos ao" Sr.
Malagueta que de cem Deputados que deo Portu-
gral ;áa suas Cortes nos mostrasse se alli houve ai-
guni Brasileiro ? Porque inutilizaram os respeita-
veis Brasileiro-Lusos Bispo de Coimbra, de El-'vai, 

K:e. &c. ?
Pe'o que respeita aos sequestros era prnprie-

dades Pnrtuguoza. , não culpe o illustre Escriptor
o Ministério ; porque também Portugal , sem pré-
via declaração de guerra , nssenhóreou-se-nos da
Cidade (ia Bahia , e en. Lisboa procedeo a seques-
tro em todas as propriedades Brasileiras oito dias
antes de so praticar aqui o mesmo eom os Por-
tnsruezr-s. Esta medida de nenhuma sorte me pa-
roce opposta ao Direito das Centos. Por este Di-
reito o seqüestro seirue-se immediatamente á decla-
ração da guerra; mas como a nossa declaração de
ffiierra , por uma extrema bondade de S. dM. I.
foi condicional , e devia decorrer tempo á espora
deque Portiiffal aceitasse, ou receitasse a condição,
forçoso era pôr o sequestro , não para incorporar
Jof;o no Estado qs propriedades Portuguesas, mas
para tel-as em deposito, como com effeito estam,
para não poder usar dellas contra tióa o inimigo:
<; termos segura a fiança' das despezas da injusta

guerra, a rpie fomos eomnellitlox. ; Queria o illiij.
tro Escriptor esperássemos que expirasse o prasa.
<le I mezes para se proceder ao sequestro, e que
entretanto Portugal podes*? livremente recolhei- a
si os capitães, que ainda aqui resinai aos seos
Subditos... . r <íue tão feliz lembrança! ; Que tio
diçno sujeito da Pasta da Fazenda! | Que jutio f
¦honrado Luso-Brcrsiltiro 1

Temos até aqui demonstrado que o procedi-
mento do Ministério para com os Portugilezeij, de
cujos direitos o illustre Escriptor §e declarou ze-
lo.o defensor, tem sido fundado em maduro con-
sellio, e justiça ; pelo que pertence ao espirito
republicano de que lambem o illustre Escriptor
parece niíectario , basta reparar que o seo voto
seria que o Ministério politicasse com Gervasio ;
e qne leva muito amai as devassas, a que o mes-
mo Ministério nontidou proceder conlra a cabala de
Lerio reconhecida nesta Cidade por uma ftc-
ção republicana , ou ao menos perigosa e subver-
siv.i ! Talvez que se o Ministério não procedesse
assim, o illustre Escripíor o aecusasse de frouxo,
e impróprio para estes tempos, que carecem de
resoluções rápidas e vigorosas.

Eis-aqui poia reduzido á evidencia que o fim
do illustre Escriptor he deprimir o Governo , e
demonstrado a absoluta semrazão com que elle o
faz. Se esta raiva nasce de elle querer servir ao
partido de Portugal, ou ao partido republicano ;
se nasce de 'não ter sido nomeado Ministro e Se-
cretario de Estado de alguma Repartição, ou ao
menos Embaixador para Allemanha; se nasce, co-
co alguns querem, do mal recebido que foi o seo
requerimento em que pedira o fôro &c., ou de
outro qualquer principio, não sabemos: o'certo
he que essa raiva existe, e que as personalidadra,
odiosas, que ali se encontram, sam disso irrefrags,
vel prova.

O Redactor A. J. P.

CoRHESPOl. BE N C I A.

Srs. Redactores.

Peço com instância a VV. mm., que se di.
nem inserir no Diário essa carta, que por esse

papel dirijo <ao Illustre Deputado o Sr. Carneiro
da Cunha , porque assim exigem circunstancias, e
a necessidade du época actual.

Hou eom o maior respeito, de V\r. mrn. affec-
tuoso Admirador.

Fr. F. de S. P.

¦ IH."™ Sr. — Um dos direitos inalienáveis do lio-
mem, que se lhe nâo pôde negar, e prihcipalmen-
te has Monarquias Constitucionaes, he o direito
de procurar a deleza de qualquer ataque dirigida
contra a soa honin, c com maior razão; se da oi-
feusa lhe pôde resultar para o futuro gravíssimas
damnos. O Redactor do Regulador Bi isilico julga-
do por V. S. como cansa das revoluções aeiui.es
de Pernambuco , não podendo por consideração nl-

guina, ser insensível á esta c.riminação, que o appr"-
senta ia eom um caracter Irem equivoco aos olhos
dos seos Concidadãos, e dn Posteridade; não so

por ser produzida á face d'i_ina Assembléa Le%<»>n"
tiva , que d«v« ser inimiga implacável dos çetuns
revolucionários, como pela grande influencia, qne
tem o titulo d'um Representante da Nação , pede
respeitosamente á V. -S. que se digne dar-lhe a.

provas daquella proposição, tão ofensiva da sua

pessoa em qualidade de Escriptor publico, com»

___
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"«.própria, dos firmes, t» inabaláveis scMimeiitos tie
sua adhesão a Sauta Causa do Brasil, lie de sup-
pôr que uma tal propôs.tato nunca poderia sor liio
soloiiu.ome.ite arrariçatla st-i:i haver uma perfeila idéu
do gei-men revolucionário, que oecultam os prin-
cipios políticos do Regulador; porque'sendo neees-
sarie para se pt-oiTiinciár tlm juizo de similhante
natureza preceder conhecimentos das causas , quo
O motivaram , exercitaria V. S. para com o Retlac-
tor uni dos mais violentos actos do Despotismo,
julgando-e 

'de uma maneira tão to.rivel , sem idéa
idos seos escriptos. Deve-se portanto esperar que-
V. S. oHcreça os testemunhos , que teve; que estos se.
jart. extraliidòs do Regulador para se demonstrai-
a opposiçiío , que ha entre os referidos princípios
políticos deste Periódico , e a Instituição d'um Go-
Terno .Monárquico Constitucional , que todas as
Províncias do Brasil espera.!', segundo os seos pu-
blicos Manifestos ; demonstração esta , quo a honra,
de V. S. deve fazer para que se não d\.-a que a
sua propisiçáo foi arbitraria, e despotiea. Não lio
cie prezuiiiir que quizesse ser ilin Déspota com o
Redactor aquelle, que vem examinar a carta dos
direitos do homem social, marcar os limites cons-
titucionaes da Liberdade civil, garantir a seguian-
ça individual, correr em fim a esponja sobre o qua-dro das antigas humiiinções d'tnnn Nação, que porum dos mais extraordinários golpes da fortuna es-
Capou debaixo do escudo do Gênio Tutellar, que
proclamou sua Independência, de tornar á snbmet-
ter-se ao infame jugo' dus Leis Colouiaes. Talvez
que V. S. procurando as provas attenda melhor ao
texto do Regulador, e ás reflexões históricas, queo acompanham. Verá que o Redactor mão sustenta
o Despotismo, porque he inimigo jurado desta bes--
ta feroz; que dilacera as bases dos Impérios, e
reduz as Nações á triste condição de vis escravas:
verá que o objeeto constante dos seos combates he,
e será sempre a Anarquia, resultado da falta dhar-
monia entre os Poderes Constitucionaes, monstro
niil vezes mais assolador do qne o despotismo : ve-
rá que não he nem Cliente , nem partidário dos
Ricnilicus , è Mazarinos : qne só louva os Sullys,
e os Turgotg, ou aquelles Ministros, que como
esses verdadeiros Amigos dos Reis , e dos Povos
procuram os meios do promover, e adiantar a feli-
cidade publica , repelliiíd». com firmeza de caracter
as pertençoes d'esses egoístas , que clamam contra
o Ministério por isão terem os primeiros lugares
lio seo gabinete, ou por não serem os encarrega-
dos dos negócios do (Joven.o. He com escriptos do
celebre Rnbaut, e do Norvins , Republicanos natos ,tine o Redactor ataca a Democracia, já tão radi-
caimente destruída, como imprópria 

'dos 
grandesEstatlos , peio mesmo Contn.clo Social, e pelo fa-

ii.oso MontKsiquieu : he seguindo os conselhos d"es-ses homens illuminados pela fatal experiência das
desgraças da Sua Nação, que elle sustenta o pai-tiiso da Mctàrquia Constitucional , organizada se-
gutido o piano dos melhores Publicistas do século
Ia, por ser este estabelecimento o único penhorda segurança das rctraüas do Cidadão, e a ver-«adelia Tabon da salvação publica entre o Despo-tismo , e Anarquia. He com o immortal Benjamialonstant, com Mr. dc Lonjuiiuii», com Blackstone,tom Mounier, com Clermonl Toíiírre , com An-fraigues , nomes clássicos na ordem dos -mais me-«¦ernos Publicistas , e Oradores da primeira Assem-blea de hranca, que o Redactor mostra as van-tagens , que resultam da creação da segunda Ca-tnara, mui mal Suprida pelo Censor das Leis em""orna, 

e fracamente representadü no Tribunal ds»*

TVsir.otétffs rPAtlicuíis • per ser constante nu nisto-
ria fatal da revolução du França . que depois da
abolição daquella Cantara, quo deve ser tao popu-lar couto a primeira , tão zelosa i-omo e-ta dos io-
teresses gentes da Naç.to. e nunca, composta, dt-
nobres para que se não possa suspeitai' de quevenha á ser Aristocrática, a França' se precipitounos ahysmos lia deiiiagogiu , e desde então princi-
piaram á correr essas Leis ile sangue, mais tatues
do que as tahoas das pvoscripções dos Sciilas , e
dos Catilinas; Leis sanecionadas pelos mesmos,
que iis promulsravain , e das quaes foram victimas
os próprios Lelisbuloros por se não.lembrarem que.
quando em 1792 disseram , e firmaram como Lei, qt.eo tlireito de insurreição era um direito sagrado, e um
dos privilégios das Nações livres, armaram o povocontra o respeito devido á representação Nacional.'
He com aquelles. mesmos Deputados , Publicistas te Oradores da Assembléa de França que o Reda-
ctor clama pelas attribnicções devidas ao Augusto
Chefe da Nação, em cujo Nome se exercita o Po-
der Executivo , altribuicçóes , que lhe competem
por hum direito inaufcrivel , o que só lhe pnderámser negadas depois d' uma inteira renuncia á mais
sublime, á mais vantajosa de todas as lnstituir,(es
políticas, a Monarquia Constitucional. O Redadur
verdadeiro Amigo tia sua Pátria. iiavei.do-se ap-,
plirado lia muitos annos mui seriamente ao estu-
do dos Publicistas , que traiam dos direitos, e lie-
veres dos Cidadãos, assim corso, ao conhecimento
da historia das Nações, nestes últimos tempos fão
infelizes peles criminosos abusos da san Filozotia ;
tendo visto e, que dicemm os Raynaes , os .Ma-
bíys , os Paines , os Gortlonis , e outros muitos.
de igual tempera , julgou que faria grande seiviço
á Sua Pátria ninstrando-lhe o systema politico, e a
melhor forma do Governo Constitucional, que Uns
convinha para sua verdadeira, e permanente feli-
cidade, porque esta só pode nascer com raízes *u-
lidas da perfeita organização das suas Leis funda-'
mentáes. Sabia perfeitamente que o Regulador sot-
frei ia grande opposição do partido d'aquelles., que
o haviam convidado para entrar na redacçao iTbm.i
novo Periódico Revolucionário, que não sahio á
Luz, graça*, a...; desprezou as inventivas, os sar-
easmos, lembrando-se que tutlo isto he pruprio tias
crises politicas, épocas, em que as Nações ex,
perirnentam na ornem moral os mesmos eslrasus,
que os terremotos produzem na ordem iVzicu. Mas
ainda espera, que quando os homens actitalaienle
prevenidos contra o Regulador , que nunca o qui-
zeram lêr, e que o condenuvam Sem o menor co-
nhecimento das suas ideas, lerem este Periódico,
o julgaram d*hum modo mui diverso A sorte do
Redactor devia por hua Lei necessária ser a mes-
ma, que tiveram todos o* escriptores, que pão pro-
curando louvores prodignlisados por facciosos , do-
ram á luz suas obras em circunstancias iguaes ás.
nossas ; se estivesse em outras íiléàs mostraria ser
mui noviço na historia das Revoluçoens , e extra-
nhaiia justamente os insulto» rios papeis publico5;". Gr-
tros muito mais respeitáveis os soíTreraai por i»mies
motivos na sua Pátria ; o celebre Ha me na íngía-
terra, Montesquieu , Feriam) na França, Oxens-
tierno na Suécia, mas a posteridade os vai vingan-
do. O Redactor julga con. o illustre Barão d' Hol-
bac que unia das provas do merecimento das obras
clássicas he sair do berço, e cahir nas unhas d'a-
qiielles , que-as dilaceram , sem seguirem as regras
da boa critica , e d'uma confutação analytica ver-
dadeitan.ente filosófica. A França beija hoje o pK-
uo de Constituição, que lhe appresentou Benjaraia

^

i
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Coiisliuit : mas no momento , em que e-.ífi plano
saio á lua o «(comparável Publicista sotf.eo , como
vio Mr. Chambullon os maiores insultos porque^iin-
da haviam insectos venenosos da Familia dos Tal-
liens, e Billauils de Varennes. O Redactor espera

que V. S. dig-nando-ae renectir com mais madureza
no contexto do Regulador o justifique na presença
da. mesma Respeitável Assembléa, onde o caracte-
riaou como causador das revoluções de Pernambu-
co ; e quando presista no seo juizo que lhe faça
a honra de lhe dar as provas, que condeiimam o
referido Periódico. Rio de Janeiro em 2 dc Junho
de 1823. — F. F. de S. P. , Redactor do Regulador.

Srs. Redactores.
Já que tiveram a bondade de inserir no N."

122 da sua Folha a declaração , quu fiz sobro as
demoras da publicação do Diário da Assembléa ,
e vejo no N.° 130 qualificada de CEÍumniosa aquel-
Ia declaração pelos Srs. Tachigratos, appellando
estes para o Publico, como Juiz imparcial , espero
merecer-lhes o favor de publicar tambem a replica
seguinte , pois eu me louvo igualmente uo Arbitro
que elles escolheram. Eu não disse que a falta de

pontualidaék na entrega das Notas era a cansa da.
demora ; mas a inlta das competentes Notas decifra-
díss ; ora se os ditos Srs. reparassem no termo com-
Vetentes, de que usei , veriam que eu não iallava"da 

quantidade, mas da qualidade dellas : porem os
Srs. Tachigrafcs , entendendo a minha declaração
como entendem as fallas J-is Deputados, decifraram-
na lambem eom a mesir.j. exactidão, isto he , es-
creveram o que eu não disse. Assenta pois a sua.
accunaeão em um principio falso.

Posto isto, resta-me mostrar que as Notas ap-
presentadas não sam as competentes ; e cendo a es-
colher entre a prova do testemunhas, e a de docu-
mentos prefiro esta, porque ligo assim o útil cotn o
jocoso; e como o Chefe do 1.° Torno se assigna
na aceusação, talvez por mais estimulado, copia-
rei delle mesmo a parle da sessão do dia í> de
Maio, que tenho diante de mim para apuro da
minha paciência. Eis-aqni o que elle decifrou dan-
do a falia do Sr. Antônio Carlos na oecasião , em
qne se discutia o sentido das palavras—se for dig-
«a de mim e do Brasil — que ge acham no Dis-
carso da S. M. 1.

Vou trauscrevel-asem a alteração de uma vir-
gula :

.,. O Sr. iutpnio Carlos — Ha huma difierença
., infelizmente, se a desordem se ingeria quanto a
„ falia o povo conto parte de uma Nação , que he
„ Soberana, que manda , que o Pacto Social, se
„ faça , e achar que manda dn razão porque man-
„ dando pela razão nacional , que tem a razão , e
„ hum compusto da i-asão bociaí he que obriga o

N O T 1 C I A S
E N T R A D A S.

Dia 15 do corrente. — França._,- 49 dias ; C. de
guerra. Franc. Lf Armid, Com. o Cap. de Navio
Vil/arei de Joi/euse. ---¦ Gibraltar ,- 30 dias; G. lng.
Còtirier, M. Pelei- Fe Maistre, equipagem 12, car-
ga vinho a Le Breton: passageiro o Italiana Ce-
zar Cadelino. — Parati ; 14 dias ; L. Santa Ri/a ,
M, Francisco .Antônio, equipagem 6, carga caffé,
aeoar dente , e fumo a vários : passageiros Rayniun-
do José da Cruz , Felicio Antônio , • um Soldado
dc Veteranos, •:• uni escravo.— Dito, 4 dias; L.
Senhora do Carmo, M. Manoel Correta Pinto, equi-

„ Soberano Povo, por isso se ero Iodas as Rpp_e_
„ sentações Nacionaes achíto razoes não justii*, R
„ por isso tem havido as desordens da Soberania
,-, Nacional de qualquer povo, que na qualidade
„ dc Povo, e que uo estado de se pôr, e augnien-
„ tar esta Soberania lie que tem havido estes ah.
„ surdos , e entretanto a Nação não entra nesse»
„ negócios.

A vista desta enfiada de disparates, d'onde o
espirito mais subtil não pôde colher uma só idea ,
pergunto se disse com verdade que havia falta das
competentes Notas decifradas, e se não gastarei lar-
gas horas, dando tratos ao entendimento, na a-
borrecida tarefa de tirar deste çahos alguma luz,
que me guie, retardando-se assim a publicação do
Diário,'que alias seria regular, se eu achasse nas
taes Notas ao menos as bases do discurso, que te-
nho de arranjar í

Isto bastaria para minha justificação; mas co-
mo pnde iulgar-se que as ultimas Notas serám me-
lhores que as limeiras, darei ainda o principio da
Sessão rle %?> s Maio, pelo qual se julgará do
j-.-sto. Vai igualmente transcripto com a mais es-
criipulosa exactidão; mas declaro que he de outro
iih.st.rc autor, o qual ama tanto a «onfusão , que,
1-ecoiilu'cetido talvez que as vírgulas,, por separarem
os membros da oração , podem aclarar o sentido , faz
tão pouco caso dollas, que ha sessão inteira e.n
que se não encontra unia só destas tristes despre-
sadas.

'• Aberse a sessão, esta a porta da sala o Sr.
„ Deputado Albuquerque. Ninguém votou a favor
„ do projecto votouse a favor da segunda discução.
„ A votação nominal Sr. Monis Tavares foi quem vi-'., 

tou a favor da votação depois de haver a emen-
,, da (foi aprovada) — Sr. Prezidente eu acho que
„ se deve ler — tão bem — mais como se ler a ac-
„ ta da qual — que assessão estava eu estou prom-
„ pto para lar — he só para ver ou he ella quem
„ ou para que pode ser — a ordem do dia era por
„ causa da antecedente a qual o mesmo se a assem-
„ bleia de alguém serto da segurança da Nação eu

,, concluo principalmente não devem tomar o que
„ se nem regência quella Comissão que aja o mes-
„ mo que ao Governo faça saber a assembléa que
,, se julga esta. „

Òeeida agora o Publico se com estes alicerces
se pôde fizer obra ; e se não mereço desculpa na
demora, e até compaixão, por me ver obrigado a
formar discursos de proposições imperfeitas, e sem
nexo entre si, ou antes de palav ras vagas, sem sen-
tido , que parecem escriptas ao acaso , ou para en-
loquecer o Redactor. Sou com toda a consideração
seo muito attento venerador e criado.

Theodwo José Biancardi.

M A R 1 T l M A S.
pagem 4, carga caffé, e agoardente ao M, — < "'"
ranagoá ;' 15 dias; S. Lusitânia, M. João Lvi- ae.
Oliveira, equipagem 5, carga matte a Manoel Jou-
quim Ribeiro: passageiros João Baptista, Man oi'1
Dias de Carvalho, 

'Joaquim 
Rodrigues dos San-

tos com sua mulher, e um filho, e um prezo re-
metti do no Juiz do Crime. — Arribada, L. Con-
ceição, M. hmoeench da Moita, saio para a Capi-
temia no dia 8 do corrente.

S A II 1 D A S.

Din 15 do conente. — Nenhum» Sahida.
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negociou do Imperai.

|^| Ubinilo á Presença de S. 1VÍ. o Imperador o Officio
de 2 do mez próximo passado, em qne o Governo da
Província de Goyaz , expíhienrlo as çrandes vantagens ,.
tine resultaram a todo o Império , e com especíalidide
aquella Provincia do incansável zelo , com que o Mis»,
siütiario Ápóítolico Pt. José Maria de iVJacerata tem de-
sempenhado o ministerial de cathequi/.ar , e civilisar os
índios , (pie povoa-n ès Sertões , pede a sua permanen-
cia naquella missão ;, Manda pada Secretaria de Estudo
dos Negócios do -Império , participar ao sobredito Go
verno, o"* I'* Pl,r be"' a.nnuir á sua pertençãb ; jul-
Síãndo o Mesmo Senhor muito dignas efe-louvor as vir-
tndes civis, e eva-neeMi-aS , que se afirmam deste Missio-
nario. Palácio do Kio de Janeir* ' erra '24- de Maio de
3 8j2.—José Bonifácio de Andrada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es-
,-ado rios Negócios âa Fazenda , que o Administrador
das Passagens dos Üios Parahiba, t- Parahibuna, José
Antônio Barboza Teixer.,, -eiande logo proceder á reeditiea-
cão, e concerto do Quartel do tÜfestatamento. daqoerles
.Registos, pelo mesmo perfil, que o "edifício tiver. íní~
•jaécionando , e zelittido esta obrs, para qne toda se faça
•eom a maior Isreviânde -,. e economia ; pagando as Ferias
semanárias pelo Cofre daquelle Registo , as .qtiae» de-
verá autfaenticar ., e vir receber o seo pordueto pelos Co-

, ires do Thezou-ro Publico, quando a elles remetter o ren-
• (limento dus Registo , dando t-etita pela mesma Secreta-
; ria de F.*lado de tudo quanto obrar a este mesmo res-

peito , assim como igualmente de qualquer -obstáculo., que
achar, tendo no entanto -o» -Cofres na maior caittella ,

, e segurança , debaixo da vigilância do mesmo Mesta-
camentò-. Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Maio dc
1323. —Martim Francisco Ribeiro 4e Andrada,

Sendo presente a S. M, o 'Imperador os -reqiierinrteii-
tos de Manoel Gonçalves de Carvalho., João Militão
Henriques , 

' è Joaquim José da Rocha a Sobrinho, em
que cada 'Um pedia permissSo He embarcar para Qiiilí.
mane oito' mil patacas flespanlrolas . e Manoel Gnedea
Pinto dez mil' ditas , para Moçambique , e annnitulo o
Mesmo Augusto Senhor á representação dos Supplicaríte» :
Manda pela Secretaria de Estado dos N^^ocios da Fa-

e»er,r!a , que -o Besembarpulor do Poço Juiz da Alfnn-
«leíra deixe sahir as referidas patacas., pairando os com-
ípetentes Direitos. -Paço 9 de Maio d* •¦18Í3. ~- Martim.
sFranàscu .ftibêtro de Andrada.

âé í

Não havendo titulo qne auetorize a rlesoera, que o
Tliezmtro tem pagado das tochas , que se dam no dia da
Procissão do Corpo de Deos , e não devendo íem esLe
título continuar a fazer-se uma tal despe-a : Man l.a
N. M. o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ns-
gucios da Fazenda , participar ao Conselho da Fazenda ,
pura qne d'ora em diante st? não dem àimithtintes tocSaí.
Pttqo 9 ria vlaio de 1823. — Martim Francsica Ribeiro
de Andrada.

Outra similhante á Mesa do Desembarco do Paçr„
Idem ã Mesa da Consciência.'Mem a Imperial Junti do Commercio.
Expediram-se Portaries aos Ministros deJEstado dos

Negócios do Império, Guerra, e Justiça no -dia 10 pa-ra . õ'mesmo fim, e fazer constar aos Tribunaes perten-centiás ás- ajuas K.«paitia;ões.

Manda S. M. o Imperador', pela Secretaria de Et»
talo dos Negócios da Fazenda, que o Ministro, e Si-
cretario de Estado dos Negócios da Guerra , espeça á
Jiiota 4o Arsenal do Evereito as ordens çecesTOria» pr—
ra que remetia í Mesa do Thezouro Publico orna con~
tá individual do pejo do cobre exi:tente em .chapa , ,«
em aparas. Paço em 9 rie Maio de 1823.. — Mextim Fran*
ibeo Ribeiro de Andmda.

Wanfla S. M. o Imperador, pela Secretaria de Ísta»
âo dos Negócios Aa Fazenda ,. que a Juntai do Banco
do Brasil declare em quanto manta o dividendo das ac-
Ções, que-a Fazenda 'Publica tem no mesmo Banco, qual' a somma das acções , qne venceram prem.» , e qual a
das que ainda mio vencem; "fazendo-se a este respeito
todo o esclarecimento pereiso. Paço em y de Maio da
.1823.—Martim Francisco Ribeiro de Amtruda.

Manda S. H. o Imperador, pela Secretaria de Es-
etado dos Negócios da Fazenda 

'., 
que o Desembargador

»du Pago Juiz da Alfândega .dei^e embarcar pnra Beugái-
Ia no Bergantim Novo Destino , pertencente a MiriOeí
Joaquim Ribeiro, Negociante desta Praça,, cem até ccr».
to e cincoenta mil patacas Hespanholas... pagando es
competentes direitos. Paço 9 de Maio de 1%%$.~**Jfà&?,,
¦tim Francisco Jiibeiro de Andurda. ;

Ftepcwticno dos Negadas da Justiça.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio da
Junta Provisória do Governo da Província de S. Paulo
ile 1 i de Abril rio torrente atino , com a devassa, intet-

-lOgstorios , e mais papeis relativos ás Sumacas Restaura-
çâo , c Boa Fé , que ficaram debaiso de seqüestro no
(JpQtto -de Santos: Manda- o Mesmo Augusto Senhor, ps.
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ia Searataría de Estado doa iVngocios da Jiiati^»,, epiis.
subsista o seqüestro na -Sumaca Restauração , aeuttçr, ra«-
mettidos para esta Corte a» Gorregedqr-do Crime, tfe Cbr*
te e Casa os pronunciados- ua devassa, para serem aepii
julgados"; e que a -Sumaca Boa Fé fique livre , e desern-
baraçada , sendo entregue ao Mestre, e sendo postos: era
liberdade todas as pessoas a ella pertencentes, que. nane
se acham pionuneiados , nem contra as mesmas re&eiluju,
prova para procedimento lec-al. Palácio do Rio de Janei-
ro em 10 de Junho de 18,3. — Caeíoso Piiii* de Mi*

. randu Montenegro.

"Repartição dos Negoedot da Marinha.

Manda S, M. I. pela Secretaria de Estado dos Ne-' 
gpciós da Marinha , remetter ao Intendente da Marinha
a copia dá Portaria do Ministro, Secretario d'jli»tado dos
Negocio» da Fazenda daudo de 27 do corrente, cm qfie
participa Haver o Mesmo Augusto Senhor Ordenado quese pague * Galera Animo Grande, que foi tornada parao serriço Nacional e Imperial , a fim de que na eonforn.i-
ilude oo seo conteúdo "passe as ordens necessárias ao Pu.-
gador dá Marinha. Palácio do Itio de Janeiro em Jl

-de Maio de 1823.—Irniz da Sunlm Moreira.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS

llí.»»0 e È*.>»° Sr. — Pelos differentes Periodí-
v«Oí, que chegados, em que se leram vários arti-
gos , nos quaes sedava aojjublsca, que o Coronel
Francisco Manos! Martins Ramos, e Manoel Mar-
quo*. Grangeiro, obrando de mãos dadas com os
Deputados da Europa, foram em suas opiniões ad-
te-Brasileiros, até mio se uniam com os dous com-¦ panheiroa na mesma Deputação por parte desta
Provincia, e fazendo-se ainda mais notável terem
tugido os Deputados do Brasil, que se qiiizeramreeólfier ás suas Províncias, e aquelles terem vin-do com Passaportes, e licenças.f causaram estascircunstancias unia iiidisposiçãfi tal nos Povos des-ta Provincia, que dê certo "os 

dilacerariam se e!ies nçila. entrassem; e havendo este Governo deconvocar uma Assembléia de toda a Oficialidade detodos os Corpos Militares, Empregados Públicos,Câmara da Capital, e. homens probos, para deli-berar-se sobre os meios melhores de defeza era ca-
?o de sermos invadidos,, e outras mate rias tende»-te»' .ao serviço Nacional , nessa mesma ' oceasiãoloram os daus ex-Deputados condemnado» * seremr-remettidos da Praça de Pernambuco a essa Cortea responderem sobra o sen procedimento, e lá
justificarem-se , onde acharam outros Deputados.íestmiuuhas de sites acçües-, sem o que jamais po-desse» entrar nesta Província , muito principalmert-te pelo receio de que viessem como enviados dn-
queiias Cortes a seduzir, e envenenar os Povos¦e-como fosse este ¦ o parecer de toda a Assembleaemgerai, e dado decisivamente nssim o fizemosoffirraTido ao Governo de Pernambuco, para quedali os enviasse, o que participamos a V."eL,
para que o ponha na presença de

Deos Guarde aV. Ex. por mui
goas 14 de Abril de 1823.

iü.-rb e Ex.» Sr. Ministro e Secretario de Es-tado dos Negocio.3 do Império. -r-.J.qst- Fernandesde Hulhões, Presidente. Joaquim Mariano deOH-veira Rello . Cominandante das Armas. Nieoláo Paes-Sarmento. Laurentino Antônio Pereira de ÇWa-lho . '.Secretario.

de S. M. 1.
por muitos annos. Ala-

AíTIOOS NÍO OFflClAF.S.

.Rio de Jeineiro 18cde,.Juidu>.

Os Jurados.

Cumpre-me annunciar ao Publico que hoje nc.
Ias 10 horas da manhã fui intimado pata amanhã'
também pelas ,10 botas, comparecer no Concedi,'
dos Jurados, a dsfender.me da accusnjÇSo, que pu"bliquei em o N.°I87 deste Diário, a qual versa
sobre uma das cartas, cuja responsabilidade qui.tomar sobre mim. Penetrado da inculpabilidade da-
quella carta , e da rectidão dos meos Juizes , qj.içla
quer que elles sejam, comparecerei sem o menor
temor naquelle acto: o qual pelo contrario estimo
para desvanecer qualquer juizo -menos imparcial
«jue a opinião do Sr. Deputado, quo »e lembrou
de delatar a referida carta, e a mesma aceusação
de que acima fii.llei , tenha suscitado a meo rei*
peito, —-Q Redactor A. J. P.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

INGLATERRA.

Artigo, irnerío no Periódico. — O Padre Amaro.

Considerações sobre o '.Réftitorio do. Ministro dos. Ne-
gocios Estrangeiros «w Lisboa., appresentado ás

Cortes em 31 de Dezembro de .18*8.

Se este Relatório fosse sobre matéria de ee-•cundaria importância-, tâlver se podessem attribuir
seos dele|tos meramente ao Ministro que o wsig*.
nou; más sendo o seo objétto tfxpòr as ^Cortes as
relações Políticas de Portugal, com as de mais Po-
tencias , não -.pôde suppor-se que similhante papelhouvesse de ser appresentado ao Congresso seni a
pleua approvação de todo o Gabinete*. Neste sen-
tido sam os, defeitos do Relatório uma indicação
manifesta não só do pouco saber do Ministro, dos
Negócios Eítrangçirps , mas da incapacidade de íV
dos as outros Ministros, que govefnun. aquella
Nação.

Começa o Relatório confessando que o preses*te Governo, nomeando Ministros para -redisiiam
nas Cortes Estrangeiras, tivera em vista somente
as relações commerciacs. Quando o syste.na actual
da Europa obriga ainda as Potências mais pode-rosas a buscar atliança eom outras Naçxíes, e *
fortificarem-se ao longe por ineio de suas relações
Diplomáticas ; -, que juizo se pôde fazer do Mini.s*
teno Porta|*jez, concebendo o plbno dc dispensai-
se de relações Políticas com os de mais Governos
com os -.quaes de necessidade deve estar em conta-
cto por mil circunstancias ? N» verdade mostra is-
to a mais, crassa' ignorância dos interesses Eme-
peos; porque não ha Político do mais medíocre
çonUecihienío dos negocies Políticos, que não este-
ja persHadido de quão possivel' he haver, uma ceu-
te&tação seria, entre duas Potências Europeas , sei»
que isso affecte todas as de mure , direr.ta ou ;»"dir6títatí!«n-te ; o qualquer Nação que se 8ubli'»hir-
se rj- concorrer com as ouaras , seria obrigada *
suje.tar*a>e ás decisões que ellas tomassemHsom a
oonsiíltarem, comj conseqüência necessária dn sua
subtração ã Liga Europeu.

A. razão que se dá no Relatório para esta •"¦
tra»In, retjolucção . .mo mostra menos ignorância de
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Direito Publico da Europa; porque attribui esta
medida a não querer Portugal ingerir-se nas leig
interiores dos outros Paizes ; i.e.n ter um Corpo
Diplomático faustoso, mais próprio para o brilhan-
tisrno da Corte, do que para cuidar nos interes-
ses da sua Nação. ,_..,„•Em que livro do Direito das (.entes tipreii-
deria o Ministério Portuguez a máxima de que os
Ministros Diplomáticos sam destinados a ingerir-se
nas Leis intelibreà dos Paizes estrangeiros ? ; E
qué experiência lhe daria n conhecer que o fausto
de uni Embaixador não he conducente a facilitar
as negociações, de que se acha encarregado ?! He
na verdade preciso ser muito noviço em Direito
Publico para discorrer tão desvairadamente nestas
Wateri.asJ

Segundo estes princípios de humiliação Francis-
cana, a que o Relatório chama — de modéstia —
diz elle qne intitulara os sefos Agentes nas Cortes
Estrangeiras'—- Eníarregodos dos Negócios Poiiti-
ticos, e comiiierciaes das Estados Portuguezes. —-
E dahi queixa se logo que a intriga pertendeo nas
Cortes Estrangeiras excluir estes Agentes do Cor-

po Diplomático. Mas não foi isto effeito de intri-

ga, foi conseqüência necessária da arrogante teme-
ridade do insignificante Ministro , que ao mesmo
tempo que allegava modéstia em não querer dar a
seos agentes apparattases títulos, suppunha-se com
assaz influencia paia mudar em toda Europa os
usos Diplomáticos, querendo introduzir no Corpo
da Diplomacia os Agentes Commerciaes , que dei-
Ia eram excluídos em todas as Cortes.

Se a Inglaterra , a Rússia, ou outra similhan-
te Potência da primeira ordem tentasse introduzir
na Europa tal innovação, algum fundamento se
lhe podia achar; mas tal priesuropção he insuppor-
tavelmenté ridic*i|a' procedendo dç Silvestre Pi-
nhéifo ,; o ¦ Secretario de tão insignificante Gover-
riò , como' agora está sendo o de JPortugal: je suslía-
se admirado o Ministro dé que o seo plano", en-,
centrasse obstáculos nas outras Potências! ;E ig.-..
norandò ser elle o auctor da dificuldade quer expli»
çal-a attiibuindo-a a intriga.

A innovação do nome de Encarregado de Ne-
gocios dos Estados Portuguezes, em vez de En-
carregado de Negócios inV :,S. M. F,.,. encoijtroii.
também con. obstáculos, qdè b Relatório quer im»
piitar íis idéas de sOvilismo ; e aqui tornam qs
Ministros Portuguezes a mostrar sua ignorância
dò'Direito 3às Gentes na Europa; porque as Na-
ções não tractam umas com as outras diiectamentey
mas por via dos seos respectivos Poderes Executivos
que. saiu os Reis; assim os Ministros que as ou-
trás Nações mandarem a Portugal, só podem ser
dirigidos a El-Rei, e acreditados junto a elle; é
pela mesma razão só delle'se podem receber Mi-
nistro nas outras Cortes, porque estas não tra-
ctam com Os Estados Porlugitezos, mas sim com
o Rei de Portugal : quem nssigna ai credenciaes
lie o Rei , ou seo Ministro ; e não os Estados
Portuguezes ; logo a denominação <le Ministro dos
Estados Portuguezes lie tuna innovação contraria
ao Direito Publico An Europa, e contraria á mes-
ma Constituição de. Portugal; é o opporem.se a
isso as Cortes da Europa nuo he pelas idéas de
servilismo, como quer o Relatório; uias por idéas
de ordem estabelecida em todas as Potências, que
lie' arrogância intempestiva no, Ministério Portu-
guez o querer mudar, até contra'tjs- idéas, «jue á
«néscia Constituição tem adoptado. :

Segue-se depois do Relatório o esboço das ne-
goeiações com Inglaterra, e Hespanha; e aqui ge

descobre igualmente a falta do conhecimentos Po-
titico*), e iité de prudência no Ministério Portu-
guez. A questão com a Inglaterra começou pelos
augi.ientos dos direitos da. Alfândega, insistindo o
Gabinete Inglez nu reducção dos direitos segundo
o' Tractado de IS!0, ante-s que entre em novos
ajustes. Portugal lia dc por íorça dar este passo
retrogrado ; mas be estupidez sem salda publicar ao
Mundo, antes que essa forçada resolução, se taça,
que ella ha de ter logar, como conhecimento da
precipitada resolução das Cortes em aumentar esses
direitos • porque em fim já que a vaidade das Cor»
tes as induzi.) a adoptar uma resolução que a sua
fraqueza lhes não pennitte sustentar, pelo menos
pedia a prudência que se não propalasse ao -mira-
do a '.''conseqüência de desairosos procedimentos.

A mesma observação he appiicavel ás negociai-*
ções com Hespanha; porque, quando todo o mundo
eaperávu que os interesses, e perigos communs hou-
vesséin induzido os Gabinetes de Madrid, e Lisbua
a obrar do melhor accordo , e quando a Politica
pedia que se mostrasse haver esse accordo, mes-
mo liíio existindo elle, para dessa opinião tirarem
as duas Nações Península res alguma força moral,
já que a não tinham física ; he quando o Ministro
neste Relatório expõe á Europa , e á sua Nação ,
o desprezo, com que sam tractadós pela Hespanha ;
e isto a tal gráo, que o Relatório julga necessa-
rio..recorer a represálias, como uuico renimiib.

Não ha por certo declaração mais intempestiva ;
é ainda que no meio de tão má intellthencia se'
annuncia a conclusão de um tractado, he hoje pu-j
blico que nem esse mesmo tractado quiz a Hespa-i
nha ratificar. He logo todo esse Relatório um ti-
cido de misérias , de negociações frustradas , 

"no'

qual o Ministro busca achar consolação na ultima
Nota do Gabinete Inglez sobre a garantia de Por-
tugaf; mais aqui mesmo parece que o Ministo acha
mais: motivos Úe consolação em suas esperanças,
do que a rasão mostra qué se pódé deduzir dasí
palavras da Nota. O Ministro Português exig-io
do Inglez uma declaração dc que intentava fazer
no caso que a França invadisse a Penisula : diiE
o Relatório que o Gabinete Britannico respondera
Qcte tendo aquelle Governo soletnnemente declara-
do.; á face da Europa que nenhum direito presilmia
attribuir-se para intervir nas internas instituições
dos ujitros Estados, sins se reserva a prestar a
este Reino todos os socorros, de que elle podesse
carecer; uma vez, que a sua independência , viesse
por qualquer modo a ser ameaçada por alguma
outra Potência: mas qiie esta sua promessa, a
qual nada mais 

"era 
do que uma repetição das que

e.n outros tempos, e em difTerentes épocas nos ti-
nha feito , nenhuma relação tem , nem se deve en-
tender que tinha, com as instituições Políticas de
Fo-rtuga! , sc não he para declarar que ella em1
nada tem alterado as relações, que antes existiam
entre os dous Paizes — A primeira conclusão, he

que o Gabinete Britannico não garante a Portu-
gal o Brasil, e até nem nisso falia: porque no
Congresso de Vienna , quando os Ministros Portii-
tiignezes quizeram exigir essa garantia, todas as
Potências se recusaram a ella. Em segundo logar
vê-se da mesma declaração que o Gabinete Inglez só
se oppo.á a uma invasão, mas qne nada lhe im-

porta com a Constituição, ou fôrma do Governo ;
assim se as de mai*i Potências insistirem, e tiverem
meios de influir en. qualquer mudança na Constitui-

ção de Portugal nesse r-n-.fi o Governo Inglez sé '

não Hitronielterá . porque seo unico projecto lie in-

pedir que o território Portuguez seja' governado

Jí. >
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pn,- alguma outra Nação, que destrua naquelle
Paiz a, influencia de. liiiiutiTr:.. .ívn leirciro lugar
Si. conclui' desta resposta que' ella foi nina repeli-
lão .das qu» o (inverno Inglez liavia dado n l or-
tligai em outroj tempos, e em dillerentes é|jocns .
o por tanto he absurda' a hvpothese do Ministro
Portuguez • quanilo pe.rtende que esta decliiração
procede de teceu, havido mudanças nos iudividuos
dn Ministério Inglez . que prcseulententc olha de
outra medo para os projectos da Santa Alliaiiçti
T«l indui-ção do Ministério Portuguez he diante-
tralmente oppnsta :is palnwus da dectaraçáo. Am-
(jucção geiiuiiiu, que se pôde tirar de todos os rio-
cuuieutos ofílviai-s, que se publicam nas quatro par-
t.ps da Miiüar.piia Portiigiieza, he que n clia.i.ada
Regenci-ução,do Porto rcdtizio Portugal ú cnthego-
ria de Republica de Veneza , ou talvez a Provin-
de Hespanlia.

C, o 1! n i: s e o > o E N CIA.

Ile uma máxima cie lloileau, fundada çm a
Nututeza que

1a- mal qu' on dit d' autrui ne proditit que du mal.

Bem recente temos tim triste exemplo, que me
suggerio a idéa de escreve, a VV.mni. esta carta.
No Diário do Governo N.° IS9 li uma Portaria,
em qne se mandavu devassar da atroz assinidá . com
que foi atacado,, e ferido gravemente no interior du
sua casa o Official Maior da Secretaria (['Estado dos
Negócios dn Marinha, Foâo , cm a noite de 6 do
corrente. Esta Portaria he mais uma prova rio quan-to o Governo se esmera em garantir a segurança
do Cidadão , e do quanto se liorrorisa ao aspecto
de factos tão iicíàrios, qne tendem a mula menos,
do que a unia feroz anarquia , se acaso a impuni-
dade desse a7o; ás vindicta- particulares. En sou
o primeiro a tributar os mais sinceros elogios a (fio
.justa providencia, pois até nclia sou iiiteressai.ío
come Cidadão , que desejo ver também para comi-
go firme- e vigorosa a protecção (Ias Leis: mas <_
.'•'"(> 

' "litro: receio como bom Brasileiro, quennpr' ..o está a dita Portaria , possa corre
!""' Estrangeiros , c dar origem n suspeitas
H0Í1 'do do Rio de Janeiro, vislo q-iie ,.np-
pareceu, , horroroso facto contra um Officiul M.uinr,
não apparece também nem o mais leve indicio 

' 
rias

circunstancias: que o procederam: reflexões sobro
este objecto . reflexões que sirvam , se he possível,¦-> re--oh'°r o extraordinário de un, lal escândalo, ea defendei- o credito dos Fluminenses.

O O.eieinl 'Maior 
de que se trata he o Redactor

M Ma'í'(!. "fla ' ° <"-"'•''' que como Redactor , c nãocomo Oíhcui! de Societária he que fora atroziiien-
<e _iitacado , espancado, n ferido: pois esta atroci-(.:•....- Rcguio-se !,>í:n ao (Jia . em que o mesmo Re-(iectoc publicou uma das suns Malaa-netas. Nada

iiín*-i

,|.i
;-n mal
¦« nua
ia Al a-

blir
(lese,,!,',-., o atleiitiido per «r perante 

"a "Lei, 
mau

rvrP-"\ 
in7.rr rí,iC''PS *,'"';1 ío,"na--'- monos odioso. OOiticial Mm- podia dosf,-,.cti,,i- socegado os 

'ordena-
rios dos seos Logares .• honrado, e condecorado peloGoverno, com permissão (-valha a v.-vdade ) denunca n- á Seceeíariu , ao mesmo tempo que os mw
conioütil.Pii-os ,-siaii, matando o seo tempo no Servi-
ço l iibl.ro:, não tinha por tanto necessidade deinefíer-o eu. trabalhos : ruas quis. passar n E«crii>tor. por ter sobejo tempo para isso, e desgraça-demente pod.-r i„ melhor exercitar a sua ronha .' ¦<•
fraquejo Político, pelo contrario nunca pegou, na

peiiini . qne nao Ihs-t para renhira
de tiniu, alé (pie liiialuiciite nu .
nunca, iis.snz seiiiida - castnstnifc . sai,
laguctir Extruoi dinaria , em que ()
excede-se a si mesmo! Nesta Folha
hlicistii , ru|o luzidio craneo ollei-ec»1 ;,.,
a protiilierttme de Ia rixr , onipiega toda
rundia em dispor os Povos contra o (,
leva n arrojo n ponto de pion.ol.tcr revolu.,,,"']f

con.o certas á hi

UIO .,..„(.
' ..01,10 I'

II
a Slla |;|.

lias
ti iiProvincias . que elle (In

quo escreve. Os nossos Deputados, Minisivos dp
tado. Pi-ocurailores de Provinci;,, Magistrado» 

'ul

outros Escriptores, &c. &c., tudo, ludo caio'..?!
baixo da lingua vipe.imi do Redactor; até .mesmo
( iii.o sei co.iio o possa proferir u sangue frio ' ) l„>
atacada a Nação Brasileira por uni u quem p)l
paga!!! Os brasileiros sam chamados niitlntos e en.
bodos, e as priucipaes fumilias do Império, sa.tit.ru.
tadas por piões fululgOs ! 1

Era pois muito , e niuito natural que _im ta|
Escriptor provocasse a cólera de iintnensos indivi.
duos rnenos lieug.naticns que eu ; e.nao ha queinignore que dos -primeiros impulsos ria cólera nin-
guem he senhor, sobre tudo em matérias, que often-
(lem a nossa honra, lie verdade que íiiusem tem
direito para vingar-se por suas próprias mãos, nem
ou seria capaz de assoalhai* úm principio tão :-uh-
vetsivo da boa ordem social; mas também lie inne-
gavel que afs Leis respeitam os affectds naturaes
e que procuram distinguir os princípios, que influem
na-* ucções criminosas, (Ponde nasce tuna graduação
tios próprios crimes, á vista da (piai o nttentailu.
de que se trata, não he tão horroroso, como ao uri-
meiro intuito parece. Sim direi sempre que difte-
rente cousa he attacar nu, homem innocente, e na-
cilico, rio que atacar inii homem, que por sua cul-
pa dá causa a essas assuadas, posto que sempre
criminosas. O Sr. Redactor da Malagueta, pois quelie, de luclii fino, sabe perfeitamente que. quem querser respeitado, respeita; quem quer ser poupado,
poupa; e quem não he-senhor dos seos sentimen-
tos, deve ao menos sel-o da sua condueta.

lalvez iilguem presuma que tomo as dores por
ser algum dos que atacaram , espancaram , e leu'-
iam gravemente ao Hr. Malagueta : nào fui, uno
era capaz de selo, nem sequer indícios tenho de
quem foi: ruas sou amigo da imparcialidade, e so-
bre tudo zeloso d;i boa reputação deste socesrarJo
e brioso povo, a qne pertenço. Em fim applicarei
a estes garridos Políticos o que de outro disse o
Author das Lusiadas,

.... Se arrojado falia ,-OccasiÕes dará em que se veja
Que não he zelo seo, mas pura inveja

Observador.

fíemeltcram-nos , para ser publicada neste Diário, «¦
seguinte

Declaração.
No extineto Investigador Po.tugiiz em Loit-

(Ires foi inserido um csciipto intítulido—resposta—.
datado em Villa Rica, e üssigmido por Oiiill.erme
Escliwcge , em o qual o Author faz 'menção de-
trez Fabricas de Ferro Brasilicas , a saber — A su»
pequena levantada cm Congonhas do Campo : a do
.Morro^ de Gaspar Soares, erecta pelo Ex. Sr. M»-
iíoei Ferreira da Câmara Betaneoiirt e Sá : e » in-
vi-jada de. Vpaníma em S. Paulo, fundada por
uniu — .- lowvaiulo a primeira , censurando a so:;ihi-
da . e diisacieditando extremamente a toicon»; "



ces .)

isto setr auctoridade, nem razão ; mas somente de-
baixo <!o p<''il-aute , t: estudaria >ve<">.;<•. de haver
sirio inse iria no inesmo Invés 'igador uma carta mi-
nha, "in qne cnü::,.va ao soo companheiro Va,-
iilugen.

Dissimulei esta Eschwcjianaria , a pezar das
mentiras as mais ofLus-.vas , .jue oDrigariatu ã irri-
•tar-se o mesmo Job; porque queria elteituar a Obra,
para que fui chamado , e vim das vizinhanças do Mar
Olacial : o que não suecerieria , se gastasse, o.ternpo
com disputas , pois e|iie a intriga , conseqüência neces-
síiria destas, sustaria talvez o seo progresso , e fim,
em desproveito deste Paiz , que habito , e descre-
dito ile minha pessoa. Agora porem que sossou es-
te melindroso motivo, e me ha pedida tinia analy-
ze ejscrupulosa da tal Eschwegianada, não me rie-
vo eximir de o fazer , e corri as precisas circuns-
taucias ; porem, antes de inetter mãos áobra, de-
vo sab'-r ao certo se o Sr. Esc.hv.ege foi o fac-
ior do tal escripto , ou Eschwegianada , e se rè-
conhece a sua firma , que alli se vê ; fazendo dis-
to declaração neste mesmo Diário, sob pena de
ficai pelo seo silencio considerado como author da
tal Eschwcgiariada.

No entanto ao respeitável Publico d' este vas-
tissimo império do Brasil devo ingenuamente con-
fessar — que não fiz o primeiro escripto contra o
St. Varnhagen , nem o segundo em resposta á de-
cantada Eschwegianada ; que, a não ser o Sr.
Eschttcge , con.o se pensa, náo sei quem fosse o

¦escriptor; e que nunca mandei imprimir pape! ai-
gum em idioma Portuguez , excepto o presente. De-
vo ao mesmo passo chamar por testirnunlias da mi-
nha natural, o reconhecida sinceridade ass instrui-
dos, e sábios do Paiz, maximé aquém deo ú luz
os predietos eacriptos em desabono do Sr. Varniia-
geri, para sê fazer patente a minha innoceiicia, que
não basta estar no fôio interno, lie preciso ser jus-
lificaela, como disse Cezar : Não he bastante ó ser
innoçente, he também necessário ser taxado como
tal. Rio de Janeiro 10 dè Junho rie 1823.

Carlos Cuslavo Hedberg, Sueco.

Prestaram Fiança na Alfândega as seguintes
Embarçôes coro destino para Portos Estrangeiros:
Bergantim Inglez Maria Russel, que segue paraPernambuco, Bergantim Inglez Sueca, que segue
para Garnizey. Rio 14 de Junho de 1823.

Miguel João Meyer.

Prestou Fiança na Alfândega o Bergantim In-
glez Algo coro destino para Pernambuco. Rio 16
de Junhode 1823.

Miguel João Meyer.

N. B. N.° 1.3! pag. (i/T col. 1 linha 1T onde
se adia: escrever os abusos, lêa-se —escurecer os abu-
sus; e na linha 26: Ern França , ie.:a-se— A França.

Continuação da Relação *!o£ Cidadãos que tendo subs-
envido com. o numero de acçncs mensaes, que o seo
patriotismo lhes suggeria-, para augmento da Md-
rinha de Guerra do Império , -pagaram já não só
o mez decorrido, mas tãobem oi/tros muitos ainda
não vencidos , poi que reeenhecram as vantagens ,
qUe resuliuriim deste'pagamento adiantado , exirahida
rias Relações appresentcdas pelos Arrecadadores^

Gre?-oTÍo José Teixeira
João Vieira Cortes , , ,,

Mezes,
12

me/r*.
Antonto Pinto Pereira . , ... ,'," i»
José Thomaz. Carceller. (2
Lourenço Pereira do Lago 13
José Ferreira da Rocha Araújo. 12
Francisco. José Dias Guimarães 12
Luiz, José Vianna Grugd por si, sua mulher,

sua frinã, e 4 filhos 12
João Vieira Peixoto ,,...,.- {B
Manoel de Moura Guimarães 6
Antônio Fernandes Pereira Portugal (i
José Teixeira dos Santos ................. ia
Antônio Joaquim Rodrigues , . 12
Antônio José Alves ria Cunha ti
José Manoel rie Lima jg
João Manoel Rodrigues da Cunha Lima .... 12
Caetano José dos Santos ti
José Borges Monteiro. 6
Boaventura Ferreira 18:
Martiniano José d' Andrade e Silva. 18
Romão José Pcdrozo S
Antônio José Novaes Castro 6
Antônio João Maya ti
Joaquim d' Almeida Souto.... 86
Antônio José Lopes d' Araújo IS
Conselheiro José Caetano Gomes 12
José Pereira da Silva Manoel 8
Deputado Antônio Rodrigues Vellozo d* Oíi-
veira 6

Roberto Dias dos Santos 12
José Antônio dos Santos Xavier..... SS
Baltazar Nunes...... 12
Joaquim Gomes Pereira. íí
José Gomes Pereira 6
Francisco José da Cunha e filho 3í>
Conselheiro Clemente Ferreira de França, li!
Maneei José ne Sou.'a Silva IS
João Luiz Roud 'cs ...,., 12
José Joaquim da Siiva 13
Manoel José Pereira do Rego fí
Ex.'no Barão de Bagé,......' 12
Felipe. Nery Ferreira 6
Convento rie Santa Thereza ................. 12
Padre Domingos Jesé da Silva 12
Roza Maria do Espírito Santo 12
Joaquim Antônio da Costa 12
Antônio José Pinto 12
Padre Lticio Antônio Fluminense 6>
José de Corvalho Ribeiro 12
Luiz Gonçalves dos Santos. '... 12
Tenente Coronel Luiz Alves Moniz 6
Emiliano Faustino Leris ,..,..,, C
Francisco José da Rocha ., li(i
Domingos Gonçalves d' Azevedo <S
Antônio Carlos rie Carvalho (>'
Francisco José Ramos 0
Antônio José Pereira ri' Almeida 3Í>
Manoel Fernandes Xavier r>
Manoel Gonçalves Valle 12
José Antônio Martins jg
Manoel Ferreira da Silva Santos 12
Davi.i Pamplona Corte Real (>
Fr. Severino de Santo Antenio i(i
Fr. Antônio da Arrabida ,. Ui
Fr. José de N. S. do ..".Ioiiserratc (>"
Domingos José Miz Vianna 12
Antônio Gomes) de Brito  jy
Luiz. Caetano da Silva 12
Ex."1" Joaquim Xavier Curado  ... 19
Manoel Antônio Vieira Rebelo , (i
Joaquim du Silva Lima . (j

( C oiitiauar-se-ha )
Jí t
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Dia 12 do corrente. — Capitania, por Campos ,
4 dias; L. S. Francisco,. M. Jo-é. Correm-, equipa-
gem 6 , carga assucar ao M. Refere este que ti-
nham chegado á Capitania 2 homens de 8. Matheos
com a noticia da restauração da Bahia, mas que
sabendo-se depois que ditas noticias eram falsas o
Governo da Capitania mandou a S. Matheos pren-
der os ditos propagadores de taes noticias. — Ca-
pnlama ; 18 dias; L S. José e Conciição, M. Ma-
noel.dos Santos Braga, equipagem 7, carga fari-
nha, milho, e arroz.au M. — tí™ Vista; 3ü
dias; R. Ing. Crisis, M. Wm. Martin, equipagem
8, carga sal , e sabão a Goigiu , e Comp.

Dia 11 dito. — Pernambuco; 13 dias; B. Na-
cional e. Imperial Flor de Guudiewa, Com. Frun-
cisco, de Souza Rangel : passageiros o Contador da
Junta da Fazenda do Ceará Joaquim Ignacio Lo-
pes de Andrade com 2 pessoas, o Major de Ca-
çadojes José Pedro, de Andrade, o Major de Mi-
licias Euulio Filippe Benicio, Francisco Xavier
Cavalcante , Francisco Xavier Paes de Mello com
um Criado, o Capitão de Ordenattças Antônio Ca-
valcante de Albuquerque Mello c Castro, José
Alexandre de Amorim Garcia , Pantaleão de Se-
queira Cavalcante ,. José Florentino Cavalcante e
Albuquerque , o Procurador Geral pela Província
do Seara o Padre Antônio Francisco de Sampaio
tom 2 escravos, Domingos Carlos Saboia , Joa-
quita, ile, Amorim Lima , Vicente Ferreira Ramos,
José Marianna de Albuquerque Cavalcante Depu-
itado. para. as Cortes pela Provincia do Ceará, di-
to por Pernambuco Antônio Ribeiro de Campos
com ura criado , o Capitão de Cavallaria de Li-
nha Francisco José Martins com um Sargento um
Cabo, e 10 Sohl.ade.v , que conduzem o» prezos
de Estado seguintes. e> Ajudante de Milícias Ber-

narelino B.erli.nqiie , o Alteres de Infantaria de Li-
jsha.João Dias. Martins, dito de Milícias Maisri-
vio de Assis tantos, o Cadete de Artilharia Ma-
thias Pite o Ftirriel de- Monta Brecha Eugênio
Caetano > 'vogado Jacinto Ms»reira Severiano
da Cue '.outador da Junta da Fazenda de
Perua. íauciseo Ludgero da Paz, os Pai-

silnos The.otonio de Olnnda Gama, João Ferreis
de Moraes , Justino André , Antônio José ,leGUi.
mão, c João Snbino remettidos á Secretari» d'Eí-
tado do» Negócios da Justiça.

Dia ll> dito. — Parati; 12 dias ; L, Snnton
Mártires, M. José Antônio dc Oliveira, equipagem
7, carna agoardente, calfé , e fumo a Antônio Alar.
quês Pereira.

S A II I D A 8.

Dia 12 do corrente. —Santa Catharina,- B. I.u;s
de. Camões, M. J.uiz Manoel de Medeiros, equipa-
gem 19, carga sal, fazendas, molhivlos , e alui..
Irão : passageiros o Padre Lourenço Rodrigues de
Andrade , o Tenente de Dragões Manoel Ribeira
de Moraes com um escravo , o Coronel Mano»!
da Silva Freire com 3 escravos.— Rio Grande po.
Santa Callirlrina ¦¦; S. Nova Fir/neza, M. José Via-
ra de Faria, equipagem 15, cm lastro: pasíagei.
ro Fr. José de Ave Maria com um encravo.—'Ca-
pitania ; L. Triunfo, M. José F'ia'risco da Silva c
Vasconcellos, equipagem 0, carga vinho, e carne:

fiassageiros 
o Capitão dc Infantaria Luiz Biirílic».

otnce» ,1a Silva u Oliveira com umii escrava , ,»
Major de Cavallaria da 2." Linha Malhias José
Anselmo Lourenço. com um criado.— Cabo frio •
L. Bom Jesus Viva Maria, M. Alexandre. Guedes
Ferreira, equipagem 5, em lastro: passageiros os
Milicianos Bernardino Martins, e Antônio Comes
Ferreira.— Rio de S. João; L. S. João diiBarm,
M. José Manoel Coimbra . equipagem 7 , em lastro.

Dia \i dito. — Pernambuco; S. Aurora, M.
Manoel José Vieira, equipagem 17, em lastro*
passageiros o Padre Pedro José de Queiroz com
um erscrflvo, e o Padre Joaquim EttíVazio da Cruz,
— tíuenos Ayres ; G. Snee. Neptunus, M. Joítn
Agberg , equipagem 20, carga vinho, e tabaco.—
Santo Thomaz ; (}. Ing. Getrrge, M. Wm. Wrigltt.,
equipagem 11 , carga gêneros do Paiz.

Dia Ifi dito. — Hamburgo ; B. Amer. Poinami,
M. Ptlege Aborn, equiparem 7, carga caffé.—Cum-
pos ,- I+ Bo/i Viagem , M. João Baptista Duarte,
equipagem. 8, em. lastro.

AVISOS.

Pela Secretaria de Estado dos Negócios do liupetio se faz saber aos -q ire interesse tiverem,
que dos Diplomas, que por diversas vezes vieram da Assignatura ele 8. M. Fidelissima por aquella Re-
partjçat) ,. awla se acham na mesma Secretaria uma Curta de Confirmação de Sesmarias , passada n
Antônio Francisco dos Anjos, em 18 de Abril de 1821, e hum Alvará do Foro de Medico da Cama-
m , passado ao Fyztco Mór da Provincia de Pernambuco, José Joaquim de Carvalho, etn 21' de Mato
do mesmo atino; sem que tenham sido procurados, apezar elos annunciòs feitos n tempo competente.

João Rodrigues da Costa Escrivão dos Faljiílos por S. M. li. faz, publico , (pie en, virtude (le
H)to de Antônio Francisco Leite por si, e outros Credo ie» das cítsas fitllixlas de José Luiü
José Alves da Costa Basto Portugal e. nor desoaclir» rl« I>.,á.cmhi,,«.lsP .1,»;* rins Fallido*.

reque ri me
Alves
so vai proced"e ao rateie, das quantias depositadas'no Baaco Nacional, pimducío*"dbs 

"bens 
dos ditos tal-

lidos: por tanto todos os. Srs. Credores ás ditas casas queiram comparecer imperteriveliTtente no pra'-"de trinta das com as suas acções promplas no Escriptorio das ditas easns, na rna da Quitanda N"
47 nfijti de se poder ultimar a conta do rateio, e os que assim não fizerem em o dito prazo contado do
dia da publicação deste ficaram excluídos" do rateio, e para que se não chamem á ignorância se üiZ »'
presente annuncio por trez vezes sucessivas. Rio de Janeiro lü ele Junho de 1823. —-João Rodrigues dtf
Costa Porta.

RIO js JAIJEIRO ní IMPRENSA NACIONAL. 18*3-
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Repartição d" Negados do Impero.

iW UA Magestade o Imperador, Conformando-se com
a iiiiorniaçao rie Intendente Geral ria Policia, sobre o
_eqi,_i!_aeiito rie João Daniel Trancli , Inglez de Nação ,
_t.il.."- _= om rti'U9_ii'i ri ..«_ <im . 1..... . .._  17" ,-. ,^, r

aça
S. Sal-
s tabele-

(ír.mo, e emprezario rie um tlieat.ro na Villa
vador rios Campos : Ha por bem conceder
cimento di. ume. Loteria anima! na mesma Villa , rio vi;.
lur d- «eis contos rie réis , por espaço de cinco' annos ,
na conto..'.uilnde rio ultimo dos trez planos , que odeie-
c.e , e. que vaia inclusos, e. que deduzidas rios 12 porcento as despezas, na forma rio estilo, se tiniria o
lucro proveniente em duas partes iguaes, sendo un: 1
appIiCiidu a beneficio do subredilo tlir-iif.ro, e outra |.a-ra a Cs..:a da Misericórdia daquella Villa, O qne Man-
d pela Secretario de Esiario dos Ncge-ios do Império:
p:,.1 ticipar ao mencionado Intendente .
foiciidaue o fuça executor; expedindo ao mesm
as oiuens, que lembia ua dita informação , ás Auetor;-
darits co.inuetentes , para se "guardar 

a''policia necessária..'in ta.s estabelecimentos, cujo rim' deve ser formar , não
corromper costumes. Palácio do Ri., d.
rie "iaio 

de 1.823. —José Bonifatie de.

nesta ron-
tempo

Janeiro em 24
Andrada e Ziloa.

Portos affectos .Causa rio Brasil; Manri» o Mesmo Au-
gusto Senhor , pela referiria Secretaria rie Estado , rie-
datar a Junta Provisória. que as Embarcações da Bahia.
so devem ser embargadas , emquanto existir aquella Pro-
viiu-ia oecupada pelas Tropas Lusitanas ; estendendo-se.
a mesma disposição es de todos os mais Poitos rio Bra-
sil , que estiverem em idênticas circunstancias. Palácio
rio Rio de Janeiro em 9 rie Maio de 1823.— Mcrtíia
Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo prescnle a $, . T, o fmpcailor , o OíBcio Jo
Desembargador do Paço Juiz ria Alfândega datado , rie 24.
tle Março ultimo, que aecompanlioi, a Lista rios arctuaen
assignantes ria mesma Alfândega ,- Houve j.orberr. Deter-
minar , que José Gonçalves Fontes , e D, Jo_e.a de .•':.
gueiredo , sejam excluídos rie assignantes , visto não te-
rtm relações commerciaes ha muito tempo : que Artliibal-
do Browou , e KoVrto Kmnie , prestem os Fia V res, oue
sam do estiio , não obstante seo bem estabelecido credi-
to, e que Faria, e Irmãos dern outro Fiado,-, por r».o
dever continuar o que sem em razão de ser actualmente
üfiiciai de I*'..renda ; o quo Manda participar p ta Scere-
taria de Estada «los Negócios ria Fazenda, ao üuo Juiz,
para sua ntelügenc.ia , e devida execução. Paço 9 cie
Maio rie 1.23. — Martim Francisco Ribeiro de And.uda.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

¦AX fl

da

VOIÍL

lltlIL ,
l'tcLÇ__
.«lado

faça

„i tar
Abar
Reis

levai,

Sendo presente, a S. !V], o Impera,!
riada pelo Desembargador do Paço Jui.;
sobre o requerimento de Viri.si-m José
tre rio Bergantim Espadarte, em que pto rio seqüestro leito no mesmo Bejgai
mundo o Mesmo Augusto Senhor á 

'

plicunte : Manda pela Secretaria do &cios da Fazenda , que o referido Juiz
seqüestro na conformidade do Deo eto
.timbro do anno passado. Paço 9 de Ms', tle 182
Muüihi Francisco Ribeiro de Andrada.

11

•maçao
dega,
Ales-

tamen-

) Sup-
Nego-

istir o
Ie De-

Sendo presente a S. M. o Imperador a informação rio
Desembargador Juiz dos Seqüestres das Pienriedarie- Por-
tnguezas -obre a gratificação exigida por Antônio Cau-
thdo Gaivoto Guimarães . encarregado rie escrever nas de-
ligeneias dos Seqnestros : Manda , pela Secretaria d'_._-
tado d.s Negócios da Pazeod.; , participar ao dito Jui.',
que Houve porbein conceder ao referido Gaivoto a £._-•
titicação mensal de ÜOCOoO réis, pagos pelo Tliezouro
Publico , desde1 que principiou ,\ .emr , devendo apprf-
sentar mensalmente Certidão passada pele mesmo Jui.: de
haver cumprido com as suas obrigaçúes. Paço . .-.le ."ai...
rie 1823.—Martim Francisc,> Ribeiro de Andrade,

. Zn'f P''psfi»t.- a S. M. o Imperador, pela Secreta-na rie-Estado rios Negócios ria Fazenda, o Officio dstJunta Provisória rio Governo ria Província rio Espirito-
hanto de 22 rie Fevereiro deste anno . no qual aceusnn-do a recepção ria Portaria rie 30 de .lancho delle, pe-Ia qua. se lhe prescreveu o methodo com que devia pro-ceder na execução do Imperial Decreto de 11 ri. De-
zernbro do anno próximo passado , concernente ao seque..-

tuiíül
rios bens pertencente, a Subditos do"Reino de Pai-

dar
gi'i ., e dando conta ds haver cumpridotric.iiia Portaria st: lhe ordena acerca rialihas dos Açores, e a S.miaca Julia de Monte Video ,

'"'. y í.0 derlare ae f"Bt'!m «o nío comprohendirtas noref.n.lo Decreto as lànbaf-ações deste ultimo .,.,: , ea» o.i Daina, p0r Qg0 slliJe,. 0 ooverno (i,ues sanj ys

J«. ,

Constando a S. M. o Imperador não haver Lei que
estabeleça na Alfanriega Despachantes privativos, e que-
rendo obviar os inconvenientes, .pur delle. pedem re.u'-
Ur: Houve por bem Determinar, que se .«tting.ni ,:,. ..-
Despachantes, e que se ponha em pratica o ai;?, eo n...
tliodo rie serem as mercariuiiu. despachada.. |Ul.c. 

"'.(-•;¦:-..
ciaiites seos próprios donos , ou por .ros eaixeiros paruesse fim por elles auctoi'i__ih.s, e assim o Manda pari...cipar pela Secretaria de Estado dos Negocies da T-'.,_..,.
da ao Desembargador do Paço Je!.- ria mesma Ai .ande-
ga , para soa devida, e.c.aç.o. Paço 9 ri, A:,.;, dc
1823. — Martim Frai.ciicoRilci.ro de A.idruda.

Manda S. . I. o Imperador



c m)
tado eles Negócios ela Fazenda , rs
e Secfl etário de Estado dos Negocie..-
querimento ele João Gomes Barrozo •

ao Ministro ,
Utrinhá o re-

odiado elo ins.
liiimento ele justificação' relativo á Galefa Animo Grau-
de; ; a fim de que pela Intendencia . daí. Marinha , por
«onde principiou este processo, se realise se for compa-
tive) pela sobredita Repartição o seqüestro no quarto do
Navio, e lucros pertencentes a Manoel Gomes Barro zo,
Subdito Portuguez, residente na Cidade do Porto. Paço
JO de Maio dc 18-.i3i — ¦ Mar Um Francisco Ribeiro de
Andrada. . .

Manda S, M. o Imperador, pela Secretaria ele Es-
tado dos Negócios d,, iMzçnda , participar á Câmara da
Villa de Magé , em resposta ar, seo Ollicio de ,'10 ele
Abril próximo passado, que na daí;, ele hoje se expo-
«Uo Portaria ao Ministro , e Secretario de Estalo elos
Negócios ela Guerra , a fim dc serem dispensados elií
todo o serviço Militar os 7 homens da 2.a Linha, e 4
das Ordenanças, que pela mesma Câmara se acham en-
.¦arrecado-, ria agencia , e cobrança ria snbscnpção meu-
sal em beneficio cia. Marinha deste Império. Palácio do
Rio de Juneiro em 10 de Maio de iòi'i. — Mct.rliin Fran-
estico Ribeiro de Andrada.

Nesta conformidade expedio-se Portaria ao Ministro,
c Secretario de Estado cios Negócios da Guerra.

Constando a S. M. o Imperador, que a Casa do
(Sello se acha entregue á discripção elos Guardas , e por-tanto em total abandono pela falia de pessoa capaz ,
que dirija, e fiscalize os seos trabalhos; outro sim, que
na dita casa nio ha » numero ;de trabalhadores neoer-
isarios, sendo alguns delles pela sua tenra idade, inúteis;
e finalmente. que contra o principio da subdivisão do
trabalho ,, sabiamente recommendada por todos os econo-
mistas , dous , o mais encargos sc adiam incumbidos
a^ uma só pessoa : .Manda pela Secretaria de. Estado dos
Negócios da Fazenda , que o Desembargador do
,Iu

Paço
z ela Alfândega , quanto antes dê a este respeito as

precisas providencias, por assim o exigir o bem do Com-
interesse bem entendido 

"da 
Fazenda Publi-

de Maio de 1823. — Martim Francisco Ri.
iiiercio
r-a. Paço 10
beiro de A >.•

íi do~ Negociou da Justiqa.

Manda :. M. o Imperar!
io dos Negocies da Justiça ,

dor do Paço Cláudio José
embargo das Ceitidões ela
ram presentes,

or , pela Secretaria de Esta-
, p.mícipar ao Desembarga-
Pereira da Costa , qne sem

nes das suas moléstias , que Mie io-
Julgou não dever dispensal-o da Coi„mi<i-sao, p-ira qu» está nomeado. Me um sacrifício feito ao-rem do Crasri , e q,re o Brasil' merece, Cujo resultado seráeom probabilidade mui diverso, elo que se receia: porque•.•:n taes moléstias a mudança de ares , nina Viagem demar, e um china tão benigno, como he o de Perrrambu-co, sao, muitas vezes os remédios mais poderosos. Palácioio de Janeiro om Kl de Junho ele 1823.—. Caetanoindo dc Miranda M-jiileiiet/rO,

,1

Repartição dos Negociais da -ruerrtn.

"In
y> presente a ,S. M. o Imperador o OlTinío ele-"•' co eoirei,,- mez, cm .pm o Tenente General Gover.««dor rias Armas da Corte o Província representa a neces--íi,.Ií..ir , ipie ha dc Olliciaes Superiores r,o 1.» RegimentoMC Cicillana dr, Exercito para presidirem aos Conselhos«le 1,,-,-ecrãv , e Disciplina ; e bem' assim a requisiçãocita pelo Presidente rio Conselho de Guerra á qne Co->m» mandados responde, os trez Olliciaes da Divisão dc

Vasconc
1' iiippe
para se

Voluntários Reaes , o Càiitao Joté de
deira de 'Lemos, e 09 Alferes José
Domingos Manoel Pereira de Barros ,
ter o Sutnmario , Manda portanto o Mesmo Augusto si-
ulior , pela Secretaria de Estado dns Negócios chi t; „".
ra , respendor ao referido Governador das Armas , „,,
quanto :í l.a parte Ma por bem unetorisar a nonie-J."
de Ofificiacs rio listado Maior do Exercito,
¦2.Ü. que nesta data se repetem ns ordens ao Bar
Laguna , para a remessa do pedido Snmtnario, pat-,
de Maio tle 1823. —João Vieira tle Corveilho,

N. B. Ordenou-se ao Barão da Laguna na
data a remessa dó Summario acima.

dios lia
laeome .
lhe (ti,ii

«pia,ih,

mi ima,

b.- i\'.

Na-
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Repartição elos Negócios da Marinha.

Manda S. M. I. pela Secretaria rie .fistud.
gocios" da Marinha , participar ar. Ministro e Ser
de Estado dos Negócios Estrangeiros para seo Go
que o Charrna Luconia para bordo da qual passar:
vintes Marinheiros Lascarei, vindos da China em
viu Primeiro liei , Capitão VaseOncellos ; e a que
ferem a Notta do Co,mui Britânico, qiie ora reverto, ,-
a Portaria do mesmo Ministro de 4 do corrente mez , sa-
bio deste Por:.:) em conimissâo , e quo aquelles Man-
nheiroa não foram , como se diz , forçados pelo relendo
Capitão Vascom ellos a eífectuur ta! passagem , antes bem
claro Se mostra , que o fizeram- de bom grado . ou ta!-
vez levados do desejo de conseguirem as vantagens , oue
actualmente ofFerece a Marinha. Nacional e Imperial a.
quem neih, serre , por isso quo gozando de toda a li-
herdade a bordo da mencionada Charrua , e vindo mui»
tas vezes a terra, nunca desertaram, Como aliás lhes era
por extremo fácil, quando não havia na Charrua Trona.
que os segurasse, é obrigasse a servir, s-eiido lod.i a
Guarn-.çiío composta de Voluntários, colligindo-se do que.
dito fica que tudo quanto querem imputar ao dito Capi-
tão be mera caltimiiia. Palácio do Rio cie Janeiro em :i
de Junho de .1828 Luiz da Cunha Moreira.

PROVÍNCIA DO CEARA'.

íll.Te Ex.m" Sr.—Há" ben, pouco representamos
a S. AI. I. os clamores dos Povos de Caratin- -

que ficam ,-íqiioní da Serra grande (Hiápaba) Tor-
nam a repetir as Suas instâncias , como se vê das
requisições, e OvTicios inclusos, e considerando hem
áttentathpnte esfe Governo Temporário nas fnr.es-
tas conseqüências que resultaram sobre Un. povo
liei , eniregne á fúria, dos encarniçados inimigos dn.
nossa Independência, e do Império do Brasil, liou-
ve, de ailniittil-os a incorporação da nossa Provin-
cia, eifiquarUo S. AI. I. não decidir desta divisão.

Maranhão, e Piauhi estam cm armas contra a
Independência, e contra o Imperador do Brasil.
Nenhum temor obrigou a estes Illustres Brasileiros
a" desemparar a Cansa coininiini.

Surs mulheres , seos filhos, o seo precioso . e
elles mesmos não duvidaram sacrificar-se ao bem
ela sua Pátria ; e um peejueiio Carrtão tem mostra-
do rima coragem heróica á vista das forças, que o per-
tende:», fazei- siiecumbir, Foi-nos p-ois necessário dar-

para os não ver acabar ás garras rios;asvlolhes
seos feros, dos nossos inióiigos , ou leval-os a de*
Resperaníu» , i- ao mesmo (empo lhes p-rouiet-temouSocorro prompto. O desaím-aral-os seria erueldadi',
e tuna semente venenosa. Rogamos por tanto a V.
Ex. queira fizer subir a Presença Augusta de Ss
iri. I. os motivos dó' nosso procedimento Deos
Gifarde a V. Ex. muitos annos Palácio do Gover-
no do Ceará 23 de Fevereiro dc 182j'.
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111.™° e Ex.'"' Sr. José Bonifácio (V Andrada c
Silva, Ministro o Secretario d'Estado dos Negócios
rio Império.—José Pereira Filguciras, Presidente.
.Joaquim Felicio Pinco <le Almeida e Castro , Pro-
Secretario. Francisco Fernandes Vieim.

Cidade da Fortaleza,

Senhor. —- Os Cidadãos da nova Commarca do
Crato , zelosos do bem publico, amigos da Pátria,
firmes na obediência , amor , respeito, e lealdade
a V. M. I. , e inllanunados na maior ndliesiio á
Sagrada Caitsn da nossa Independência , garantida
por V. M. , não podiam sotlrer a arbitrariedade,
com qne o ex-Governo Prrivisorio desta Provincia
retardava com capeiosos pretextos o cumprimento
dus Regias Instrucções , Ordens , e Decretos dc
V. M. I., querendo aquelle Governo iiludir as vi-
gilantes 

'vistas de um Povo Brasileiro , que ancio-
so aiibelava pela sua liberdade, e pela revendica-
ção do seos direitos prostergados pelo infame Con-
gresso Lusitano, a cujas ordens o mesmo (.ove -
no com a mais enérgica promptidão, e gosto an-
unia, e fazia executar sem a menor hesitação; te-
wendo os Povos centraes o foco da guerra civil ,
que os ameaçava , senão fossem dirigidos por um
Governo Pátrio, e amigo da Nação, instalaram
no dia 16 de Outubro do anno próximo passado
ria Villa de Icó ura Governo Temporário , que
sem à menor effusão de sangue foi reconhecido em
toda a Provincia , e tomou assento ne«ta Capital
da Villa da Fortaleza no dia 22 de Janeiro do
corrente. Este Governo Temporário (segundo pen-
samos) já deo parte a V. M. I. de todos os mo-
vimentós da Provincia, e que se havia installado
nesta Capital por vontade geral de todos os Cida-
dãos uma nova Junta Provisória. Esta nova Jun-
ta com geral satisfação , e agrado dos Povos foi
instalada no dia 3 do corrente Março , como cons-
ta do documento letra A. Tomou assento no Go-
verno no dia 4 do mesmo , o que se prova do
documento letra B.

Este Governo respeitador das Leis submissa-
mente se entrega , e sujeita todo ás Sabias O dens,
e Deliberações de V. M. I., a quem protesta a
maior adhesão , e obediência, e vai exercendo as
«ovas funeções , de que fica encarregado , até queV. M. 1. , e as novas Cortes Geraes , e Consti-
tuintes mandem o contrario , ou deliberem novas
fôrmas de Governo.

Fica reunido o Governo das Armas ao Civil,
pela Approvação de V. M., que nos foi expedida
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil
de 21 de Novembro do anno passado. Interina-
mente se acha encarregado do Commando Geral
da força armada desta Provincia o Capitão Mór
da Villa do Crato José Pereira Filgneira, que
por voto geral dos Povos foi acchnnado Governa-
dor das Armas, pelos muitos, e relevantes servi-
ços , que tem prestado a V. M. I. na nossa rege-
iteração Brasilica, e ao seo valor, e publica opi-
mão se deve o tão facilmente se ter arvorado nes-
ta Provincia o pavilhão da nossa Independência,
e Liberdade.

Pelas competentes repartições das Secretarias
rtPEstado filiemos ver a V, Ml. as nossas preci-soes, e o. mais que for mister a favor desta Pro-¦vincia, cujo bem , paz, socego, e prosperidadeSiuito desejamos promove..

Deos queira dilatar a preciosa Vida de V, M.

1. como desejamos. Villa da Fortaleza do "Ceará
em 17 de M.itço de ISsM. — Presidente , Francis-
co Pinheiro Landim. José Pereira Filgueiras. Tris-
tão Gonçalves IVreira de Alencar. 0 Padre Vi-
cente José Pereira. Joaquim Felicio Pinto de Al-
meiilu o Castro. Miguel Antônio da Rocha Lima,
Secretario.

Villa dc Campo Maior.

Senhor.—• Nós a Câmara juntamente com os
Eleitores de Purochia . Clero, Nobreza, Povo
Membros das Estações publicas, e mais aucto rida-
«les Civis , e Militares da Viila de Campo Maior
de Quexeramobim da Provincia do Ceará, depois
de congratularmos com imli-óve! prazer a V. M. I. ,
e Real pela sua Feliz Exaltação ao Throno lm-
perinl , e Constitucional deste Vasto e requissimo
continente América no, alçado sobre os tideiissimos
corações dos Lnzos Brasileiros, que em todos os
tempos tanto se tem destingtiido no amor , e fide-
lidade para com ósseos Augustos Soberanos; e de
protestarmos finalmente os nosso since os , e cons-
tes votos da maior gratidão, respeito, e firme ad-
hesão á sagrada pessoa de V. M. I. , e a toda a
Sua Imperial Dynastia da Sereníssima Casa do
Bragança; julgamos tambem ser muito do nosso
dever levar respeitosamente ao alto conhecimento
de V. M. I. , os urgentes motivos , que impensa-
dainente deram lugar a installação de um Governo
Temporário nesta Câmara do Crato. E porque es-
tamos persuadidos que á esta hora já terá subido
a sempre respeitável Presença de V. M. 1., por
via do mesmo Governo a circunstanciada relação
de todos os acontecimento; daquella época , cuja
repetição não pôde deixar de ser assás pezada, e
fastidiosa á Augusta Pessoa de V. M. I., por isso
nos referimos tào somente aos seguintes factos, que
parecem hastantemente patheticos para fazerem ver
a V. M. I-, as justíssimas causas, que tiveiam as
Câmaras, e Povos desta Câmara para romperem
cm um tão extraordinário procedimento, nunca por
elles premeditado.

Tendo-se pois, Senhor, installado por Deere-
lo das Cories sancionado pelo nosso Arnabilissimo
Soberano o Senhor D. João o Sexto, Augusto
Pae de V. M. I. , no dia 17 de Fevereiro do an-
no pretérito a Junta Provisória, do Governo des-
ta Provincia, composta de cinco Membros; estes,
emquanto se tractou da Regeneração Politica da
Nação Portugueza em geral , sempre deram evi-
dentes provas de adhesão ao Systema Constitucio-
nal , procurando por meio de sabias intituições o
Socego, e a segurança Publica desta Provincia, e
conservando-a em perfeita harmonia até o terppo,
em que mandaram cumprir o Respeitável Decreto
de V.M. I., de 16 do Fevereiro, relativo as Eiei-
ções dos nossos Procuradores Geraes.

Mas apenas mudaram de face os Negócios do.
Brasil , e foi annunriada por algumas Gazetas a
sua Independência , logo elles começaram a dar
manifestos indicies de suas í-inistras , e machiaveli-
cas intenções , mandando ardilosamente prohibir to-
dos os folhetos , que t ratavam das contestações en-
tre V. M. 1., e as Cortes de Lisboa, e comprar,
ao mesmo tempo para se espalharem polo Povo os
Periódicos do Campeão Portnguez , inimigo decla-
rado dn Augusta Pessoa do V. M. I., e da Sa-
gruda Cüiiza do Brasil ; o qne' tudo consta ....áo\
O.!lieio3, que se acham em poder do Governo Tem-
porario desta Comniarca, dirigidos ás Coniiuiítsões

J Io
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das Villas da Província. Da-
cedeo entriiretn logo os Po-

vos iu desconfiança (leque os Membros do Gover*
no (principalniento o Presidente

dos Melhoramentos
qui pois , Senhor , proce

Desembargador
José" Raimundo de Passos, de Probem Barboza)
erii.ii adhercntes ao partido das Cortes de Lisboa ,
que pertendia.il tirar ao Brasil sua cathegoria, e
uigi.icl.ade de Reino; e reduail-o a Provincia de
Portugal ; e esta suspeita se tornou ainda mais
forte, quando elles, tendo chegado a esta Provin-
cia o Decreto de V. M. I. de ü de Junho do au-
'no 

próximo passado, depois de o reterem por ai-
gani tempo contra a expectação dos Povos , que
do dito Decreto já tinham conhecimento em
dos reimpressos , que nos foram enviados d
nainhuco, tiveram a animosidade

Manoel Alexandre de Lima
mandante do Batalhão da Cavallaria,

Antônio Francisco de Queiroz Barreira
nctil*' du Cavallaria.

O Padie Ambrozio Rodrigues Machado.
Antônio Duarte de Queiroz Lima, Capitão

Capitão e Com-

Te-

das

lari:

Ordenanças.
Balthazar Lopes Barreira , Alferes de Cavai-

los Povos
razão

e Per-
de o reinetterem

ás Câmaras , acompanhado cias impoliticas , e desa-
cisadas mstriicçôes, que ironstnni dos originaes in-
clusos , como se lhes fosse licito dictar leis, a
quem somente deviam obedecer. Este procedimen-
to pois, Senhor, tão indigno de um Governo Bra-
siieiro, poz logo em agitaçio todos os Povos des-
ta Coii.marca, c parte dos da Commarca velha do
Ceará ; e aug-iuetitando-su cada vez mais a descon-
fiança, e o descontentamento, íbram estes os mo-
tiros das terríveis complicações; que tiveram logar
no Collegio Eleitora! da Villa de Icó, cujo tesiil-
tado foi a installação da sobredito Governo Tem-
porario. Cumpre por tanto supplicar-mos a V. M.
I. Se Digne por Sua Paternal Bondade perdoar-
nos qualquer excesso, que haja de se ter com-
metíido na execução dc tão arriscada, e diílicul-
tosa empreza ; por isso que tudo quanto ali se
praticou, foi cm defeza da Augusta Pessoa de V.
M. I. , e da Sagrada Causa da Independência âo
Brasil , que os Povos desta Commarca tem abra-
çado com o maior enthusiasmo.

Ignacio Mendes Guerreiro,
ísçuacio Lopes da Silva Barreira.
Antônio Ribeiro Campos.
Manoel de Torres Câmara, Capitão das Or-

denanças desta Villa.
Manoel de Pontes Franco.
Lucas Luiz Saraiva Liào , Tenente da Cavai-

Ia ri a.
Miguel Faancisco de Queiroz , Alferes das Or-

denanças.
Manoel Miartins de Almeida.
O Padre Francisco Serafim de Assis.
Victoriano Correia dc Lima.
Antônio Paz Lima.
Mathias Viciai de Negrero.' Manoel da Silva Souza.
Manoel Correia Vieira.
João Rodrigues Guerreiro.
José Monteiro de Magalhães Pinto.
André Bezerra de Menezes.
Pedro Barboza Enez.
Manoel Pinto de Almeida e Castro.
Joaquim Felicio Pinto de Almeida c Castro

Júnior.
Delfino José de Queiroz.
O Padre Gonçalo Luiz Ramalho
José Francisco de Aragão.
Villa de Campo Maior da Commarca do Cra-

Tambem julgamos ser do nosso dever pôr na to em Sessão de 4 de Janeiro de 1823.
Augusta Presença de V. M. I. a relação inclusa
dos Cidadãos , quo nesta Villa mais se tem dis-
Singuido pelo seo Patriotisto. Resta-nos agora ro-

¦ gar ao Senhor Deos dos destinos , Supremo Auetor
da Natureza Se Digne prosperar a Preciosa Sau-
do, e Vida de V. M. JI. por muitos e dilatados
annos como todos desejamos, e havemos mister.
Villa de Campo Maior I de Janeiro de 1823.

Somos com ornais profundo respeito Senhor,
de V. M. I. Subditos os mais humildes e oberiien-
tes.—João Bernardo da Cunha , Presidente da Ca-
mara e Eleitor. Vicente Joaquim Neves , Vereador.
João R,odri:'íues Guerreiro , Vereador. Manoel de
Torres Câmara , Vereador. Manoel Esteves da Cos-
ta , Procurador.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)

Relação dos Cidadãos beneméritos que nesta Villa e
seo termo se tem destinguido et favor, da Sagrada

Causa dn Independência elo Brasil.
Joaquim Filicio Pinto de Almeida e Castro ,

Capitão rins Ordenanças desta Villa, e Membro do
actual Governo Temporário.

O Pfid.e Manoel Ribeiro Bessa de Olanda
Cavalcante. Deputado Eleito desta Provincia pa-ra a-- Cortes do Rio de Janeiro.

Mip-uel José de Queiroz Lima, Capitão Com-
mandante da Villa, e termo.

José dos Santos Leça, Capitão Mór confir-
ínado rias Ordenanças desta Villa, c seo termo.

João Bernnrdes da Cunha , Sargento Mór Com-
firmado das Ordenanças da mesma.

i) Reverendo João Rodrigues Leite, Vigário
desta Freguezia. ' •

João Bernardo da Cunha, Presidente da Ca-.
mara e Eleitor.

Vicente Joaquim Neves, Vereador.
João Rodrigues Guerreiro, Vereador.
Manoel cie Torres Câmara, Vereador.
Manoel Esteves da Costa, Procurador.
( Heguiran-se muitas assignaturas.)

... Artigos não Officiaes.,

Corres ponde k cia.

Srs. Redactores.

—,— in varieis leges , variasque figuras
Disposilnni genus est haminum , provi toque colore
Fnrmanlur gentes , sociataque jura per artus

signanl.Materiiiiuque parem privalo

AEthiopes maculant orbetn terrasijue jigitrent.
Manlius Lib. 4.

No seo N. 80 escreveo a VV.nim. um — Leitor
eífectivo, e diz elle, que no Correio Brasilense de
Dezembro passado o Redactor considerara a Es-
cravatura como o maior obstáculo , que o Brasil
tem para promover a sua industria. Pelo contheu*
do da Carta se vê que o — Leitor eífectivo — esta,
e não está por esta opinião. Elucidando as suas
idéas principia por imputar ao* Inglézes vistas de
mera politica no empenho , que se tem tomado para
abolir o Coruruercio da Escravatura, e em abono
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nia filantropia dos especuladores rio Coiitrrtercio da
mesma, cria as idéas do defunto Bispo Inquisidor
Geral , 0 co.iclue d'alii que os emprcheiidedores da
abolição só perteiidein ou demorai- o adiantamento
tia America , ou promover a circulação do numera-
¦rio, c estender por este modo o consumo do geiie-
ros que importam.

Pioseguindo ifeste seo falso modo de racioi
icinar declara , que rião he no grando numero
de braços, que consiste a riqueza de,um paiz , mas
que sem ellei nada ha; que no Brasil não os lia,
e que tudo o que se vê de bom na terra he devi-
Ao aos Africanos , e como estas sam geralmente rú-
«les, wioles , e lascivos , só o aguilhão do capti-
veiro os move, e que sem elle volos-hemos ladrões,
e assassinos : e que se algum liberto he activo , ja
o era quando captivo, em cujo estado os Africanos
não propagam porque sam muilo immoraes», nem
mesmo , diz elle tontamente , convém que propa-
j-uem : apezar de que não podendo os Europeòs
trabalhar ao So! neste paiz, nerrt por isso convém
que propaguem os Africanos ,'os únicos predestina-
do»: para agüentar os calores da Zona torrida , o
que e-'í'i tão claramente provado, qne até a Aue-
tor di, Natureza poz a Nigricia defronte do Bra-
sri para d'ali lhe virem os seos trabalhadores, os
indígenas dn qual os únicos , qne tem o desemba-
raro, e idéas grandes, que a cultura do paiz exi-
ge, para o que não sendo feitos os Europeòs, logo
que desembarcam buscam comprai- um escravo , con-
cliiindo de tudo o sobredito, que se se abolir a es-
cravatura , o prejuízo presente será .Ilimitado , e
que só depois de ifina aluvião de Eiirop.os be queno Brasil se deve legislar aquelle respeito. D'este
rezumo da carta se infere, o quo já disse, «pie o
— Leitor eifectivo — quer , e não quer a mesma
cousa.

Sectário das oipiniões (io Correio Brasfliense de-
pois de certo tempo para cá , vendo-o atacado , e
em circunstancias de nio podei defender-se tomo
eu esta liberdade esperançado de que elle des-
culpará a minha iiisuílicieiicia com a minha boa vou-•taiif.

Parece que o —Leitor èfectrvo — não enten-
deo ao Correio , este nunca se lembrou de propora abolição da escravatura, o que aconselha he a
terminação do commercio da mesma ; pensando assim
cogita corno a força da verdade faz dizer ao — Lei-
tor eifectivo , — porque sendo, segundo elle, os
Africanos rudes, moles-, lascivos, e um empate aO
aperfeiçoamento da moral Brasileira-, segue-se clara-
mente, que se deve evitar a companhia de creatu-
ras com estas más qualidades , e logo aconselha ser-satã e cliristumeiíte o Correio propondo, que nâese admita mais gente similhante.

Soja qualquer que for a politica dos Inglezesna sua pcite-nção a extinguir o Commercio da Es-cravatura, certamente as suas vistas niío sumo atra-zat; a America, porque vendendo èlles hoje n'ella
quinze milhões de libras stérlinas, <e sendo os ge--lei-os pagos por outros, que só os Africanos po-ocm produzir, segundo diz o — Leitor effectivo, —
,e mais claro que a lità do dia, que elles deviam
piomover a importação dos mesmos, quarfto mais
)i ¦ nor porque haveriam mais gêneros da terra-,«cimo mais, compra-los-hinni mais baratos, e haveriamesmo mais consumo dos importados, e logo fariamiii,iis cemrnercio. O —Leitor effectivo — dissolyrá
n'l-0on,''at'i^oJ 5e ^c"1 lhe parecer; assim como*P»ca-r* o outro nbsursdo, que exhibio, quando
de 
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-C'1"' "r-° S? imP"rtlllldo mais escravos havia¦-ver mais .circulação dc numerário: ninguém

tósabiá até agora, que óh Africanos recem-impor-tacos tinham dá mais a mais o defeito de empatara circulação dá 'moeda.
Sendo Os Africanos como diz o — Leitor effec-tivo -*- nldes -, moles, c- lascivos, e capazes dètrabalhar so ágiiilhondos pelo captiveiro , scue-se

«pie nem trabalhadores livres devemos ir buscar aÁfrica -, porqiie em chegando cá tornar-se-fiam
nrões, e assassinos :
sito, teríamos

la-
ora, feito similhante despropo*-

eu! èonsequenfia a necessidade de, es-termos sempre , ou de ronda , ou no potro , o queseria flagéllo incommensuravel ; he verdade,que nem
por isso iriam elles viver impunemente nos matos ;o Brasil está furado . já não pôde haver outro —- Pai*
mares -- um Quilombo de cem creaturas não existe
cm patte alguma, ao que. parece.

Os Africanos não sam todos moles, rudes, e
lascivos, entro elles bem como entre todos os ou-»
tros povos ha de tudo , e na pVoporçáo que lhes
toca -,. nttonto o soo estado de civilisação, t: educa-
ção, &c. lemos muitas provas «Ia boa índole de
muitos , e da sua capacidade ; o systema de amai-
gainação de cores seguido no Brasil tem merecido
aapprovação de todos os homens sensatos fundando-
se no — nimium ne. crede. colori. —

Hè um absurdo escandaloso o dizer, que a po-
pnTação Africana não tem augmentado no Brasil,
a historia do paiz prova o contrario: Quando os
Hollandezés estavam de posse de Pernamhuco era
a Companhia obrigada ax importar tres mil escravos
por anno ; roesse mesmo tempo na Bahia o Com-
mercio da Escravatura era tão insignificante, quènão dava motivo a. conversações; no fim êo «tesmo
século corü tudo haveriam cem mil escravos nesta
Provincia como se coilige dos S-rmõps do Padre Viei--
ra; a importação animal andava por dous.mil, e
quinhentos ; a rneado do século , que passoll, quâi.~
do se abolio. a Companhia do Pará, e Maranhão
o numero de escravos Africanos, qtie havia, era
muito limitado : em 1785) exportaram-se «T-ATrica para
O Brasil, segundo Edwardo, dez mil escravos;
depois de IS08 a importação terá montado a t riu -
ta mil ; o a se de todos estes dallos Colligir-mos que
o Brasil importou , depois.que principiou a povoar-
se, cinco mil «Seraves animues, não iremos longe
da verdade; nmltiplwaiido esta somma por duzentos
e noventa e dois annos; o resultado sam um milhão
quatrocentos e sessenta mil escravos importados ; oia
confio o numero dos existentes anda por dois milhões,
segue-se claramente que a população Africana tom
aliirmefttado no Brasil, que corrobora mais o me*-
thodo -seguido de sortir as armações, consistindo
geralmente em dous terços de vaifíes ; logo insulta-.
nos gratuitamente o — Leitor eifectivo *•- quando dá
aentender, que nós os desviamos dc reproduzir-se,
nem as nossas leis nem a nossa moral os impedem ,
sirva-me de auctoridade o que diz Souíhey — The
Brasiüans have gnilt enougli to anwer for on that
score, but they have never interfained -Ihe-iirfaYnoas
opinion , thiit the Africans are incapabfe of féeling
'the áffections, and observing the moial and Reli-
gious- relalions of tho marriage state. -—

O Brasil he notável pela faculdade de repro-
duzir-sp. , que todos os homens cá tem , qualquer
que seja a sua côr. Manoel 

'Guedes 
Aranha diz ,

ue nó Maranhão o clima faz as Damas tão fecun-
le se fomentassem nli os casamentos," toda

a America se poderia (fali povoar. O mesmo sue-
cede n?s outras Províncias , a «te S. Paulo lie a mais
notável; Minas, Piaubi, (Jovvzes , Matogrosso , e
:Rio Grande devem-lhe a. maior parte da sua popn-
tfec&o.

I,

¦ifq
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Ue taml.em um erro o d' >., que as creatu-
>ras da Europa não podem sup, .-- ', trabalhando o
calor do Brasil. Não está air ., .-monstrado que
ígi-áo de calor pôde o homem solfrer trabalhando.
Parece que o calor vital interno uv cada indivíduo
em estado de quietarão são noventa e cinco grãos
de Therraoanetro de Farinhest; quando pois peto
movimento muscular, conseqüência do trabalho, es-
te calor se-«uginentu, parece que para conservar
o animal no estado de saude he preciso, que a
atmosfera lhe roube os grãos excedentes aos no-
noventa, e cinco ; isto accontccc em todo o Brasil
aonde o termo médio do calor serátn talvez qua-
renta grãos, temperatura excellente para o homem
<iite trabalha. Pedaços de terreno ha, como a Ci-
dade do Rio de Janeiro, aonde o termo médio
nos quatro mezes de Dezembro a Março sam se-
tenta, e sette gráos á sombra, e .-amo ao sol haveria
então cem com pouca diflèrença, o trabalhador expôs-
to ao mesmo poderia apanhar alguma febre, ruas
como este calor excessivo só dura quatro horas,
segue-se que trabalhando o homem o resto do dia,
e com methodo obterá do seo trabalho suflicieiites
proiltiiLis para seo consumo, e para o giro geral;
o maior dia do Rio de Janeiro ten, treze horas
e vinte, e seis minutos, abatendo quatro, e os
mesmos vinte e seis ficam nove horas para traba-
Iho ; se todos os homens empregassem nove horas
tio dia em fazer couzas necessárias o mundo su-
perabundaria «e riquezas ; nesta mesma Cidade e
nos mesmos mezes muitos omeiaes taes como Cala-
futes , e Pedreiros solfrem sem inconveniente o ar-
dor do Sol ; logo o calor não empece uo Brasil os
trabalhos do homem ; ora se o serviço for derrubar
matos o mais difiicil segundo o—Leitor effectivo—,
então o trabalhador pôde laborar em todai; as ho-
i-as , porque no tal serviço está-se á sombra . . não
he pois o calor quem embaraça o homem a traba-
lhsir no Brasil, sam os escravos ; quando for mais
diíTici! adquiri-los , trabalharemos nós, o .como fica
demonstrado não morreremos por isso.

Na Europa, principalmente na pane moridio-
nal , o calor nos mezes de Junho até Agosto he São
iutenso como » do Rio de Janeiro, e todo o ser-
viço, quo então se faz , he feito ao Sol , ora os
homens vivem Ia assim como vivem ca , caie ai-
gii.it, as vezes morto instantaneamente i,o tempo das
eeiliis, mas nem por isso o paiz so despovoa; não
í,e o calor quem provoca o honieiá ao descanso
...•o;- paizes quentes, muito principalmenle no Rio
do Janeiro, he a descomposição da a th mos fera ao

[tie parece; lia momento» en, que o ar se torna
pouco respiravel.

Se as homens, qué nos ham-de. vir de fora,

íiriaçfem chagando cá, se lhes ha de pegar a
de viver a custa do suor alheio , podem St-
mandrioes já somos muitos.

Se a agricultura do Brasil requer mais dosem-
baraço , e idéas mais grandes do que a cultura, da
Europa , de certa nno sam os Africanos os indi.
viduos , qtte o Brasil deve ítlliciar ; elles.sam »;,,.
les , rudes, e libidinosos como diz o — Leito. fc_:
fectivo — logo não possuem o-tal desembaraço, e
idéas grandes, logo não sam os homens, que cá
fazem falta.

Oppjsta á costa do Brasil acha-se sem duvio
certa porção da costa d1 África , assim como ao res.
to da Costa da America estão oppostas parte da
Costa d' África , e a Costa da Europa ; ora se en
moradores da parte meridional d'África devem vir
trabalhar ao Brasil, porque lhe está opposto, se-
gue-se que os habitantes da do Norte, e da Eu-
ropa devem igualmente vir cultivar a America sen.
tentrional ; os Bedecinos , que vagueara do Cato-
branco para o Norte dizom que não querem; e os
Eoropeos querem he verdade, mas então rezolvi-
dos a tii?;er isso a seo modo , não querem ser ven-
«lidos a cem mil reis; os Americanos também es.
tao decididos a permitir-lho com certas condições ;
logo a lembrança nova, e improvável do—Leitor
eiiécíivo—não i.e nem um problema, cuja rakida-
de precise demonstração ; he um dito pouco engra-
çado ; ao qual com tudo dou eu valor, porque :ie
uma lembrança nova, e ainda que ,pa recata parvoi-
«¦es , gosto mais de ouvir novidades , do que ouvir
um sem numero de Papagaios andar ahi por toda
a parte a repetir os eccos dos Descamisados de
Madrid , e dos Sansculotes de Lisboa.

Em fim , Srs. Redactores , concluo dizendo firo-
posiç-óes, qii« sustentarei ; que o Brasil necessita dar
providencias para se terminar cm certa época o Com-
mereío da escravatura, isto he a importação de
novos Africanos : que esta rica parte do globo de-
ve ser povoada de uma raça Brasilio—Europea, c
rsão Brasilio—Africana; que a riqucaa se deve aa
trabalho , e por tanto aos braços e á cabeça, na,
que no Brasil esta deve ter cabellos, e aquelle"
parecerem feitos de Pequeá, Garcia de Reze.ro se
visse eiopuréar no Brasil trinta mil Africanos ha-
via de imprimir, e pregar pelas esquinas muitas
Quiutilhas como erita.

Vemos no Reino meter'Tantos 
cativos crescer ,

K irem-se os naturaes
Que. se assim for seritrn mais
Elles que nós a. meo xcr.

¦Filoordinis.

N O T I C 1 A S M ARI 7 1 M A S.

E N T II A D A S.

Din 17
lng, Juno,
carga vinho
•Saigeiro um

farinha, fumo , e arroz. — Rio 
'Grande 

,- B. Provi
dente. M. lgnacio Pereira, equipagem 17. carga

do corrente.- GibraUar ,- 40 dias: B. agoardente, vinho, vinagre, ftrinba de trigo, esal:
M. John Lamjranco, equipagem II, .passageiro Caetano José Travassos com 7 escravos.

, e sabão b Josí Agostinho Lizesur: -pai- —G:irrnesey; B. lng. Seneca , M. Peter de Garis,
'r,S!f>z- equipar/em 7, carga 

^assucar, 
e caffé. -- Parati ; L-

Vontade de Deos, M. ¦-*'»«>«•"''. -fe.',' poiiirniL-rni •',
S A II í D A S.

Dia 17
ia , M. Jasi

carga sal: qassageiro o Cabo de Artilharia Antonm
da França. — Capitania; L. Conceição, M. huioten-

do eori-ente. — Pernambuco ,- G. Miner- cio Cardozo ela Moita, equipagem 5, em lastro : pa8-
e. têm-na Mata, equipagem 18, carga sageiro Manoel José Soares.

R I O 
' 
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Artigos d'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

JJM. Anda S. tíí. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado dos Nè£0'cíos do Império , participar ao Director
da Academia Medico-Çirurgica , para sua inteligência, e
áfoMI-rto, !'qué jlttendéndt*. ao que lhe representou Arito-
hic Ijftfldò-dé'M^íqvrita , Ahiftinô da mesma Academia:
Rir'por bet-p conceder-lhe a demissão deste Jogar. Pala-
íio dó 15ip de Janeiro em 24 de Maio de 1823. — Jo-
sè Bamfaúio 4e Ai(dradà e Silve,

Repartição dos Negeciòs da Fazendz.

¦/, Sendo "*res.ente » S. M. o Imperador & informaçSi,
dada pela Qeseinbargador do Paço Juiz «da Alfândega
sobre o requerimento de André Wickbertj, Mestre da
Galera Saeca Scandiiaavia , com a qual cònformanaáo-se:
Manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fa-
lenda, (pie o referido Jiiiz conceda a entrada requerida,
jogado todas as .providencia» pura que nâo hajam extra-
"idas, e Ha (filtro sim por bem auetorisar o mesmo Juiz
çpara conceder entradas is Embarcações, que se acharem
tem easfo identreo ao do Supulicante. Paço 12 de Maio
de I8á3. — MeertiAi Francisco liibeiro de Andrada.

ve por bem encarregar da direcção daquelle 'fr4',alHe'f
Paço 12 de Maio de 1823. — Murim Francisco 

'ftibetrt
de Andaria. ¦'- «-"

Não tendo ainda entrado nr, Thezourò P.íblicn a
quantia^ de 17.-493U724 reis «íom que pelo mesmo The-
zouro foi inderririisádo o Hespanhol Antônio de !.oiireii«,o
y Sanstirso, valor dé 2!) volumes de fazèlldife , que lhe
desappareceram d'Alfnndega , como se determinou ao
Desembergador do Paço'Juiz da mesma Alfândega, por
Portaria de "i" dé Abril ultimo: Manda S. M. o impe-
rador, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fa«-
zenda, de novo recommendar ao referido Juiz a prom-ta execução da mencionada Portaria. Paço cin 12 de
Maio de 1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a representação
do Desembargador José Bernardo de Figueiredo sobre
a falta de numeração 'nas Casas' da Cidade Nova :
Manda, pela Secretaria de Estado dos Negocio» da Fa-
zenda , participar ao dito Desembargador , que na data
desta se expede ordem ao Intendente Geral da Policia ,
para mandar proceder aquella nmneraçSu , por sérabje-
eto da sua repartição : è Ha porbem encarregar , ao re-
ferido Desembargador Figueiredo da direcção daquelle tra -
balho, como melhor lhe parecer. Paço 1-j de Maio de
1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Tendo S» M. o Tmperitdor ftesolvido que Os Tmpos».
iOS , de que trata o Alvará- dé 20 de Outubro de 1812,
applieados peiòs dez-armós , findos no próximo passado',
á-formação dc um-fundo de acíjões da Fazenda Piibri-
icà no Báneo.do Brasil, fossem arrecadados pela nova
Administração estibrlecida na Mesa do Consulado: Man-
dá pela, Secretaria 'de Estado dos Negócios' da Fazenda,
prevenir to-:respectivo Administrador , que em data de
7 4P corrente se expedio Portaria a Menúel Moreira Li-
rio para remetler-lhe não «ó todo* os Livros , e papeis
pertencentes á arrecadação dos mencionados Impostos ,
«180 o» relativos á Sizá , e meia Siza, e outro sim,
Síf*-, igualmente se expedio ordem na mesma data a An-
tímio José Airoza, para fazer outro tanto ícerca dos
pert*ncen$es -ao Imposto do Tabaco de corda , e quaas suas mçwnbencisis , como Administradores interinosrdefctas eoHèctas , cessariam logo que se installasse a men-
çionada nova Administração. Paijo 12 de Maio de 1823.
** M&tim Francsieo liibeir» de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de M»-*aao dos Negócios da Fazenda, que o Desembargadorido .Paço., Iiitendéiile Geral da Potioia faça proceder íenumeração «ha cisas da Cidade Nora, devendo a este
íespeato entender-se com o Pesembar^ador Josá Bamar-"do de Figueiredo , a quem por Portaria de hoje Hou-

Manda S. M. o Imperador , pola Secretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda . que o Desembargador do
Paço Intendente Geral da Policia ordene ás Guardas dó
Corpo da mesma hajam de dar aos fieis da Administra-
Ção da carne verde as escoltis, que pelos mesmos lhes
forem requeridas, para objectos de suai incumbência. Pa-
ço em 12 de Maio de 1823.— Martim Francisco 'Ribeiro
de A ndfadá.

Sendo presente a S. M. o Imperador a representa-
ção do Desembargador do Paço , Juiz da Alfândega , de
22 de Abril próximo passado relativa a aírecada^io dt»
Officios de Porteiro, reitor da Marinha , e Meirínl*"- 

'tia

mesma Alfândega, Foi servido conformar-Sç com o pare-
ecr do dito Juiz tendo em vista quanto aos Emolumen»
tos pertencentes ao Officio de Escrivão da Mesa da Ba-
lança, e provimentos da» Certidões, que os reqjfe[tm«n-
tos sejam feitos de modo, que por «jlles se conheçam o
numero das Certidões pedidas, os quaes podem enlSo
servir para verificar taes emolumento», fazènAcure togo
o competente assemtamenlo delles, atai qire pelo Mesmo
AuguMo Senhor lhe sejja dado um methodo ííiáir exacto
de arrecadação, o que Manda ,pèlaSecretaria de Estad»
fies Nejíoc.os da Fazcmda , participW ao referido ífih pa-
i-a sualntelli^eiicia, e devida exftftóo. Paço eijj i;f d«s
Maio de 1823. — Martim /^'«««áiSi :-&i$siri/ de Jéiârtida,

V'7,4.
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Manda 3. M. o Imperador pe! -etária d'Estai!o
tios Negócios da Fazenda , remetter ... 'sicsllio da mes-
mi,.os Autos d'Embargos entre par r Maria Çaetana
lienedicta Rangel , e o Desembargí, ....curador ria Fa-
jtenda, vindos proximainente do Juizo 

' dos Feitos.da Fa-
seenda de. Minas Geraes por appellação ao sobredito Con-
celbo , para nos mesmos se proceder nos termos da Lei.
.Paço a 14- de Maio de. 1823. —' Martim Francisco Ri-
beiro d' Andrada.

Sendo presente a S. M. o Imperador a inlbrmaçào,
que deo o Desembargador João José dn Veiga , encar-
regado dos seqüestras das Propriedades Portugueza. , so-
bre o requerimento de Thomé Joaquim da Silva: Man.
da pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda ,
declarar ao mesmo .Desembargador , que o seqüestro se
deve veriliear no remanescente das disposições feitas por

¦ João Sabino d'As.ií, residente em Portugal. Paço em
14 de Maio de 1823. — Martim Francisco Ribeiro dc
_A)i4rada.-

Repartição dos Negócios da Justiça.

- Constando pela informação do Coronel Engenheiro
Daniel Pedro Muller , e pelo mappa com qne a illustrou ,
jque a estrada antiga aquém rio Guapi , e que seguia pe-
ias testadas de 0. Mathiktes', de Antônio Francis™. de

Patrício Manoel , e sua irmã , e de Francisco (Ia Veiga ,
era menos extensa , e mais commoda que a actual pela
Outra banda do Rio , .-evitando duas passagens do niesmo
Guapi, com cento-c cinco,.c sessenta e oito palmos de
largura, e a do rio -Sebastiaua eom cincoenta palmos,
as quaes.p^sagen. se dificultem em tempos de chuvas ,
quando aquella estrada só-- atravessava o ribeiro Itinga
cora quarenta palmos de largo; sendo por conseqüência
muito jqstá. a queixa , que ã S. M. .0. línperador fizeram
epiarenta , e cinco liioráífores dqqttcllc destricto contra os
soi.réditos Antonio, Francisco ,. Francisco da Veiga; e
pouco esacta a informação do Juiz de Fora da Villa de
Santo Antônio de Si, que não eónheceo a violência pr;.ti-cada pelos Supplic-idos em fecharem o referido caminho :
Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria d'Estado
dos- Negócios di Justiça que o dito Juiz ile Fora faça
fogo abrir aquella antiga servidão, 'obrigando or donos
das testadas aque a. façam transita».! até á Fazenda do
Carmo , segundo a direcção, que anteriormente tinha ; e.
outro sim,. que fique aduertido de. uso se poupar á de-
licencia alguma para vir rio conhecimento da verdade,
quando o Imperador esse Dignar Ouvil-o. Palácio do Rio
de .janeiro in-, 14 de Junho de I.S'23. —- Caetano Pinto
ãt Mira,ida. Mantciiegro.

Repartição doa riegoàns da Gntrrn.

Sendo çom effeito notável a falta de execução, das
iordens transmit. das na Portaria Circular de .4 de !)e-
_eml.ro do ao.no passada , em que se exigiam as neces*
sarias noções sobre o estado de todos os ramos de Ad-
miaistraçáo Publica (ia parte relativa á Repartição da

¦Guerra, e. instando cada vez mais que esta Secretaria de
Estado dos Negócios da Guerra esteja bern ao facto de
todas as necessidades , e reformas a similhante respeito ,
para poder cabalmente instruir a Assembléa Geral , Com-
tituinte , e Legislativa deste Império , que já tem e.i-
gido noções s&bre simillian.es objectos, piira occorrer
çom as precisas providencias; Manda portanto S. __. o
Imperador , pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Guerra , qne o Governo Provisório da Provincia de S.
Paulo trate sem perda de tempo , como lhe cumpre ,
de dar execução ao que se lhe ordenou na sobr.dita
Portaria de _ . de Dezembro do anno passado. Palácio
dn Rio de Janeiro cro 31 de Maio de 18_3,—; João Viei-

ile Çcirnalliv,

Nesta conforinidade ac ._i'._.. o ás dens ei.; (',,.,_
excoptuando a de Santa Caüiarina , e. "Vimas ,;
que proiiiptaiiieiue deram rucecuçío .. l.a ordem.

S. P A U L O.

Villa de Igitape.

lil."10 e Es." Sr.—Temos a honra de U-. -,,
ao conhecimento V. Ex. na certidão inclusa a. ,>,,..
ta, á que esta Câmara procedeu no dia de hoje dis
commum acordo com as Authoridades desta Villa,
Clero, Nobreza, e Povo, para ser presente a K
M. I. , bem como os nossos puros, e sinceros roto»
de profundo respeito , inteira obediência , e invio-
lavei fidelidade, que protestamos ao Mesmo .Vi-
s;usto Senhor, que Deos Guarde , o a V. Ex. por
dilatados annos. Villa de. lgaiape eus Camaia ,U-
oito de Maio de 1823, e segundo da Independeu-
cia., e do Império do Brasil.

lllust. e Excel. Sr. José Bonifácio de And.;,-
da e Silva , Ministro e Secretario de Estado do.
Negócios do Império do Brasil,

O. Ouvidor José de Azevedo Cabral. O Ju]/.
Ordennrio Filippe Rodrigues Cunha. O Juiz Rica,do
Joaquim Peniche. O Vereador Anlonio Floiein-io
de Andrada. O Ouvidor José Bento dn SiKa
França, t) Vereador Antônio Moreira Raiou, i.)
Procurador Manoel- Alves da Costa.

:José Joaquim da Assumpção c Souza , Escrivão ila
Câmara nesta Villa de íguupc com Provisão .Y,

Certifico que revendo o livro de Vereança- du
Câmara nelle a folhas oitenta, coito até folhos, m-
tenta e nove verso se acha a Acta da Camaia,
que se mandou extrahir por. Certidão, cujo -ílicor
delia hc pela fôrma e maneira seguinte,

Àiuio do Nascimento de Nosso Senhor Je-ais
Ciiristo de mil oitocentos e vinte trez , secundo
da Independência e do Império do Brasil , aos -.»-
to dias do mez de Maio do dito anno .nesta Villa
de Isgiiap., e casas da Câmara , aonde foram vindo-,
o Ouvidor da Câmara, Juizes Ordinários, Olli-
fiaes da Câmara , e mais Auctoridades Ecole-ias-
iscas, Civis, e Militares, Clero, Nobreza, e Po-
vo convocados nela Câmara , para effeito de „u
reclamar, como de facto foi reclamaria , e declarada
nulla , irrita , e sen, effeito a cláusula do prévio
juramento de S. M. I. á futura Constituição , clau-
suln, que inconsideradamente fora ingerida niiActn
da Acclamação do Mesmo Augusto Senhor no sem-
pre memorável , e gloriosíssimo dia doze de, Outu-
bro do anno passado , reconhecendo todos que n
dita cláusula he contraria aos princi- 

' >s de direi-
to publico, e da nossa Santa Religião segundo os

quaes não piklc ser valido o juramento , que nao
recaie em eousa certa, e determinada, sendo pu.
isso tal cláusula absurda , e inconseqüente, contra-
dictoria, e perigosa : e que- por tanto declaram co-
mo declarado..tem a Acta, da gloriosa Acclamação
de S. M. 1. puramente feita como se tal nicuiisi-
derada cláusula nunca,-existira, e q.ue esta foram-
gerida na dita Acta unicamente por conformidade
com a insinuação, que -se», recebera" d;í' Câmara o o
Rio de Janeiro, e que o grande prazer, e en-
thusiasmo , de que todos foram possuídos por nm-
tivo da dita feliz Acclamação nao dera logar p.u-
se considerar a malignidade da mencionada claiH"-
\a perigos os efleitòs. liualureub-



f cm >
tios protestam sua innocencia, p inteira confiança,
que teu» ua Constitueionalidade de S. M. 1. que
tanto se disvella pelo bem , e felicidade de seos
Subdito», e pela publica, e geral prosperidade, e
qne ao Mesmo Augusto Senhor protestam seo pro-
fíindo respeito, inteira obediência, e inviolável fi-
«lelids.de. E do como assim todos o diceram, e de-
clararam iiisindou elle Ministro, e Câmara fozer es-
te Auto, em que todos aasignaram , e eu José Joa-
quim da Assumpção e Souza , Escrivão da Cama.
ra o escrevi, e assignei. — O Ouvidor José de Aze-
vedo Cabral. O Juiz Ordinário Piliòpe Rodrigues
Cunha, t) Juiz Ricardo Joaquim Peiiiche. o"Ve-
reador Antônio Florencio de Andrade. O Vereador
José Bento da Silva Franco. O Vereador Auto-
nio Moreira Ramos. O Procurador Manoel Alves
da Costa.

(Seguiram-se muitas assignaluras.)
Nada mais se continha em a dita Acta da

Câmara, de que nesta faço menção, constante do
livro actual dás Vereanças ao qual me reporto ;
e vai cm tudo certa, e valiosa, por ser conferida
que dou fé nesta Villa da Senhora das Neves dè
Iguape, Co.iiinarca de Parauagoá e Coritiba, aos
oito dias do mez de Maio do Anno do Nascimen-
to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocen-
tos, e vinte trez, segundo da Independência, e do
Império, e eu José Joaquim da Assumpção e Sou-
za, Escrivão da Câmara o subscrevi , conferi e
assignei. — Estsí conforme. — O Eiscrivão da Cama-
ra José Joaquim da Assumpção e Souza.

Estando próxima a InspecçSo da Infantaria da
Guarda Cívica dpsta Corte, S. Ex. o Senhor Com-
r-audwjte interino do Corpo julga conveniente man-
dar publicar com antecipação a Aviso abaixo trans-
cripto , que deve servir de regra á apuração doalistamento existente, a admissão das pessoas, quaainda se quizerem' alistar.

..,-""' Aviso.
•Constando a S> M. o Imperador, que no alis-tamento do Corpo de Infantaria da Guarda Civi-ea se não tem guardado a precisa escolha sobrea admissão das pessoas, que devem formar o mes-mo Corpo, em observância das Ordens, que foramexpedidas para a sua creação : Ha o Mesmo Au-

Susto Senhor por bem Ordenar que V. S. proce-«tendo a um exame no mencionado alistamento ,conserve somente nelle as pessoas pertencentes ásclasses de Magistrados, Empregados Públicos, Of-
tctaea do Exercito reformados , Negociantes ma-triculados, Clero «-colar, lavradores'abastados, e«en.ioreg de Engenho ; fazendo excluir do referi-<lo allstament 1 todos aquelles, que não estiveremcomprehf-ndtdofe nas sobreditas classes. O que par-íiupo a V. S. para sua intelligeneia, e execução.
Peo» Guarde a V. S. Paço 16 de Dezembro de
Jf-ire. 

— José Bonifácio de Andrada e Silva. — Sr.•Brigadeiro 
Quartel Mestre General Manoel da Cos-1to Pinto. —Luiz Moutiiiho Lima Alvares e Silva.

Artigos nao Officiaes. í*

Rio de Janeiro 18 de Junho,

Os Jurados.

Tenho ouvido Com bastante sentimento a va-

nas pessoas que o Aticlor ,1a carta inseria ern o
N.° 114 deste Diário a pag. .569, en» vez rie maagradecer de alguma sorte o zelo, com que guar-dei o seo nome, e quiz tomar sobre num a res-
ponsaliilidade daquella carta , oítereceiido-me pararesponder por ella, como me otlereci pela outra
do mesmo Diário, publicamente diz que lie dever
dos Redactores dos» Periódicos dos Governos res-
ponderem pelos papeis insertos nos mesmos Perio-
dicos; fazendo assim de um obséquio gratuito, eaté não pedido , uma obrigação minha. Estou cer-
to, eni que o animo mais indifferente não deixaria
de alterar-se com similhaiite procedimento , toda-
via, escravo como sou da rninh*. promessa, não
procurei, como podia, desonerar-me uaquella res-
ponsabilidade ; ficando porém seo Auctor na intel-
ligeneia , de que he esta a ultima vez, que lhe
prestarei tal obséquio; visto não haver nos Reda-
ctores a obrigação, que elle quer inculcar , e pa-ra a qual ninguém lhe perguntava.

Como estou persuadido de que o Publico foi-
giuá de saber o resultado da aceusação da carta
inserta em o N.° 107 deste Diário , da qual tenho
fallado em vários N.0! antecedentes, e que hontem
defendi no Concelho dos Jurados , cumpre-me di-
z-er que o seo Auctor, cuja causa, e responsabili-
dade tomei sobre mim , foi julgado innocente a
unanimidade de votos. Logo que poder , publica-rei a defeza, tanto da aceusação, que já se acha
impressa em o N." 127, como das questões, quealém da aceusação suscitou naquelle acto o Sr.
Juiz de Direito.

O Redactor A. J. P.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

í* ft A N Ç A.

Da Seita Revolucionaria,

Um perigoso erro, forjado para enganar «s
homens d'Estado, e massa do Povo «obre os ver-
dadeiros desígnios dos revolucionários , está acre-
ditado há muitos annos; e o exemplo do que ac-
conteceo no Governo de BonaDarte parece pôr-lhe
uni cunho de veracide. Os revolucionários, no juizo
de muita gente parecem ter um único fim destruir
os outros paru tomarem o logar delles,

Muitas revoluções tem trazido igual resultado;
a nossa terminou da mesma maneira. He natural
que aquelles , que entram em alta luta com seos
adversários , não sendo guiados por sentimentos no-
bres usurpem seo poder, suas riquezas, e mesmo,
chegando a um certo ponto , pertendam herdar seo
nome e sua consideração. Tira-te dahi, que eu que.
ro entrar, lie unia devisa verdadeira para os homens
de todos cs partidos : que se engrandecem nas per-
turbações civis : isto não he particular aos adimos
revolucionários , he de todos os tempos , e de todas
as idades.

Sinto-me compellido á combater esta asserção ,
nppüçada aos Democratas de nossos dias, porque
ella he a causa do lethargo, em que as Altas Poten-
cias Aluadas caíram nns dous primeiros annos da
restauração, sobre as verdadeiras causas da revolu-
çiío. O Ministério Francez , até si reforma da Lei
das Eleiçõws, participou deste profundo adormeci-
mento. Viam-se os revolucionários gnainecidos de
insígnias, elevados, se me atrevo a dizel-o , com
titulos a cinta dos. outros.homens , trasbordando d'ou-
ro, --* de riquezas, dotados mui liberulmente de J'ttu-

-1ÍJ
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dos, e wwg.itiM, e dizia-se — Esta gente ten cuian-

io descia ; não ha qtte temer deites. Diziam mais :

Se debaixo de certa medida, e guuiv. laudo alguma,
considerações nós os admitti.seinos a partilha _do
poder, elles não forjariam mais planos de ambição;
ajudar-iio.-hium na grande obra da restauração da

realeza . e por seos esforços chegaríamos » ta-5*51" a
contra revolução. Melhor que os realistas, melhor

que os partiiíi.tas das legitimidades sociaes , os an-

tigos revolucionários sabem dissolver a maça dos
ambiciosos subalternos , acalmar a. efFerveceiiciu das

paixões odiosas, e ávidas; porque conhecem os meios

pelos quaes se excita a tempestade.
Os que assim raciocinam , não reflectem einum

exemplo recente, que passou debaixo de seos olhos.
Bonuparte chega: os antigos Tribunos, os anti-

gos Senadores, a Jerarquia dos liberaes, Demo-
crátas,-, ülygarcha. , grandes, e pequenos. todos

percebem , que o usurpador perdeo o ascendente
moral, necessário paru os fazer curvar debaixo do
seo antigo fardamento: c logo se endereitam cheios
de orgulho. Os Satrapns reclamam a igualdade po-
litica, os Olygarchas sonham a Democracia, e os
liiais experimentados tejeitam sua velha expenen-
cia;, dirigem-se de novo aos furores populares, or-

ganizam elubs, e se ftaternistim com os Jacobinos.
i Que. exemplo mais tocante lie preciso par:».

mostrar que o único motivo da ambição, que a uni-
ca sede das riquezas não sam quem constitue essen-
cialinente o gênio dos revolucionários ? O orgulho,
e a vaidade não lhes permitte nenhum prazei puro;
sentem-se como fora da sua esfera , e não se iden-
tificaij, com os seos Postos. Os Tribunos não sam
Tribunos, na verdadeira accepção da palavra: os
Senadores não sam Senadores , os Duques , Con-
des, e Marqtiezes da fabrica revolucionaria, nada
tem de conmmm com o que seós títulos indicam :
ficaram o que antes eram , revolucionários vertendo
o fel, e o ódio , porque não possuem o que nem
o o ivo , nem ti poder podiam dar, uma nobre in-
dependência , costumes sóbrios, lealdade , e uma
se, te de avós oriundos de famílias Patrícias, uma
consideração, devididamente adquirida por serviços
feitos na ordem, em qne o nascimento os collocou ,
de qualquer natureza que sejam. Se elles fossem
alguma cousa por seo grande merecimento , e ta-
lentos, poder-se-hia comprehender o motivo das
pert. lições destes homens á dominação; mas nenhum
d'elles souberam edificar, e todos sabem o que fa-
usem inonicos : destruir e arruinar. E para escapar
ao vácuo, que os atormenta, he que elles nos precipi-íorn tias revoluções,

Uma grande reunião de homens não quer o
mal pelo mal; porque então não se comporia de
homens , mas de Demônios. Iim principio os guin ,
e muitas vezes sem elles saberem indagar cuidado-
samente; este principio he essencial pafa comprehen-
der a natureza dos recursos, que se devem empre-
g!ir contra suas intrigas. O principio dos nossos
revolucionários he da igualdade absoluta ou (se-
giinclo dizem ) da .Democracia radical.

Cada homem ( dizem elles ) nasce igual seo
semelhante : he pois injusto fazer-lhe perder este
apanágio hereditário , quando entra aa sociedade.
Para melhor assegurar a igualdade , he mister que
a- leis decretadas soberanamente pela reunião de
nulos os homens em sociedade affiancein a cada in-
dividiu, stia porção de igualdade absoluta para que
os mais fortes não venham perturbar os fracos em
sim independência , ou para melhor dizer , a rim de
qtte não haja fortes. Tal he a unguagei.it dos De-
*.imu;3.tasí cie todas as. épocas.

0 maior vicio deste systema , não o encarando
se náo debaixo de certo ponto cie vista, lie de não
ser histórico. A Democracia, cm nenhuma pane,
foi governo natural , e primitivo. Sei muito bem ,
qne as sociedades não começaram pelos Reis; j>0.'
rém as mais antigas principiaram pelos Patriarcas,
qne eram uma espécie de Reis. O Sacerdócio , as
famílias heróicas , e os Reis em fim representa ram t»
primeiro papel em todas as antigas sociedades ; eu;
nenhuma parte encontramos o povo soberano ua ae-
cepçào moderna.'Não 

conhecemos as revoluções sociaes, que
tiveram logar entre- as Nações da origem Gemia-
nica : antes da invasão do Império Romano; subo-
mos somente , que ellas passaram por diversas soe..
tamorplioses , e que não estam no seo estado pri-
mitivo , como nos appareccm íi sabida dks florestrs
da Oi-rm-.inia. Estes factos acham-se provados per
maduro exame dos livros de César, das inmiottaes

paginas de Tácito , da CollecçÕes das Leis de oi-
verbos povos bárbaros, das antigüidade, da (Ar-
mania, e da Scandinavia. Poderíamos por tanto res-

ponde.- com isto aquelles que nos querem repre-
sentar o Povo Franco vivendo cm associação Deom.
mocratica , mas não temos necessidade de nos .cr-
vir-mos destes factos para repellirmos a assevção
dos nossos adversários.

So aquelles , que pertendem que a Sociedade

premitir. dos Francos fosse uma democracia puta,
tivessem a menor tintura da antiga lin_.ua dos Fraii-
cos , se por meio desta lingua elles tivessem a cha.
ve da Constituição deste povo, os homens sensatos
e instruídos poderiam prestar-lhes alguma attençao;
mas a maior parte dos pertendidos sábios , a qiieiit
combatíamos , se compõe de Francos ignorantes. Ei-
les não consultaram nenhum dos numerosos dinlec-
tos das antigas línguas da Germania , de que nos
restam monumento., Em vez de disputar a perder
de vista sobre as passagens dos autores . latinos,

para saber se os Antrustiones eram nobres ou não;
em lugar de quebrarem a cabeça sobre o sentido
das expressões latinas , pelas quaes , nas leis dos
Francos, se designavam os membros da sua asso-
r.iação, seria mister saber quaes foram os tem-os

próprios pelos quaes os Francos se iippeli.laram em
sua lingua, e debaixo de que ponto de vt.ta as
Nações visinha. , e parentes olhavam sua organiza-
ram social ; e íer-se-hia então achado entre 0.
Francos os mesmos grandes , e casas antigas , a.
mesmas famílias Nacionaes , os mesmos nobres d' ema
inferior Ordem, como se encontram entre as oui rn*.
Nações Germânicas: as quimeras da igualdade nin
soluta de Todos os Francos sem excepção teriam
desapparecido.

Toda a base histórica, que não convém aos
artidistas da Democracia , lie substituída por unia

rase supposta racional; e n' este espirito he qne
elles forjaram o systema dos direitos do homem.
Dizem elles: qualqiiei que seja o passado o homem
tem direitos innabalaveis : podemos pois obrar se-

giindo a natureza destes direitos. O passado, sendo
fundado sobre ns distincçôes das Ordens, sobre o
Império das crenças , sobre a diversidade dos cor-
lumes, não tem poi bases os verdadeiros princípios
da associação ; porque não he possível demonstrai
matematicamente, que as cousas. foram de outra
sorte, por terem alguma apparencia de igualdade-
O p.ssado não he se páQ violência , tistipaçiio , e
demência; nos entramos agora, em virtude de !'ii-

prescripíiveis direitos, no caminho do» verdadeiro*

princípios, e da luz. • - ,
Parece-me q.ue este .pomposo, raciocínio dos >'*¦••

í
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voluc.ioimi-ios (lestfoie-se por sua base. Dizei-., qii" <i
vosso systema lie fundado em razão ; «» contrario
outros sustentam; pennetti pois que se examine, e
antes de nol-o-impordes a força , como evangelho po-
iitico, admittireis que eile tem alguma pnriihide
com o passado ,; qtie tratais de absurdo, se estais
fundados em razão , se tendes o imprescriptivel di-
reito, de todo o revolucionário, para dispordes segun-
tio vossos princípios da Ordem social , não vos
apresseis tanto a recorrer a insurreições, e baiouefas ;
Cscudai-vos com a nossa razão , fazei barata a luz
aos cegos; mas té quando hiiveís de abusar dc nos-
sa, paciência, obrando em contrario «listo?

A causa está decedida , dizeis vós ; o espirito
do século he Democrático/ não quer o Sacerdócio,
não quer Nobres, não quer Reis, repello os cos-
tumes locaes , zomba dos costumes antigos, tracta de.
puerilidade os sentimentos Cavalheiros , e só conhece
a razão e o Solido. Deveis ceder , porque sois a
niinoriilatle, e nós formamos a massa. Razão digna
de sábios com effeito, como aquella que se escora
na força ! Mas os partidistas tio grande numero não
sabem, suppondo', no negado caso que o grande
numero seja a seo favor , que nada he menos que
o mesmo povo que na véspera levou os Brutos as
nuvens, coroou n' outro dia a Octavio : que não
ha margens no mar tempestuoso das opiniões iiicli-
viduaes: que uma verdadeira oppiiiião não se pro-
nuncia se não em uma sociedade uuiila por costu-
me, e tradições; porque em uma igual ordem so-
ciai he que os homens tem alguma cousa em com-
muni ? Adinetti em uma sociedade a izencão de to-
das as condições, do passado, e da historia,» so-
l.rc que alicerce se edificará ella ? Sobre o vos-
so systema ! mas o vosso systema ¦ está baseado so-
bre o reconheci mento formal da independência ah-
soluta das opiniões individuaes, e dos interesses que
se ligam ; eis-aqui porque todos os Tribunos . Se-
nadores , Duques, Barões, Banqueiros, Advoga-
dos , Médicos , &e. que o sois depois que a revo-
lução vos abrio a estrada cia fon.una , não passa-
reis de ser-des uns anarchislas.

E esta a razão porque nao pode sub.-i-.tir tra-
ctado entre vós e nós : lingistes reconhecer o liei
ligitimo, uma Câmara de Pares, uma hi ii," Elei-
ção baseada em um sentido lixo, e liem fundado:
tende? apparentementc confessado a necessidade, e
os benefícios da religião, mas vossa bvpocrisia uão
encobre vosso pérfido systema : vossa tendência he
i-niiicítlmeiite Democrática; e, como Aristules esta-
bclleceo . he' por conseqüência aniirchia.

ir e. . . a
 (Le Drapeim. Blanc.- )

C o ít n e s v O N I) E Ji C I A.

Srs. Rede/dares.

No seo Diário N.° 121 de Segunda feira 2 de
Junho ele 18'iiJ, vejo com o maior prazer áiiiiun-
ciado, «jue tim grande numero dos indígenas bra-
nos denominados Buticudos se procuram 

' 
èsfabelé-

cer em Aldeias no Rio Doce. , mas' também na Ca-
pitanía do Espirito Santo. Como naquelle aiinun-'cio não se -participa ao Publico quaes foram os

. <|ue com seos trabalhos primeiro adquiriram po-der «mansar a natural ferocidade ifaquelLes Salva-
..gens , entendo dever informar ao mesmo Publico'his que tive nessa empreza, que poderia hoje ter
melhor avniiço, se a liivêju . que 

' 
sempre persegue

4'M-j

as almas pequenas , e perversas , o não tivesse
eiupécnlo.

Depois de muitos annos detiabalho, e despe-
zas uvultadissinias para se ohstar us hostilidades
dos Buticudos , sem qur* se conseguisse a menor
vantagem , fui eu no anuo de 1810 encarregado
do Coiiimando da 7.;» Divisão Militar destinada a.
fizer-lhes a guerra , que então se lhes havia de-
durado. Desde então estando no projecto de os
reduzir mais por afagos do que pelas torças das
armas, me propuz com incríveis fadigas ,'despe-zns próprias, e risco de minha vida" a conciliai:.
com aquelles Salvagons alguma amizade, o com-
municação: e com effeito sem a menor effusão da
sangue, e só coiii ilenoiluda coragem, brandura , e
liberalidade consegui atrair muitas bordes daqifol-
le Gentio , de que cheguei a domeslicav grandenumero, a ponto tle se confiarem inteiramente de
mim para poder conduzir , como âe facto conduzi
a esta Corte 36, que appreserit«i a S. M. o Senhor
D. João VI. no anno de 1.821 , mantidos , e far-
dados á minha custa. Este serviço sendo bem acei-
to pelo Mesmo Senhor me incumbio domestica,:
os do liio Doce, para onde parti sendo despacha-
do Coronel de Milícias, e Inspector do Corpo de
Pedestres da Piovincia do Espirito Santo.

Este Corpo , que ali havia sido erigido paraconter as correrias dos índios Salvageus, e defeit-
der tfelles as habitações dos Lavradores , ao tem-
po, em que entrei na sua Inspecção só existia em
nome : porque os Buticudos antropófagos haviam
sem o menor obstáculo praticado horrorosos cistra-
gos, e cruel mortandade nas lavouras , e Lavra-
dores , cujos terrenos funiegantes , e cadáveres di-
liiceranos foram' os primeiros objectos, que se me
appresentaram ; c procurando eu atalhar taes eles-
graças fui empa-lcido pelo Governo da Provincia.

D iveria abandonar a incumbência á vista dos
entraves , que se me oppozeram ; porém constante
)ie»s lusos sentimentos de humanidade , e patriotis-
me» , arrojei-me a empreza só a expensas minhas ,
e sem soecorros uljiuns outros nacionaes, ou par-
licuiaies, o com nlFeito por meio dos mesmos prin-
cipios ile que lançara' mão na primeira empreza ,
consegui os mesmos resultados , chegando a consi-
liar uma amizade jura ela com os Buticudos dhaijuel-
Ia Província, a. quem angariando, brindando, e
hospedando cnmmodameiite pude persuadir , que
fossem chamar á nossa paz , e amizade aos do in-
tf-rior tio Certão ,- capacitando-os ciiae todos os Po-
vos habitantes chis cabeceiras do Rio Doce eram
da minha mesma Nação ; que não os offendessem ;
e que com elles podiam viver em boa harmonia ;
e que quando saíssem nus Povoaç«>es fossem des-
armados, e com um ramo verde na mão , para
serem ,„bem recebidos : e de facto assim o tem pra-
ticadoi communicándo-se desde então mansa, e
pacificamente, querendo aldearem-se n1 aquella Pro-
vincia.

A este fim requeri á Junta do Governo ai-
gusia pequena quantia, com que comprasse instru-
inentos agrários, niissangas, e outras quinquilha-
rias , de que aquelles Índios fazem grande apre-
ço ; mas foi-me denegado esse pequeno soecorro ,
qtiiindo a titulo da manutenção do Corpo de Pe-
destres se delapidam quantiosas soturnas de cunhei-
ro. Procurei obstar a este roubo da Fazenda Publi-
ca, e mandando, como Governador das Armas d'a-
qnella Provincia proceder a um Conselho de Ave-
riguação , por elle se conheceo evidentemente a
malversação , e peculato de alguns dos Emprega-
dos , mas o resultado dc meos bons deseios , e
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serviços á Pátria foi ser prezo no dia. dit. concln-
São (Faquelle .Conselho , e k orderri do Governo
Provisório da Província remettido para esta Cor-
te, onde ha onze mezes vegeto na Fortaleza da
Ilha das Cobras, sem qne com tado so haja me-
Ihorado o negocio dos Buticudos , que ainda acham
íi» minha habitação, n'aquel!a Capitania , o mesmo
agasalho, « inantensa , que sempre lhes prestei.

Queiram os Srs. Rêdactoreí incluir esta noseoPe-
N O T I C 1 A S

ENTRADA S.

Dia 18 do corrente, — Nenhuma Entrada.

SABIDAS

Dia 18 do corrente. — Buenos Ayres pela Co-
temia do Sacramento'; G. Bella Benita , M. Manoel
Ferreira de. Aravjó, equipagem 19, carga assucar,
tabaco, e arroz: passageiros José Antônio Perei-
ra , Manoel José Meii elles, Manoel José da Cos-
tá t João de Freitas, José Domingues, o Fran-
cez Mr.'Le Mercier , os Hespanhoes Santiago Gil,
Eugênio Egoiii, Manoel Vellio, e José Fandino,
os Italianos Domingos Bonarge, Vicente Briaste,
e o Americano John A. Reed. — Hamburgo ,- G,
Ing. Rio Paquete , M. Jaipcn Kerslal; , equipagem

por pai

riodieo , para que ns bons Brasileiros saibam que-existe um . que nada poupou , para amansar, «.civilisar aquelles Sal vagens, e que de certo o'te-
ria conseguido so todos procurassem o bem da pa.
tria com o mesmo denodo, com que procuram de-
primir aos que invejam , ou odeani
particulares.

Sou com respeito, Srs. Redactores , seo votie
radnr , e constante leitor.—Juliâo Fernandes L»"im

M A R 1 T 1 M A S.
U, carga ca fie , e assucar: passageiros o Fraiu-ez
Cláudio Bienvence, e os Inglezes Jonh Smith ,.
Thomaz Jebbin com um escravo. — Rio Grande •
S. Conceição , M. José. Francisco da Silva
gem

*'. etluipi»
passageiro Antônio Mdiioel dt

Costa prezo remettido pela Policia. — Santa Caiba-
rina ; S. Saudade do Sul, M. José Joaquim Dias
equipagem 9, em lastro. — Caravcllas ,- L. Santa
Anna , M. Luiz Duarte Braga , equipagem C . car-
ga carne peca: pas&ageiro Estevão FlourervoisSiiis.
so. — lgtuipc; L. Conceição de Maria, M. Francisco
Xavier da Silva, equipagem 7 , carga sal , e carne
seca. — Sepitiba ; L. Bom Jfsus, M. Tltoinaz Ro-
drigues, equipagem 4, carga vivéres para H Trftpari
—¦Campos ; L, §. Joaquim Viajante., M. José Jiia-
quim Teixeira, equipagèrariT, em lastro.

AVISQS.
Anniincia-SB ao Publico, que Sabbado 21 do corrente dur-se-ha á luz. ttm Periódico intitulído¦ O Mosquito Brasileiro ' ....
t-\ I

_ João Rodrigues da Costa Escrivão dos Fallídos por S. M. I. faz publico, qiie em virtude rio¦requerirceiito de Antônio Francisco Leile por ei, e outross Credores dàs casa» fallidas de José Luiz
Jrilvss, e José Alves da Costa Ba-t-o Portugal, e por despacho do Üazembargador Juiz dos Fallídosse vai procader ao rateio das quantias depositadas no Banco Nacional, produeto dos bens dos ditos laí-
idos: por tanto todos os Srs. Credores ás ditas casas queiram comparecer imperferivelroertíte no pramde trinta dias com as suas acções promplas no Escriptorio das ditas casas, mt rua da 'Quitanda N*
it, afim de se poder ultimar a conta do rateio, e os que assim não fizerem em o dito ' 

pteto'-'coaíado íódia da publicação deste ficaram excluídos do rateio, e para que se, não chamem á ignorância se fui o¦presente annuncio por trez vezes sucessivas. Rio de Janeiro Ifi de Junho de 1823. — João Rodrigues da
Costa Poria. "

ri Pkno para b Loteria do Theatro da Villa de S. Salvador âas Campos do Goítacátes, concedida porbua Magestade Imperial, por Portaria da Secretaria cFEstado dós Negócios do Império de2d de Maio de 1823, publicada no Diário de, hontem.
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Artigos b'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

_!5 Endo presente a S. M. o Imperador o Officio de 9
do mez próximo passado , em que o Governo Proviso-
rio da Provincia de Minas Geraes, remettendo as par-tieipações , qne recebera da pae.ificaçío de 450 índios
Botecudos , e das boas esperanças , que havia de se au*
gmentar e__ breve este numero, pede ser auctorisado pa-ia fazer as despezas necessárias para a sua sustentação :
Manda o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria de
Estado dos Negócios do Império, declarar ao mesmo
Governo , que tendo-se já dado terminam.» ordens sobre
a catlieqmsação , e cívilisação dos índios pela sobredita
Secretaria de Estado , e de próximo as das Portarias
de 18 de Novembro , e 4 de Dezembro do anno passa-do, e 17 de Abril ultimo, além de outras, qne pelaRepartição da Fazenda deveram ter chegado ao seo co-nhecimento , nada mais resta do que dar-sc-liies o exa-
cto cumprimento, que incumbe ao Governo, e mais Au-etondad.s respectivas , o que S. M. I. tem por muito re-commendado. Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Ju-nho de im. — José-Bonifácio de Andrada e Silva.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Tis-tado dos Negócios do Império , remetter ao Governo1 reviso, io da Provincia de Minas Geraes a Representa-
çao inclusa'de Antônio Gonçalves Gomide, em que lem-bre algumas medidas necessárias a tomar úteis as mi-nas do Abaité para qne o mesmo Governo , mandandolazer, as deligencias necessatias sobre a exactidão do
que-expõe ó Representante, dè as mais efficazes provi-dencias, que requer o objecto. Palácio do Rio de Ja-

; neiro em S de Junho de 1823. —José Bonifácio de An-drada e Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de lis-tado dos Negócios da Fazenda remetter ao Intendente
Geral da Policia desta Corte e Império do Brasil , a Co-
pia authentica inclusa da condição, que diz, respeito aoAzeite de Baleas , que devem prestar os actuaes Admi-m5trado.es desta Renda Publica , para a illuminação da*_adade_, e outras estaçõís , a fim de qne á vista da ditacondição se possa entender o mesmo Intendente eom o
.remai rcmalante da dita illuminação , relativamente, iura qualidade do mesmo gênero de que se queixa , para..xigir um alto preço por aquelle , que comprou durante
o tempo que deixaram de contribuir os ditos Administrado-res eom a quantidade que lhes cumpre ; por quanto aea.ba on responder ri sobredita Seeretaria de Estado Joa-(juiiti José de Siqueira, um dos Administradores da mes-n.a heiima , allegando além das razões, que ocoor.eiani'-•- similhante falta de assistência daquelle gênero , ter

_. > ST

sido sempre pratica madar-se pela Tnfendencia depura.o Azeite por sua conta , para melhor luz , o não ser da.competência .da Administração, mais do que fornecer com.
o que ha fabricado nas Armações. Paço 14 de Maio de
1823. — Martim. Francisco Ribeiro de Andrada.

Manda S. M. o Imperador , pela Seeretaria de Esta-
do dos Negócios da Fazenda , que o üesemba-gador Su-
perintendente dos Contrabandos faça entregar na Abunde-
ga , para serem despachados na forma-do estilo os caixões
de Estampas , que foram appreheiididos aos Italianos Air-
dré Pedesco , e João Grande ; e oulro sim , que sr' res-
titua a este ultimo os 40^000 réis , que por similhante
motivo depositou. Paço em 15 de Maio de 1.8.3. — Mar-
Um Francisco Ribeiro ele Andrada.

Sendo presente a S. M, o Imperador a representa-
çao do Juiz do Crime do Bairro de. Santa Rita e Candel-
Isria , em data de 7 do corrente .- Manda pela Secreta-
ria de Estado dos Negócios da Faz.enda, Declarai' ao
dito Ministro, que [louve porbem desonerai-o da visjta
dos Barcos, de que havia sido encarregado, a.fim de que
possa com todo o disvello , e assiduidade, cuidar na arre-
eadaçao da décima do seo Bairro no presente aimo, Pa-
ço em 16 dc Maio de 1823. ~ Mar Um Francisco RiUêiro
de Andrada.

Repartição dos Negócios àa Justiça.

Sendo presente * S. M. o Imperador o Ollicio do
Secretario da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa
deste Império em data de nove do corrente, para o tim
de ser aceusado no Juizo dos Jurados o auctor da Carta,
iaserta no Diário do Governo N.° 1.4 , de cinco deste
mez e assignada por G. P. T. : Manda o Mesmo Augus-
to Senhor, pelai Secretaria de Estado dos Negócios da
Justiça, que o Desembargador Promotor da Justiça da
Casa da Supplicação promovi- a dita aeeusaçao naquelie
Juizo, ajuiitando-lhe o Decreto de 3 de Junho de 1833,
que convocou a Representarão Nacional , onde se acha
doutrina opposta a do auctor da referida Carta. Palácio
do Rio de Janeiro em 14 de Junho de 1823. — Caetano
Pinto de Miranda Montencgro.

Repartição dos Negócios da Guerra.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Es-
tado cios, Negócios, da Guerra , remetter ao Ministro , e
Secretario de Estado dos Negócios da fazenda , Presi-
dente do Thezouro Publico , para seo conhecimento-, as
Relações inclusas dos artigos de guerra , que se tem
enviado para as diversas Províncias deste Império desde
o I.» de Janeiro de IS'.". ale 31 dc janeiro do correiile
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?.nnO , na importando de duzentos «'trinta e dom con-
tos setecentos o oito mil quatrocentos c doze réis. Paço
em 5 de Junho de 1813 —João Vieira de. Carvalho.

N. D. Por serem muito extensas as Relações se pu-
blica somente o Resumo seguinte:

Resumo da importância dos artigos de Guerra , que se
tem remettidó do Arsenal do Exercito desta Corte para
as diferentes Províncias do Império : desde o 1." de
Janeiro de 1822 , até 31 de Janeiro dc 1823.

Para a Provincia de S. Paulo ,
inclusive a Villa da Santos

Para a do Espirito Santo
Para a de Pernambuco
Para a das Alagoas
Para a da Bahia
Para a do llio Grande de S.

Pedro inclusive a de Missões I6:4!HU4'10
.Para a de Benguella 3:082Ü720
Artigos remettidos para o Arse-

nal daMarinlia 29613500

74.913C800
1-5:2261.1 í60
1S.-S74U960

1960160
l05;t)23U272

Artigos, recebido» pelo Quartel
Mestre General

Total

332.708U412

49.-423U240

282:131U652

Subindo á Presença de S. M. o Imperador as Re-
laçõfis dos artiç-os de guerra , que se tem remettidó do
Arsenal do Exercito desde Janeiro' de 1822 , até Janeiro
do presente anno, para as diversas Províncias deste Im-
perio, e bem assim dos que foram entregues á ordem
ds Quartel Mestre General ; Manda o Mesmo Augusto
Senhor , pela. Secretaria da Estado dos Negócios da Guer-
ia , qne a Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito ,
Fabricas , e Fundições declare o destino, que tiveram
os artigos recebidos pelo referido Quartel Mestre Gene-
Tal , e assim também remetta a conta dos petrechos en-
viados para as differentes Províncias ate' o fim do proxi-
Kio passado mez de Maio, Paço em 5 de Junho «le 1823.
— João Vieira de Carvalho.

MINAS GERAES.

Villa Nova da Rainha.

Senhor. — Os habitantes de Yilla Nova da Uni-
jriha de Caeté . e seo Termo , parte integrante da
Commarca. de Sabará, que V. M. 1. Houve porbem Inaugurar Fídelissima , se lieongearam muito
com a porção de iionrn, e gloria, qoe lhes resulta
de um Titulo , quo lhes trará sempre presente o
seo dever , e justiça, pela inalterável adhesão,
que tem mostrado , á Sagrada Pessoa de V. M.
I. desde o principio da nossa Instituição.

Nem foi outra a condircta destes Povos sob
os Senhores Reis, Augustos Predecessores de V.
JU. : em principio da eolonisação desta Provincia
elles oíTereceram esta Villa para Sede d» Sobera-
nia Portugueza.- e quando se sentio a primeiraexplosão do ódio dos Europeos á seos irmãos Bra-
sileiros , conjurando aquelles a independência , pa-ra monopolizarem' as ricas minas de ouro, 'seos Avós
íoram os que pecaram em armas, para sustentarem
o partido do El-Rei, e protegeram a entrada tio
Governador nu Capital, até que lhe deram posse,.o submetteram os insurgentes.

A continuação da mais, franca lealdade, assim
«orno a devida homenagem de gratidão á Munifi-
Gencia de V. M. i , sam por tanto os votou dos

Habitantes , q.ic levamos muito respeitosamente au
soppedíneo do Throno de V. M. , esperando oiu.
sejam accolliidos com o Séo Imperial Agrado,'

Deos guarde a. V. M, I. , para h Òefensão
Ornamento , t1 Gloria do linperio. Villa Nova dn
Bainha de Caeté cm Vereação de 11 de Maio da-
1823. — João Baptista Ferreira de Souza Couti-
libo. João Duarte de Lacerda. Antônio Rodrigues
Lima. Pedro Lino da Silva Lopes.

RIO DE JANEIRO

Acta de Vereação Extraordinariet,

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesm
Cliristo de mil oitocentos e vinte e trez, aos trin-
ta dia§ do mez de Abril do dito anno, nesta Vil-
Ia dc S. Francisco Xavier de Itaguahy < em as
casas , que servem de Paços do Concelho , onde
se ajnntaram o Juiz Ordinário, é Presidente Luiz
Pereira Ramos, Vereadores, «fi Procurador do
Concelho Antônio Joaquim dos Santos Coimbra,
Nobreza, Clero , e Povo convocados pela Cama
ra, ahi perante todos, em vereação extraordinária
sendo lido o Officio do Illust. e Excel. Concelheiro
de Estado , c Procurador Geral desta Provincia
do Rio dé Janeiro José Mariano de Azeredo Cou-
tinho , de dezoito dc Dezembro de mil oitocentos
e vinte e, dous, primeiro da Independência , e do
Império , e a prolostação e Reclamação do Illust.
e Excel. Concelbèiro de Estado e Procurador Ge-
ral da Provincia do Rio Grande de S. Pedro do
Sul Antônio Vieira da Solidade, assentida, e sub*
-«cripta 

pelo Coficelho de Estado, sobre a vim-
lenta cláusula , ingerida nas Actas , que tiveram
por nssumpto a Gloriosa Acclamação de S. M. l.f
de prestar o mesmo Afigusto Senhor o prévio Ju-
ramento de Guardar, Manter, e Defender a Cons-
tituição, que fizer Assembléa Geral, Constituinte,
e Legislativa do Império do Brasil.:, foi uniforme-
mente pela Camata, Nobreza, Clero, e Povo dilo
que pela presente Acta conformando-se com a dita
Protestaeão , e Reclamação, assentida, e subscrip-<
pelo Concelho de Estado dos Excel. ProaiU tadores
Geraes de Provincia; e declarando ** Acta;' de Ve-»
reação Extraordinária de vinte e seití- tíeSetobro
<lo anno próximo passado de mil o*4,ocen'to%i e vinte
e dous, que contem aquella virulenta éláusulí. do
prévio Juramento de S. M. I. á Constituição,
que fizer a mesma Assembléa Geral, e que tere
por assumpto a Acclamação de S. M. I. nodia
doze de Outubro do mesmo anno, com aquella.
condição do prévio Juramento, e a de Vereação
de doze de Outubro mencionado , em que o Se-
nhor D. Pedro Primeiro foi nesta Vilía Aclama-
do Imperador do Brasil, pela Câmara, Clero, No
breza, e Povo, que era espontânea, e unanimo
vontade de todos de S. M. 1. na qualidade dc Im-
perador Constitucional do Brasil , e soo Defensor
Perpetuo, Jure, e Sariccione á Constituição, qne
fizer Assembléa Geral, Constituinte , e Legislnti-
va ôo Império do Brasil , que convier a S. M.
I., para Manter, e Defender os Seos Direitos, c
os dos Povos deste Império , que a elles convier ;
* que Segure a S. M. I. , e a seos Ailgutos D.cs-
tendentes Successores no Throno deste Império,
Com aquelles Augustos titulo» ; e que queriam-que aquelle Protesto e Reclamnção fizesse d parte
integrante desita Acta, e da Vereação' de dò**»' «*
Outubro do anno próximo passado dé mil oitocen»
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tos e vinte dons da Acclamação tle S. M, I., por-
que todo o coiillieudo no meg.no Protesto , o Re-
chuiiação assentada , e subscripía pelo Concelho tle
Estado era unanime vontaue ile todos; c out.o
sim declaram Solenmeuiente perante Deos e a ter-
jra, qne se foi ingerida naquidla Acta de vinte e
seis fie Setembro do anno próximo passado, aquel-
lu virulenta cláusula tbi imprevistamente sem eousule-
ração ao perigo peja força de tuitiiii.-ia.sino , e acceie-
ração com que se celebrou a dila Vereação , que nao
deo logar a reflexão alguma a iilusao da Loa le
deste Povo, pelo formulário reniettido da Corte:
portanto declaram sem effeito aquella virulenta clau-
sula ; á vista fio que se accordou , que se respon-
desse á Mensagem do Excel. Proeuelor Geral desta
Provincia; com a copia da presente Acta, para
levar ao conhecimento de S. M. ]., e do Conce-
lho de Estado de Procuradores Geraes de Pro-
vincia : o qne assim se cumprio, de que para
constar fiz esta Acta , que todos assignaraui. Eu
Fracisco José Pereira de Ajaujo Escrivão da Ca-
niara , que a e assignei. — Luiz Pereira Ramos.

(Seguiram-se muitas assignaturas.)
Está conforme. — Francisco José Pereira de

Avaujo.

PROVÍNCIA DE PIAUHY.

Em data de 31 de Março de 1823 o Juiz de
Fora de Paranayba João Cândido de Deos e Stl-
va , escreve da Villa da Granja ao Ex."" Ministro
e Secretario iPEstudo dos Negócios do Império,
e referindo-se a anterior Officio, em que dera conta
de ser occnpatla a Villa de Paranavba pelo Go-
yernador das Armas Fidié em 18 rie' Dezembro de
1893, a"fim de.sulfocar o grito da Independência:
participou novamente que ali presistio o referido
Governo Portuguez até o dia l.u de Março, em queab-.ndonou para marchar sobre a Cidade de Oei-
ras , que no dia 21 de Janeiro na ausência daquel-
le Governador proclamara mui gloriosamente os
seos votos de união ao systema Brasilico, arvorando
o pavilhão dn Independência : diz mais que tendo
com effeito chegado o Fidié com as suas tropas
próximo a Villa de Campo Maior, CO léguas da
Paranayba, ali no dia 13 foi batido pelas'TropasIndependentes , que da Provincia do Ceará por
Solicitações do mesmo Juiz de Fora ao Governo fo-
sam enviadas em auxilio do Piauíiy ; que foi a bata-
lha campal, e renhida por orai; que houve inortan-
dade de parte aparte, masque afinal os Brasileiros
tomaram as bagagens ao inimigo. Também refere
que antes da sahida de Fidié da Paranayba fez
elle despejar todas familia» da Villa, e passar pa-ra o Maranhão.

PROVÍNCIA DO CEARA'.

Cidade da Fortaleza.

Senhor.— Não he só pelo dever tle Governa-
dor Provisório das Armas desta Provincia do Ceará ,como pela adhesão alarriidn á Pessoa Augusta de
V- M. I. (qual todo o Brasileiro fiel deve ter a
Seo Imniortal Defensor Perpetuo) que? eu, Senhor,
ouso congratular a V. M. I. pela Fatistissima Ac-
claniação . Coroação, e Sagração do Primeiro Im-
perador do Brasil. O dia 1." de Dezembro de 1822,
j-em gravado em nossos corações uma época i ri tt e-
levei , e assim como um Pedro I. civili-o.i , ele-
Vou , e colocou no ;:i;n:e ca gloria ao Povo ru-
*i e quasi bárbaro do vasto Império de Mosco-

via, também veremos outro do mesmo Nome, do-
tado de iguaes. sentimentos , <: de um heroísmo ini-
initavel , arrancar o Brasil do seo total abando-
no , e fazei.o nu hir ao auge suiii.iio du felicidade.

Ainda quando nao cnsegiiissoiiioa a grande
Obra du nossa independência, j;i mais desampara-
ria eu a Soberana Victimi. sa cri'.! cada. pela no-isa
regeneração. Atrevo-me assegurar islo , eus nome
de todo o Corpo Militar desta Província.

Sam estes os nossos vivos sentimentos. Digne-
Se pois V. M. 1. de acceiur os ineos fervorosos
obséquios , e rendimentos.

Deos Guarde a Pessoa Augusta de V, M. I.
como lie mister. Villa da Fortaleza do Ceará 9 do.
Fevereiro de 18:iò'. —Sou com profundo respeito,
Senhor, de V. M. I. Subdito fiel, e criado, — Jo-
sé Pereira Filgueiras.

Nesta mesma conformidade, com Officio dali
de Março de IH23 datado da Cidade da Fortaleza
do Ceará , congratularam a S. M. 1. pela Sua Co-
roação, e Sagração ; o Coronel Comniandante da
Brigada de 1." Linha Francisco Feiix de Carva-
lho Couto : o Sargento Mór do 2. Batalhão de
Caçadores José Pedro de Andrade ; o Sargento
Mór do 1." Batalhão João Nepomucenò da Silva;
o Sargento Mór Graduado do 2.» Batalhão Joa-
quim José de Santa Anna; o Sargento Mór Com-
ini.ndi.tjie da Fortaleza João da Silva Pedreira ; o
Sargento Mór Graduado do L° Batalhão Luiz Bo..-
ges da Fonseca ; os Capitães Antônio Roberto Boi-
ges da Fonseca Cumati , e Ignacio Joaquim Gue-*
des Alcanforado; o Ajudante Antônio Ribeiro Frei-
re ; os Tenentes Antônio Joaquim de Oliveira Cas-
tro , Felix Francisco dos Santos ; José Caetano
de Almeida Neiva; os Alferes Thomaz de Aqui-
no Pinto Bandeira , Manoel de Pontes Franco,
Francisco Manoel de Jesus Formoso , José Igna-
cio Rapozo da Câmara , José Pimenta de Aguiar,
Francisco Mendes Perei .a, Manoel Moreira Dias,
Caetano Pereira, Antônio Gomes Barreto, Ma-
thias Ferreira da Costa, Joaquim Ignacio de Li-
ma, e João Baptista Bezerra de Menezes ; oSar-
g-enfo Mór Graduado do 2. ° Batalhão José Cássia-
no Fr."ire de Castro ; o Tenente do dito Dnniin-
gos João Foiies ; o Tenente do 1. ° Joaquim Ma-
noel Rebello , e o Tenente Pagador Joaquim Fran-
cisco de Pauía.

CeI R R E S P O .1 I) E K C 1 A,

Meo caro amigo.

Ouro Prelo SO de Maio de 1823.
Meo Charo Amigo. — Compromettido a appre-

sentar-lhe uma breve indicação do que teu. pr.iti-
cado o Governo Provisório desta Provincia a es-
peito da subscripção volutaria para as despezas da
Guerra , e da iissignatura mensal para augmento da.
Marinha , ainda agora me he possivel proceder n
esta coiiimiinie-ação que exigem , a justiça , e a ver-
dade. Quanto a plimeira, recebendo a Determina-
ção do Nosst) Augusto Imperador em 2!) de Jmiei-
ro, depois de relletil- de accordo com a Junta da.
Fazenda sobre o expediente mais enérgico, e pro-
fieuo, veio a concluir com a distribuirão da Im-
cuinliencta ás ditFeientos Auctoridiiries Ecelesinslicns;
Civis, e Militares, em o .lia :i de Fevereiro ft.i-
vau! expedidos os precisos Oílicios. Toda a Provir.-
cia se acha en. acção a este es peito : já se urre-
endaram avultatias ofl'ort:i« • inclusive as -Jo.s Meu;-
bros áo Governo, pi:.u-, espera-»e nina ifiüiiãeiiinioe
para a remessa á Corte, e publicação dos subs-

«> }i>
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as de que em
la Deli a-encia.
ro a Ordem de
_ expedio ás

diiForença de dias
cujos exemplares:

criptoioü , e ha fundadas esper-
bit-jve se obterá cabal resui.'¦•<
Quanto a Segunda o Governo
S. iVL 1. a 1,8 de Fevereiro ..
Portarias ás Câmaras , havendo u
pela Impressão das iiistrucçõr
para a. Freguesias haviam arcompanliur ;i ti.i. de
iáciUíat' a Diligencia. Veja pois meo Amigo se ha
fundamento para argtiições de demora , ou tibieza
lia eoncuírencia para a Sagrada Cansa tia nossa
Independência, pois mui bem. sabe quaes sejam as
grandes distancias, que separam as Povoações da
Provi ncia.

Concluirei esta dizendo que estamos com se-
gu.tda íiiiite illumnacão espontânea, a que proce-
deo o Governo de intelligencia com as Auctorida-
des da Capital em applauso a importanti .iaia no-
ticia da installaçao da nossa Assembléa Legisiati-
va , Dom precioso, que a Providencia nos Quiz
lil__!i_r , mediante o nosso In.comparavel Defen-
sor Perpetuo.

Peisuada-se dn firmeza de sentimentos do seo
amigo velho , e obrigadissiuio. — Luis Maria da
Silva Pinto.

Srs. Redactores.

He certamente cousa rara na Diplomacia ver
lim Official de Secretaria attacar tão publica , e
afoutamente ao Ministério: forte mania he aquel-
la de querer <|ue tudo se faça conforme a unia re-
gra , que ainda não existe : que se taça primeiro
a Constituição , e então que se queixem daquelles
que a não observarem, isto se entende. Para bem
examinar se o Auetor da Malagueta faz ou não
o seo dever como bom Europeo, em servir ao seo
caro Portugal, certo he que elle o f_ do único
modo, que ihe pôde valer, e daquelle mesmo, queas Cortes de Lisboa tanto tem recommendado, á
pouco , aos seos fieis amigos residentes entre nós,
que lie de semear quanto poderem a desconfiança
entre o Povo Brasileiro contra o Governo , e os
Ministros de S. M. I.

Eu agora , Srs, Redactores , só quizéra saber
o que he que elie quer dizer, quando affirma'
que o Auetor do Espelho tem feito mais mal ao
Brasil (por ler inserido no seo Periódico, et. su-
ponho , aquella celebre carta) do qne cem Bata-
lliões de Portugal ? Este mal estará já passado ,ou estará ainda para vir ? Se elle julga o mal jáfeito , er.gai.n-se muito na magnitude delle : mas
insto tem o Auetor algum;, desculpa , porque he
natural _ homem crer facilmente no que muito
deseja : se o mal está ainda
Ir para vir, quererá el-

bzer que elle vai fazel-o com os seos futuros
papeis ? E que assim matará dons coelhos com
Urna pancada, servindo ao seo caro Portugal , e
vingãmlo-se ao mesmo tempo rio Redactor do Es-
poliu. ? A empreza, he preciso confessar, he di-
gim de nm hom pé de chumbo. Donde lhe veioeste ser, repentino ódio aos presentes Ministros ?
Dous tios quaes tem a confiança já de todos os
Gabinetes ala Europa ? Porém  para fallar cia-
rdi.ieiite , emquanto os actuaes Ministros ficarem,
liem tis pós de poéra, n „ os pés de chumbo po-ili.'1'áni fazer cousa alguma. Lá está a cousa; de lá
vem que algumas pessoas tanto se compadecem de
S, M. I. . e do Povo Brasileiro, similhantes aos
Lobos na Fábula, que diziam ao rebanho; que po-•.lia-se viver em lão boa amizade se não fosse poraquelles malditos cães do Pastor, que nunca dei-
_v;tm a gente estar quieta! Mas, como já vimos

a sorte dos carneiros depois de caírem na asnei-
ra _ despedir os seos cães , lie provável quo 11(>s
seremos un. pouco mais sizudos.

Adcos Srs. Redactores, só arranquei esta .,j.
mentazinlia para me servir de acipipe , mas como
ainda restam muitas na arvore voltarei ii ella quan.do tiver vontade.— Quitute.

S'-,9. Redactores.
Quando se apagará a vergonha , de que estant

cobertas algumas Typographias desta Corte pela
publicação de impressos íão ridículos, como imlir».
nos de urna Nação, que procura apparecer aos
oilios da Europa com o caracter de polida, e um.
ralisada ? Por ventura poique ha liberdade de Im-
prensa dirá alguém que he permittido aos doidos
furiosos , ou de lúcidos intervallos pegarem na peu-na para escreverem , e darem á Luz os delírios de
sua razão desmontada ? Acabo dst ler a Malagueta
extraordinária N. 2 , que o meo barbeiro trazia
embrulhando as navalhas , e que por descuido dei;
xou sobre a mesa. Como desde a idade de 10 an-
nos sou amigo da Letra redonda, lancei mão desse
papel, ainda que ja estivesse bastanteménte sujo.
Confesso-lhes genuinamente que na Europa, fazendo
eu urna grande idéa dos honrados, e briosos Bra-
silciros, nunca suppuz que elles fossem capazes
de soffrerem na sua associação um gênio tão atr.bil-
lar como o Auetor daquella folha. Um periodiquei-
ro, tão infame padeceria muito, e muito em qnal =
quer das Cortes da Europa. Eu vi em França o
que soffreo o Aucthor do Jornal intitulado—An fio
amarello ; soube o que fez ali o povo embravecido
contra Mercier, depois que deo á luz o seo pri-
meiro quadro de Paris ; fui testemunha da iniiig-
nação geral dos Francezes contra um folheto inti-
tulado — victimas do Ministro d'Estado Mr. Deca-,
zes—; com tudo nem uma destas obras era tão
digna da vingança Nacional como a Malagueta. Pa-
rece-me que se o Apóstolo S. Paulo fosse vivo pe-
diria que o Auetor fosse aos Jurados para dizer
qual foi o motivo , que o obrigou a se servir do
seo Texto— Fratres jam hora est nos de somno «'<;-
gere—com estas palavras o Malagueteiro quer qne
accortlem todos os escriptores , tão incendiarios co-
mo elle , para fazerem guerra aos honrados esc» p-
tores do partido da moderação , e da Santa Causa
do Brasil. Como verdadeiro Mono , que não se pôde
ver ao Espelho sem o quebrar , atira-se contra o Es-
peiho Constitucional desta Corte , injuriando o hon-
rado Brasileiro Redactor desta Folha ; pragueja
contra as boas doutrinas de Fr. S. Paio, que he
o mesmo que blasfemar do que escrevem actual-
mente na Europa os maiores pugnadores cio Syste-
ma Monárquico inixto ; caie sobre os Redactores
do Diário do Governo , e joga a cabeçada confia
e.-tas sentinellas inimigas de Demagogos. Em fim
pelo que entendi o homem quer ficar só em campo
á frente (1'aquelles , qua, se forem alistando na sua
Irmandade Revolucionaria .- elle dá o tom , desiirim
as pessoas, que devem servir rie objecto das inve-
divas , só se reserva o estilio da confusão rias Im-
guas cia Torre de Babel : Tenho conhecido muitos
pedantes, vi em Lisboa o celebre Faria, mestre
de eacolla nesta Corte, ladrão da Fazenda Nacio-
nal em Minas , e por vergonha dos Europeos meos
Patrícios, escriptor na Pátria dos Jacintos Freires,
dos Vieiras, e Domingos de Souza; todavia nem
este, nem os outros sam mais pedantes do que »
Malagueteiro ; este heróe lie o superlativo dos pe-
dantes , o genitivo dos Escriptores , e o vocaiivo
lios toilos. Nfio he bem digno do gorai estranhamento'
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«leste grande povo q«e o principal objecto dos sao-
«asiiios da Malagueta seja o sábio e prudente Mi-
nistro dos Negócios ti© Reiho , este homem, que
appareceo na Europa honrando o Brasil sua Pátria ,
enchendo de admiração os Sotininis , e Laceped» ;
este homem , que hoje encAnecido, conserva na vi-
veza de seos olhos todo o fogo expressivo dos grau-
des gênios, e na modéstia de sua pessoa a divisa de
seos talentos extraordinários ? Que! estes insultos
loiam feitos ao Ministro na mesma Corte Im-
perial, erguida pelos seos planos, filha primo,
genita de sua politica, nesta Corte, onde elle de
dia c de noite trabalha incansavelmente por apa-
gar' a lembrança do quo fizeram os Marquey.es
d'Aguiar, e os Thomazes Antonios, Ministros in
partibus infidelium , que dormião sobre a pasta dos
negócios , contra os quaes ainda grita em perenne
niurmuração o chafariz do Campo de Santa Anna!
Que! viram offendido o famoso Martira Francisco,
o Medico , que curou «Ia ptysica o nosso Thesou-
ro Nacional, levantando as Finanças do abatimen-
to , em que as deixara o Ciclope Targini , pagando
em dia os empregados públicos, fazendo por assim
dizer diariamente o milagre dos cinco pães, e dons
peixes; viram, torno a dizer, Sully, e Colbert
insultados, e não pediram ao Mordomo da Santa
Casa, que recolhesse o Sr. May ás caziulias dos
doudos ? Saibam todos quantos esta virem, que
quando o Malagueteiro escreveo aquelia folha ti-
nha na idéa dispor o povo (hoc opus, hic labor est)
á alguma Beruarda para o int oduíirem ounhima,
ou noutra das repartições, que tão dignamente oo
capam esses Ministros. Saibam mais que o Sr May
foi baptizado na pia d^agua benta , e nãio na bap-
tisnml, e que por isso tem tão grande presump-
ção : saibam todos qne elle está tao longe de ser
escriptor 'em matérias políticas , como eu estou de
ser grão Lama. Com. estas reflexões ia eu lendo a
Malagueta sem me lembrar que havia de ir a Ah
fandega despachar-, eis que chego as ultimas linhas
da pestifer* , inferne , venenenosa , e revolucionaria
Malagueta, tom que horror não li eu as ameaças,
que o Satyro faz ao. Grande Defensor do Brasil ,
cujo Nome réstia «om tanto applauso nas Cortes
de Saint Pétrsbourg, de França, e de Londres?
Fiquei assombrado, vendo que o infame lhe mostra
as Ilhas d'Elba , e de Santa Elena, onde acabou
aquelle , que como diz Mr. Tbouiet soube subir ,
mas não conservar-se por não respeitar os direitos
dos homens? Protesto-lhes, Srs. Redactores, que
hoje na Europa nenhum Soberano ouviria de san-

fite 
frio um siriailhante attentado: preciso ser ultra

.iberal , maior do que Marco Aurélio , e mais ina-
bakivel, que o Fundador da Seita dos Estroicos
para ouvir estasacrilega., atrevida, insultadora amea-
ça, e affectar que a não ouvio. Venham á lambi-
que os Borges Carneiro*, os Mouras, os revolus
cionarios de Portugal , e da Hespanha , venham os
Carbonarios da Itália, vejamos o que saie de todos
¦de estes homens alamhicados — ura dedinho âo Sr.
May: venham á balança os ílaivaillacs , os Damiens,
os Louveis, os Cartonches, os Duchatellets, os
Jacobs Clements , os Gerards, os Mandrins; po-
nha-se cVontro lado aponta da língua de Sr. May,
todos aquelles assassinos vam acima , porque a lin-
gua do Coriféo tem maior pe/.o. Que monstro paia
a historia Natural do Brasil! O grande objecto da
Malagueta, como elle mesmo dú a entender , ne mos-
%fSí lis outras Províncias , que u do Rio de Janei-
ft» não está em tão bom estado, como p» servís
ftlcülcam; para que ellas estremeçam, e julguem
«fie tornaram os dias dos Condes de Cunha, dos

Vasconcellos , dos Condes de Rezende , verdadeiros
Pygmalióes , o Caligulas desta Provincia em outro»
tempos de horrível memória. Veja como íalla , e
escreve este nienos digno o Official maior de Se-
cretaria, e como discorrem alguns honrados entran-
geiros residentes nesta Corte — Mr. Dreys , Official
General , que militou ao lado de Napoleão, e fioje
negociante , não falia no Imperador se não com o
enthusiasmo, «jue lhe inspiram as virtudes Liberaes
do Augusto Joven : n relação analítica dos seos
trabalhos no curto período de dous annos fez tal
impressão neste homem imparcial, que lhe« salta-
ram as lagrimas dos olhos em signa! de alegria;
Mr. Perati.lt disse-me que as Potências da Europa
deviam invejai- a sorte do Brasil, porque nenhum
dos actuaes Imperantes estava etn ciicuustancias de
fazer tanto bem á Nação como o Imperador do Brasil,
na flor de seos anno», e com idéas tão grandes á be-
neficio do Povo ; os lnglezes tem mandado immensos
exemplares do Discurso para Londres acompanhados
de cartas que comprovam a verdade do seo contexto.
Só aos olhos do Sr. Me nada merecem serviços
tão relevantes , e por isso reprova a eondueta do
immaculado, e brioso povo desta Província por ha-
ver Acclauiado o Seo Gênio Bemfcitor, elevando-
o ao Throno Imperial ; sem se lembrar que este
Acto foi applaudido em todas as Províncias , ape-
üar da influencia, que nellas procuraram ter os Li-
beraes da moda. Que alegráõ não deo a Malague-
ta á esses Minotauros Políticos, que envenenam os
passos mais liberaes , e philantropicos do Impera-
dor! Miseráveis! ham de ficar com os seos planos
na algibeira : as Províncias , com cuja separação
elles nos ameaçam ham de unir-se á causa com-
n.um do Bsasil, não só porque neilos o povo he
incorruptível, e incapaz de dar attenção a discur-
sos revolucionários; como porque ellas não pode-
rám subsistir por muito tempo independentes da
mutua união das suas coirmans , sendo certo que
nem uma Potência na Europa favorecerá sua se-
psração injusta. As Nações em geral estam hoje
mui indisposta» contra o Republicanismo ; estima'
se a reprodiicção do gosto Grego , e Romano nas
obras da arte'; mas 

"tem-se 
conhecido que a sua

politica, a pezar dei* sonhos dos M.iblys , he hoje
impraticável. O systema Monárquico Constitucional
foi a lembrança mais ditosa dos homens ; hp o
único que pôde fazer a fortuna 4m povos, e dos
grandes Estados , como he o Brasil. Eu consultei
os homens mais sábios da Fiança; fatiei muitas ve-
zes com o famoso Mr Jouy , com Mr Domoulin,
eom Mr Aignán, redactores da —-Minerva , — a.c-
tualmente prohibida por seos ataques contra o Mi-
nisterio. e os achei tod<__* unanimes 'contra a» ma-
nias Republicanas. Deixem-se pois os charlatões do
Equador de andar apregoando os sonhos dos Bru-
tos, e dos Graccos : esqtieçmn-se do maquinarem
revoluções; eu sou mui novato no Rio étt Janeiro
porque cheguei á esta Corte ha dous mezos, po-
rém , como tenho a curiosidade, qne tinham na In-
glatena o grande Steél, <e Adisson , já pude at-
cançar que nesta Corte, além do povo firme, ina-
balavel, e constante no partido do Imperador, exis-
tem seis mil homens juramentado.!, que fontiüitti
uma muralha de defeza em roda de sua Atijejtflgto
Pessoa : dizem-me os tropeiros , qxie vem ae 'fC

Paulo, de Minas, de Goiau.es, de Matogrote©
que nessas Províncias só se Mia em Deos, e no
Nosso Impertidor, qne Deos guarde por muitos
annos ; sei que em Campos as idéas sam as mes-
mas-, tenho visto cartas de Pernambuco, e da Ba-
hia,' que mostram a mesma firmeza no geral dos

!->
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povos, apezar
qne se intitulam como

dos empenho, d'alguns Discolos,
 como Ciceronis— os Paes da Pa-

tria — sei que n' aquelles seis mil homens, de qne
íallei , vivem unidos com os Brasileiros Europeos
honrados, Comerciantes desta Praça, homens a fo-
zendados , que desejam a Monarquia Constitucional,
e que o Imperador tenha todas as attribuições , quelhe sam devidas por direito para segurança da mes-
ma Constituição : todos estes bons , e inabaláveis
Portuguezes tem mais que perder do que o saco,
a botija , o estojo dos cigarros , e dos palito*, uni-
ca mobília dos Demagogos; e por isso, assim co-
mo igualmente porque a honra , e a fidelidade sam
as divizas próprias do caracter Portuguez, vigiam,
e defendem a Augusta sentinella dos fruetos dos
seos suores, herança dos seos íilhos. Ainda não
pude saber se estes homens sam os que formma a
admirável. Associação dos Nobres Cavalleiros da
Santa Cruz , ou do Apostolado; já alcancei d" um
amigo, ainda que explicando-ne' con, figuras, e
meias palavras, que esses homens juram ódio im-
placavel ao Despotismo ; que as suas sessões sam
presididas por homens Liberaes ; que se explicam
os textos dos Benjamins Con.tants, e dos Ben-
thams ; que as suas Deliberações sam feitas com to-
da a. energia da Liberdade; que todos podein ob-
jectar contra aqiiellns proposições, qne pareceremoflénsivas do Systema Constitucional., Eu pertendover se posso ser admittido na saüa das suas con-
ferencias, porque as considero como escôllas do di-
reito Constitucional. Em França nunca deixei de
hir ás Gallarius assistir aos debates das Câmaras ,onde se ouviam discursos de foco tanto do lado
direito, corno do esquerdo : appareciam alguns pie-gas , porém hiam á parede como vai ás 

"praias 
olixo, que as ondas lançam sobre ellas. Logo nue

aqui cheguei, um quidani veio á min ha casa, e de-
pois de tossir meia hora, disse-me em falseie se
eu queria associar-me ao Club dos Francs Maçons.Nao pude deixar de me enibravccer contra o tal
pinto gosmento , ou melhor, contra esse Deputado(Io Cemeterio por ine fazer tal convite. Disse-lhe
por tanto o que. eu sabia do seo Club; qu. a Ma-
çonani, do Brasil estava inteiramente desacreditadana Jiuropa por se etivollver em negócios noliticos,

NOTICIAS M A RI p I M A S.

qne nunca em Nação alguma foram „,,_»,,. , .
seos trabalhos , porque desde o momento "'
esta Instituiçãs Philantropica procura te, 

'„n,,'í '{T
contado con. a política , deixa de ser „„,' - f "
Beneficência e passa á ser un. Club Rovoi,, 

'
rio; que a Maçouana unindo-se com a A™ i,-~Nacional de 179». perdeo a Frm,™ . 

**L8b_elnW_"

queria passar pelo engano, _m quo 
'Gauil. ' ""»

tos briosos Europeos , e Brasileiros , hoje ne,-,, 
'

res arrependidos , por havere m entrado na.ui.ll.buçada Associação. Que estava eii, fi,„ ,•_.,„].:.,;¦
podendo sem inconveniente , á ser Apóstolo n. 

'
lar converter os Inimigos da Fé Brasilico ('0 ;"tucional; e que havia hir Apostolicamente _.,» V"zer pezo ao Cofre da Ordem, como fizeram cerlò-Emissários, propagadores do juramento prévio ..,cuja destruição trabalhou muito o Digníssimo IV,curador da rica e bella Província do 

"Rio 
Gim ..',uma das victimas feridas pela brutal, e iní-j,.,.lmgoa do Malagueta. — Com estas , e outras 

'¦„- '
lavras despedi o Irmão da Tumba, sem lliedn -,
gurgeta do seo trabalho. — Por ultimo, Srs. 

' 
ji,,'.«jactores., em testemunho da minha imparciali<lu-

de, e para que todos conheçam que eu não .K.r.vo comprado , como aqui se diz daquelles (,„',.nao escrevem com tinta do Vezuvio , saibam mieeu nao vim d« França requerer cousa alguma «,,Imperador, lenho com que passar com decência-
contentar-me-hei só com a gloria , não pequena 

',1.
viver á sua sombra : não conheço o Ministro rl„-
Negócios do Reino se não pelo Nome, quo 

¦„.,„
em toda a Europa Litteraria; e antes da inéiVi
partida para esta Corto assisti á um jantar, nue ,1-ram os Membros da Sociedade Philantropica dos V ¦-
todos Unidos da America, quando souberam que r» il--lustre Mr. d'Andrada era um dos seos coiuftJ-Jieiros
nao tenho dependências còm o Ministro dsl Eàienria •
digo o que hoje lie publico em França. e em i.nmli.»
a respeito dos talentos , e inteireza deste gramiefinanceiro. Se algum Bonifrates quizer medir-se co-m.go , atacando estas minhas reflexões , e os loii-vores nella destriuidos ao merecimento , á honra.a^ Justiça , e a rasão , pegue na penna. — 0 Furo-
pro chegado de novo.

1

E N T RADA è.
Dia 19 do corrente. -- Maldonado ,- 14 dias- FFranc. La Lybie , Com. Le Da/Ide Kercons —'Ri'„Grande; 21 dias ; B. Belisetrio , M. Francisco Fcr-reira fogaça, equipagem 11 , carga carne , couros,-sebo e graixa a Manoel Afonso -. passageiros'Jay_-me Antônio de Carvalho , Francisco de Moraese João Innocencio, — Dito , 11 dias; S. S José.Americano, M. José Ribeiro Alves, equipa-_m ]9 

'
carga carne , couros, e sebo a vários.-Dito mdias ; S. Novo Aaiegante , M. Cypriano dos Santosde Oliveira equipagem 17, carga carne, sebo ecouros a Manoel Gomes Moreira: passageiros Àntonio Carlos Pacheco, e . Francezês. - Rh de S

João; 4 dias; L. Espirito Santo, M. Joaquim Bar-bozei equipagem <>", carga madeira a Francisco Jo-se Marques.
S A II 1 D A S.

Dia 19 do corrente.—- Para encontrar o Com
mandante da Esquadra Britânica, F. Ing. Crioula,
tom, .Spj-ncer: passageiro Henrique Heagne comsua irmã , e um criado Inglezes. — Pernambuco •
ti. Ing. Argo, M. James Brown, equipagem 9,
em lastro. — Cabo frio ; L. Galrdéa , M. José Gem-
atives Je Bareellos , equipagem 5 , em lastro. — Di-
to, L. ... Manoel da Cruz , M. Joaquim Fernandes¦do Carmo , equipagem 5, em lastro : passageirotruiz Antônio Marques.

A V I S O.No fim do corrente mez se ara In .".,,.,» ¦ - ' 
'

qne quizereni se lhe continue a entrega d'e!le 
C.llpçao, do. Poente Diário; os Srs. Subscriptores

-semestre, que fiilta pura o fim do anno r,»ln 'U 
** "n, e (le renovar o sen abonamento pnra o

fft.es ao Sr. Manuel Joaquim da. Silva Por to n/n.»0/ nf"!" de (icz n,il réis ' *lue seiám èn,rc*
os Redactores que tem desempenhado a o^riUcSo „ rQ,"i"1?*'>' 

e*'íluina da de S. Pedro. Cuidam
,-zenilo, quanto esteve ao seo alcance as « ,-' T 

cont,r,ahjram wm os dictos Senhores, s: tisla-
tempo 6 paginas em cada mm„i „_a ,1o só T, •" * ProJect«-» <* até dando na maior pa , do
-'•lies continuaram no expediente do „ »n : 

I,ar,a,n eomproinettido a dar quatro. Ile assim ,pt.
voz mais util, e interessante ü'dr'0' ¦*tt0 8e poupando a trabalho algum para o torna, çM

R 10 d e JANEIRO n . IMI»„ i. \r a * rvTTTT.> a i ixi i K li N b A N A C I O N A L,
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Artigos o"0..'ficio,

Repartição dos Negociou d>> Império]

Ignando-Se S. M. o Imperador acceitar a generosa
offerta > q"p á IViuão faz Plácido Antônio Pereira dr;
Abreu, da l-,.rl-ra Duque de Brajança, corri trvla o
aparelho, e itioveis á mesma pertencentes: Manda pela
Secretaria de estado dos Negócios do império , agrade-
cer ein -*eo Nome , o em Nome cia mesma Na^ao ao
sobredito Plácido Antônio Pereír., de Abreu este teste-
snuiído do *-"f> exalta lo Patriotismo , e adliesão á Sagríi-
da Cau-a r'.n In.perio; cuy.s sentimento» o caracterisam
como nm benemérito Cidadão ; e pairic-ipar-ll.e, qne por
Portaria (In rln+-., desta, expedida an Ministro, e Secre-
tario rle F.-tado dos Negócios ria Marinha, se Ira de

por aquella liepartição fizer effectiva a mencionada oi-
ierta. Palácio do Kio (le Janeiro em 11 de Junho de
1823. — José Bonifácio de. Atiraria a Silva.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

•àer.dn presente a S. M. o Imperador o requerimen-
to do Oi-pitao Joaquim José Gomes de Barros, em que
pedia ser i/ento de pajar na conformidade da Carta lie-

pia rle 14 de Dezembro de 1816, Di/.imos de 91») ..rrobas
de Aisrnd.lo em rama , que lhe fora re.met-irio ^c Minas
Geraes. por ser produzido dentro do reeinto da La Di-
vis ,0 Vf.limr do Rio Doce , como fez certo pela nt-
testatão , que appresentou . da Câmara da Villa Nova
da Rainha de Caeté :, Manda o Mesmo Aug-usto Se*
nhor . pe!a '-'ecretana d'Fstado dos Nesjoeios da Fazen-
<3a . »)firricipar ao ríesemb^rrrador do Paeo Juiz da Al-
fandera, qne Houve por bem deferir ao Supplicante na
fórma requeri,Ia. Paço Ifi de Maio de 1823. — Martim
Francisco Ribeiro c/e Andrada.

Pendo presente a S. M. o Imperador o Officio da
Commis.iío pncai-reçrada do augmento da Marinha de Guer-
ra deste Imp-ri.. , datado rlrr 13 do corrente . no qual
propõe se preceda a uma vistoria rus duas Vãos exis-
lentes , a fim de que adnrittirrdo c-oneerto qualquer dei-
ias, se possam dar ns ordens para seo começo: Manda

pela Seorctara de Fstadn rins Negocins. da Fazenda ,
louvar á mesma Comniissão o seo elevado /elo, e pa-
triotismo a liem da Car.sn Publica , approvando o que
llif propoz no referido Officio. Paço cm 16' de Maio de
1823. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada,

Sendo presente n S. M. o Imperador o requerimento
de D. Peinardiiifi Anseüca rle Jesus , fm que pedia f(?s-
sem ize.rt;.s do Seques! o as casa?, qne comprou »¦ Artto-
nio José Lopes- Guitnaríirs , V)ucurado.- do OrfâO Etfo-
cisco Lopes, Subdito dc Portugal, e a infqi-çriaçío que

sobre elle deo o Desembargador João José da Veiga,
Encarregado dos Seqriestros das Propriedades Portugue?
Zfrs : Manila pela Secretaria de Estado do» Negocio» da
Fazenda , que, o dito Juiz faça permanecer o .Seqüestro
no? pagamentos conforme a Fscnptura da venda . e nSo
na Propriedade , fazendo entrar no Thezouro Publico as
quantias, que conforme a mesma Escriptura se forem ven-
cendo. Paço 16 de Maio de 1823.—Martim Francsic®
Ribeiro de Andrada.

Tendo S. M. o imperado.-, por Decreto de 4 ds
Fevereiro do corrente anno Mandado arrecadar pela A d-
ministração de diversas rendas Nacionaes , estabelecida
na Mesa do Consulado desta Corte, o Subsidio Litterà-
rio da Aguardente da terra: Manda pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda , .pie o Administrador-
do nieinio Subsidio , Mauoel José de Souza França , en-
tregue a Administração desla Collecta com todos os Li*
vros, e. papeis ú ella concernentes ao Administrador d*
nova Administração , Floristino Vieira da Costa Delgado.
Perdigão, logo qne por elle assim lhe for exigido. Paço
IU rie Maio 

"de 
1822.—Martim Francisco Ribeiro de An-

drada.

Repartição dos Negócios da Justiça.

Expediente da Semana finda cm 24 de Mítio.

Negócios Civis e Cnminaes.

Maria Clara. Portaria ao Ouvidor da Commarca do
Rio de Janeiro para proteger a Supplicante e dar a pro-
videncia que for justa.

José Pedro de Medeiros. Portaria ao mesmo Ouvi-
dor para dar a providencia que lor justa acerca dos per-
jiiisot) que tem sofTrido nas suas lavoura;..

Reg.naldo José Ferreira. Por.ária ao Chanceller, qua
serve de Itegèdor da Casa da SiippIicaçSo para fazer <ex-

pedir a informa.iio, de que tracta o Supplicante cohibin-
do a demora de que se queixa , no caso de ser verdade
o que aliena.

angélica Maria. Portaria ao Ouvidor da Commarca
do Rio de Janeiro para fazer passar carta de liberdade,
ao marido da Supplicante , pagando a seo Senhor o va-
lor , que para isso arbitrou.

João da Silva Guimarães. Portaria ao Juiz do Cii-
,ue do Bairro de S. José para mandar entregar ao Sup-
piicante os Escravos, que pede e se acham na Cadea, no
caso de mostrar legalmente serem seos.

João da Moita Catalão. Portaria ao Ouvidor da Com-
marca do Uio de Janeiro para informar sobre as provi-
delicias, que pede o Supplicante.

Gio liattista Cecchi. Portaria ao Intendente Geritl da
Polícia psua informar.

João Baptista Pinto de Almeida. Portaria í> Mesa do
•Desembargo do Paço para consultar subre a serventia ».-
tslieia de algum dos Ofücios qne pede.

Antônio Henriques 'jota. Portaria a mesma Mesa

para consultar sobre o seguro .que pertet.de.

r i



f 704 )

Joaquim José de Novaes. Portaria a mesma Mesa
para fazer subir a consulta Ordenada sobre anterior re»
nuerimenta. do Supplicante.

Antônio- José ---Villas.. Boas. Portaria 
' á mesma Mesa

para deferir como for. justo, icerca da nova devassa, que
pede se mande proceder.

Luiz José Moreira. Portaria a mesma Mesa para eon-
sultar sobre a nova Provisão, qtie pertende , para fazer
medir legalmente as terras de que tracta.

José. Ribeiro da Silva. Portaria, ao Ouvidor, da Com-
marca do Rio de Janeiro para lhe deferir como for de
¦justiça ¦"

Polidoro Antônio Sarmento , e outros. Portaria a
Mesa do Desembarco do.Paço, para consultar sobre as
providencias, que requereram a respeito dus terras, com*
jwadas pelo' Conselheiro. Jacinto- Manoel de Oliveira.

Negociantes, da Villa de S. Joã» de lil-Rei. Portaria
a mesma Meai para consultar sobre o que alleg-arairi
contra o deferimento pelo Governo da Província de Mi-
¦ças, Geraes,

Nieoláo, José do Espirito Santo. Portaria ao Chancel-
ler, que serve deJRegedor para informar sobre a falta de

-.fixeoiljvjç. doiiiiiudaiio, que obteve sobre o Cofredos Órfãos.
D. Mariatma Lionida da Costa Rafi-ps. Portaria a

Mesa do Desembargo _do. Paço. para consultar sobre a
illegalidade, qú6 representou ter havido na Causa, cm que

,«oi.kend<; com, Justiuiarmo de Oliveira Fagundes,
Joaquim bento Pires de Figueiredo. Portaria ao Chan-

celler , que serve de Regedor para informar sobre a pro-
. videncia, que requereo.

Domingos Alves Branco Moniz Rarreto , e outros.
.Portaria ao Chanceller que seive de Regedor pnra iufor-
mar sobre o que pertendem ouvindo ao Juiz Relator do
Processo, em que se acham pronunciadas.

Joio Baptisu de Serqueira. Portaria ao Governo de
, Minas Geraes para informar sobre as providencias, que
, pede a benefício dos Índios.

Severo, Pardo, Escravo de Cláudio Nunes da Ro-
t». Portaria ao Juiz de Fora de Santo Antônio, de Sa,
para fazer passar 

"ad Supplicante. a slii Carta de líberda-
de, recebendo seo Senhor o justo -^reço, attentas as ia-
zões, allegadas pelo-mesmo Supplicante.

Manoel Pacheco Lima. Portaria ao Juiz de Fora de
Cabo. Frio para informar, indagando a verdade1, do queallega.

João SimSes Rozá. Portaria á Gamara da Villa de
S. João Marcos; paia informar ouvindo a Manoel José' de Araújo Lima.

Negócios Pcelesiasticos.

' 
„ J.°^°. Rebello Pereira Torres. Portaria í Mesa ria
Consciência e Ordens remettendo um novo requerimento
do Supplicante para fazer proceder a Consulta, ordenada¦ sobre outro requerimento do mesmo Supplicante.

Moradores dos Arraiaes, de N. S." das Mercês doArassiiahy, S. João Baptista, e N. S. da Penha deI* rança. Portaria ao mesmo Tribunal para consultar so-bre a creação de uma nova Freguezia na Capella do' Arassuariy e nomeaaâ, para ella do Padre Francisco Fer-nandes de Oliveira Sobral.José da Silva Braga. Portaria á Mesa da Conscien-cm e Ordens para consultar sobre a dispensa, que pedio• da attestação do ordinário.
Manoel da Silveira Gatto, Vigário da Igreja de N.S. da Assumpção do Caminho do Matto. Portaria ao Re-verendo Bispo de Marianna para lhe deferir como lheparecesse justo acerca da licença, nue pedio para poderVir a esta Corte. r

Itepartição dos Negócios da Guerra,

Inteirado S."M. o Imperador pelo Officio de 12 deAbril do corrente anno , do Governo Provisório da Pro-' vincia de S. Pedro do Sul, de quanta utilidade seja aoser.viço da Provincia a conservação nella do TeneDte

Coronel dn 2.° Regimento de Artilharia de M;u„- .
Província deS. Paulo, Francisco de Paula Soares-M '
da portanto o Mesmo Augusto Senhor, pela Secretar TFstado dos Negócios1 da Guerra,, participar ao n-f7iGoverno Provisório, que Ha por bem resolver asobredito Tenente Coronel sirva, onde se acha °algum tempo. Palácio do Kio de Janeiro em 5 áy'*nho de \Si'ò. — João Vieira de Carvalho, ^ e "

Manda S, M. o Imperador, pela Secretaria de Etarlo dos Negócios da Guerra, participar ao Comrnandar'
te rins Armas da Provincia, ds> Kspiriio Santo , que Lh*foram presentes com o aeo Otrir-io de 13 de 

'.Vlaio 
i •"'

ximo passado as paites dadas pe!q Tehente Coronel Com!mandante do Corpo de Pedestres, sobre a incursão 
'do*

Botectidos,. e o que com elles. se prntie.írat, recomriitn!
dando-lhe o Mesmo Augusto Senhor toda a prudência"e moderação no Iraeto eom os índios para se acostn!
marem á civilisação. Palácio do Rio de Janeiro em 7"
Junho de 18e;3,— João Vieira de Carvalho.

RIO DE JANEIRO.

SS. MM. II. chegaram da Fazenda de Santa
Cruz cm IG do corrente som a mais pequena alto-
ração em sua importante saude. Sexta deo S. M. O
Imperador Audiência no Paço da Cidade, na for-
ma que havia sido annunciado ; e Sabbado 21 fb-
ram os mesmos Augustos Senhores ouvir Missa á
N. S. da Gloria, como sempre costumam , quandose acham na Corte.

Relação das Praçis que se acham dcslribuideis por
Companhias do l.° Batalhão de Infantaria tU

Guarda Civica,

Primeira Companhia.

vAndré José de Campos.
João Pedro de Alcântara.
José Francisco Medella Pimentel.
Agostinho Manoel de Castro.
Francisco Jordão Beliznrio Sicar.
Antônio Cândido Gaivota Guimarães.
Francisco José do Paula.
Caetano José Barboza do Couto.
Manoel da Costa Franco e Almeida.
Egino José Nunes Carneiro.
Fioriano de Medeiros Gomes.
João Pimentel do Vabo.
Luiz Xavier Ra.nalho. * *
Manoel Joaquim de Macedo Campos. 

"*
Francisco Theodoro Delgado.
Joaquim Vnlerio Tavares.
Ezechiel d'Af|itino Cezar.
José Vieira, da Costa.
José Antônio de Miranda Ramalho.
Diogo Barboza Rego.
Dionysio de Azevedo Peçanha.
Bernardo José de Figueiredo.
Carlos dos Santos e Oliveira Pinto.
Luiz Benedicto de Azevedo.
Francisco Carlos Correia Lemos.
Ângelo José da Fonseca.
RomíTo José Pedrozo.
José Piiit.) Marques.
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Antônio José de Castro Vianna.
Pad.e João Evangelista Leal.
Agostinho José Narciso Rodrigues.
Graciíino . Leoppldít.o dos Santos Pereira.
Anocleto. José Heitor.
José Caetano da Silva.
José Marianno da Silva.
Vasco Henriques de Amorim.
João José de Brito Gomes.
João Francisco da Costa Braga.
Victorino Ribeiro de Oliveira e Silva.
Demetrio José da Cruz.
Joaquim José Gomes.
José Malheos da Rocha.
Salvador Antônio LjdjíS Ferreira.
João da Rocha Na*?arenj.
Manoel José da Cunha,
Antônio Bernardo Cardozo Peçanha Castello Branco.
José Pereira da Costu.
Florinno de Oliveira e Araújo.
José Joaquim de Brito.
Caetano Luiz de Araújo.
André Antônio de Araújo Lima.
Antônio Rodrigues Valarino.
José Francisco da Cunha.
Carlos Custodio de Azevedo.
Joaquim Pires Garcia de Almeida.
José Maria Monteiro.
Fstanismo da Silva Paiva.
João Pedro d» Veiga e Barros.
Si eião Estelita Gomes da Fonseca.
Gregorio Manoel do Couto.
João José Pereira Santos.
Joaquim Hyppolito de Almeida.
João Cândido Fragozo.
Joaquim José da Silveira.
Padre João Theotonio da. Silva Carnaúba,
Padre Bento Januário de Lima.
Anselmo José Pereira.
José da Fonseca Ramos.
José Maria Marques da Costa Braga.
Francisco Severo Branco.
Henrique Anastácio de Novaes.
José Pires Garcia.
Joaquim Francisco Leal.
Luiz Js?ires Garcia.
Francisco Luiz da Silva.
Manoel dos Passos Correia.
Malaquias José da Silva.
Domingos Luiz de Abreo Rangel.
Miguel Borges de Castro Azevedo e Mello.
David Paniploua Corte Real.
Cazemiro. Martins Vianna.
José do Souza Souto.
João Carlos Correia Lemos.
João Ribeiro da Silva Guimarães.
José Joaquim Marianno.
Antônio Fianeisco da Silva Gãndres.
Daniel José Pereira.
Bernardiuo de Chaves Sena. ",.
Alexandre Moreira de Souza. <
Í-.HÍZ Martins Lage. ,, , / 

'
João Caetano Moreira. //., /,

(Continuar-se-ha.) j

S. PAULO.
/

111."" e Ex.» Sr, — O reconhecido patriotismo»e V. Ex., seos grandes trabalhos na CatMa de
nossa emancipação politica, os eminentes Cargos

gresso Brasiliense, como junto ao Throno Impe-
rial do Grande Pedro, aani sobejos motivos, que
nos animam a dirigir V. Ex. a «ii.cripçâo dos tes-
tejos,.que tiveram logar nesta Imperial Cidade , e a.
oração incitada na Açcáo de graças por oceasiao
da installaçáo da Assembléa Geral Constituinte , e
Legislativa , e rogamos a V. Ex. se digne appre-
sental-as ao nosso sempre idolatrado imperador,
e beijar em nome de todo. os Paulistas sua Egrégia,
e Liberal Mão.

Deos. guarde a V. Ex. como nos hé mistre pa-
ra sustentactilo do Throno, e da Independência
do brasil.

111.'"° e Ex.m" Sr. José Bonifácio de Andrada
e Silva. — De V. Ex. Anasíacio de Freitas Ti an-
cozo, João de Medeiros Gomes.

S. Paulo 31 de Maio de 1823.

Sendo a installação do Congresso Brasiliense
uma das épocas mais memoráveis nos fastos deste
Império, e que desafiava a expectação de todos
os Brasileiros; os Paulistas, que nao cedem o
primeiro togar em patriotismo a nenhum outro Po-
vo , espravam com a maior anxiedade a noticia
deste suecesso admirável , e consolador. Apenas se
divulgou a certeza de que ro dia 3 Maio tinha
a Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do
Brasil feito a sua primeira Sessão Imperial , logo
se dispertou nos corações dos habitantes desta Ci-
dade a mais exaltada alegria ; e o enthusiasmo
patriótico obrando com a rapidez da electrici-
dade n'um momento se viram pintados em todas as
faces os mesmos sentimentos , dando-se todos mutuas
felicitações.

Não sendo possivel deixar de manifestar-se
por publicas demonstrações o regosijo universal;
e sendo reconhecido a todas as limes que a Mão
da Providencia se emprega mui particularmente
em elevar este vasto Império ao cumulo de g)o-
ria , e de felicidade , era ao Supremo Arbitro do
Universo , que se divia agradecer este singular be-
nrficio. Portanto uma Sociedade patriótica, de que
eram chefes o Coronel Anastácio de Freitas Tranco-
zo Deputado do Governo Provisório desta Pruvin-
cia , e o Dodesem bragador João de Medeiros Go-
mes Ouvidor desta Commarca, determinou fazer
soleninissima acçaõ de graças, para a qual se
prestaram com o ultimo gosto , e enthusiasmo o
Ex. Reverendissiir.o Bispo Diocesano , o Reverendo
Cabido, a, Muzica &c,

No dia 23 de Maio ao meio dia saio um
pomposo Bando dp Governo formado de um pi-
quote.de Cavailaria. Commandado por um Capi-
tão , dos OfTixiaes inferiores de todos os Corpos de
1.. e2.a Linha, e de duas Bandas de Musica, que
publicava a faustissima nova da installação da
Assembléa Brnsilica, convidando aos habitante:,
para .Iluminarem as frentes de suas casas nas noi-
tes de 93, 9i¦, e 25. — Apenas se publicou o Ban-
do logo todas as Igrejas deram aturados repiqyes
de sinos; e nas mencionadas noites illun.inaiim-sp
todas as casas , e saíram pelas ruas duas bandas
de muzica tocando os diveisos liymnos patrióticos,
que eram cantados por inaunieravel Povo , que as
accompanhava.

O dia 25 destinado para a Axção de graças ,
foi annunciado por uma salva Imperial de 101
tiros de peça , dados por um parque de Artilharia
postada no largo de S. .Gonçalo ; e parece quo a
natureza physica prestandòrse á mural appresentou
nm dia, o mais. risonho como pura crlmbjmir-s<*«jne seo merecimento soube grangear tanto no Cou- com os sen^uientos d'alegria, que dorninavain todos

zj°l
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ôí< corações. A', ti hora" dirigio-sic. o Fs.'',w Gover-
ilo Priiviòtirio » Catliedrnl , e chegando o Ex.'"0
.Bispo Diocesano "cutncçou a Missa Pontificai , com
musica a dous cor."-., ile composição do iustgnci Te-
i.t-i.t.e Coronel André da Silva Gomes. Ao levantar
_ Deos um parque dc artillraria postado no largo
da Sé deo uma salva Imperial de 101 tiros de pe-
ça entremeio do logo de ino.quetaria dado pelo
Corpo do Infantaria, postado no mesmo largo. Finda
a Missa orou o Padre Manoel Joaquim do Ama-
fal. Gurgel, Professor Publico de Historia líccle-
íitistica, tomando por thema . em alluzão as pala-
iras cum que S. M. 1. começou o seo memorável
Discurso, recitado na l.a Sessão Imprial de Assem-
biéa do Brasil , as palavras de Assuero no Livro
de Esther Cap. líí, verso 22 — Inter caleros festos
dies hiinc habilole (Item, ei celibratc eum cum loetilia,
ut et inptislerum cognoscalur — e fez ver com o seo
reconhecido patriotismo , e enthusia. mo , que o
Brasil estava coilocado no ponto de vista o mais
lisongeiro ; e para fazer sobiesahir a felicidade do
Brasil pela instailação da Assembiéa appresentou
Com cores bem vivas as degraças, que acabrunham
as Nações, quando sam forçadas a gemer debaixo
do férreo jugo do tyrano despotismo, ou entre os
horrores d*'anarquia. Concluída a oração entoou o
E_ Officiante o Hvmno Te-Deuin, ficando o S.
S. exposto até ã trade. Da Cathetlral d;rigirain-.se
ao Palácio do Governo os Ex.nlu Bispo, c Gover-
á.o Provisório em grande accompanliamento a ta-
Zer o Cortejo do cstiiio ao Busto de S. M. I. ,
e depois de se darem vivas á Religião, á Assem-
bela, e a S. M. I. , a Tropa postada no largo do
Palácio deo fogo de alegria. A's 5 horas da tarde
Saio da Cathedral a mais solemne Procissão que
se tem feito em nossos dia? : cada confraria dispor
tava qual devia appresentar com mais aceio o
.'iidor, que 

"levava 
ò seo Padroeiro. A Procissão

foi accoiiípanhada por unia grande guarda de hon-
rn, commandada por um Major: ao recolher-se o
parque de artilharia tornou a dar uma salva lin-
pe.ial de 101 tiros. Na entrada dn Proeis.no fez
tini excellente discurso , paru o qual so apromptou
lio curto espaço de dons dias o Padre Mestre
Fr. Antônio de Saída Gertrudes Prior do Carmo,
tomando pot- theina as s-guintes palavras do V.
23 ^ do Cap. ÍI de Esther —- hli snnt dies , quosiiutta unquam deli bit oblivio: et per singulas «¦entra-
tiones ct/nrlcè intoto orbe provinciee et lebrnhunt — e de-
nioristrt.u n'uma breve, mas bom eloqüente oração,
que a instaliação da Assembiéa Geral assegurava
ao Brasil as maiores vantagens , fazendo ver quénão sam innumeraveis Exercitei , nem initncnso ter-
reno , riein mesmo grandes riquezas que constituem
á felicidade de uni Estado , mas sim o estabeleci-
monto de boas Leis.

Desempenhado assim este dever para com o
Ente Supremo era mister, que os desgraçados tam-
bem experimentassem os efeitos da beneficência ;
por tanto foram agraciados todos os prezos , queestavam nas circunstancias de gozarem de libercla-
do, sem oífender os direitos da Justiça: e os ou-
tros receberam com abundância os alimentos de pri-
íiieira necessidade, que também foram repartidos no
Hospital dos Lázaros.

Não satisfeitos ainda com estas demonstrações
de alegria , continuaram a illiluiinar-se espontânea-
mente: iodas aí casas nas trez noites Seguintes,
sobresahindo a illuininação feita tia frente da Sé,
onde sobre uma varanda sustentada por quatro co-
luiniias quadrilateras so via sobro um Throno de. lu-

-Zes o Retrato do Iimi.ort.al Imperador -Constitucio*

na! , _ Defensor JWpetuo do Brasil , sustemads.
por dou;-; Alijo». Entre as duas Columims do ct-nt ¦-,
estavam .-> Acuas do Império, entre duas e-tiitiinw
enibocando tromhetas como pura publicarem a "loim
do Brasil, e do seo Heróe sem pai. Ao. dou., lu.
dos estavam dous coretos de inuzica , que tocava ,-,,.
cellentes peças, e defronte outro coreto, em qu»-..-,.
lavam os clarins. A's 8 horas estando o Excoi. __•¦;.
po , e alguns Deputados do Excel. Governo em ca. a
do Tenente João Rodrigues de Camargo , qm- nc.tn
occasiào deo ainda não equívocas provas do soo pa.
triotistno , levantou-se o vóo , que occullava o lie-
trato de nosso idolatrado Imperador: á vi-ta d est a
scena encantadora , que desaliava o amor , a grau.
dão, e mais intensa saudade, tocaram asmuzuas,
repicaram todos os sinos , sobiram ao ar mil lb.-os
de aititiicio , c por toda a parte resoavam vivas
aos objectos mais caros aos nossos corações.

No dia Seíí houve Theatro gratuito : o espeta-
culo foi brilhantíssimo pelo aceio , e bom gosto com
que estava ornado o Thealro. Logo que se roti,.
peo a Scena appareceram os Retratoe de SS. MM,
II. e o G.nio cio Brasil veio tecer-lhes em verso he-
roico um tão sublime, quanto bem merecido elogio:
depois cantaram-se hyninos patrióticos, e os vales
também lhes tributaram suas homenagens , e exalta.
ram os grandes- destinos do Brasil pela reuni io do
seos sábios, e beneméritos filhos, para organizarem
sua Constituição. Finalmente a Companhia represei-
tou gratuitamente a excellente peça intitulada — A
escrava Russiana.

So estas demonstrações de alpg-ria, . tnuvor-
sal regosijo parecem limitadas para celebrar tao
grande motivo, hé de sobejo em intensidade o pa-
triotismo , e enthussiasino dos sempre ieaes, e hon-
rados Paulistanos.

Correspondência.

Srs. Rcdaetores.

Quod Cassaris , Cesari.

Achava-me no dia 13 em companhia de pe=-
soas estrangeiras dos dou. sexos, quando so i-r>
o Espelho N. 164 , e nVlie o quo a re«peiio do
Cap. 5.u do Regulamento interino c!a As.cushíea
Consiítuinte , e Legislativa do Brasil se passou na
mesma Assenibloa.

Disco rreo-'se sobre a m. teria do mo-nio Cap..),",
dando-se muitos louvores a Assembiéa pelas ro.ohs-
ção tomada , e conseguintemente sobre as cernno-
nias praticadas no dia da instalação da mesma As-
semblea Constituinte, e Legislativa do Brasil,

Uma Sra. bella como um Anjo, que se acha-
va na companhia abrio a engraçada boca , e d'e!la
deixou cahir as seguintes palavras ; apanhei eu com
a minha aberta as mesmas a urna , e uma , o eis
aqui o conseqüente discurso, que entreteceo com uma
graça incommensuravel.

" Nada ha de mais racional n'este mundo do
que imitar as boas cousas , qne os outros fazem ;
ninguém nasceo no mundo ensinado : era pois de
esperar que devendo a Assembiéa Constituinte , o
Legislativa do Brasil instalar-se, imitasse neste ac-
Io o que praticam as duas principaes Assembeas oa
Europa , o Parlamento Inglez , e as Câmaras Fia"-
cezas; se alguém pensa , que estas duas Assem-
bicas não ssm os mais respeitáveis do mundo, cai-
citra.

M Chegado o dia da abertura do Parlamento'.
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¦mítririiiirt os Nobres os seos bilhetes as Sras ]yít
possa terra vivem persuadidos os homens, de" queti ma presença feminina amada , e ameiga os acto;,
masculinos do Governo, o qual por sua natureza
sempre deixa ver nas suas palavras , e obras ceifa
uspereza, e msticidade , que provam bem ser¦eile um ronl necessário; he por isso pois que te-
mos logar até nas sessões dos Tribunaes de JrI5ti-ra. JA se vê pois que a sa!ia 11'esse dia so contem
dos Deputados os necessários para se abrir a sessão'; Assisti a um desses actos, c dsaqui o quêeu vi. A salla estava cheia ele Sras, vestidas eleCorte, nas Tribunas estava, o Corpo Diplomático,
e outros Estrangeiros distinetos : o povo com,).,oi onao clava Ia. He preciso advertir, que El Rei Jor-
ge l\., que Deos guarde, estava então acclama-
do, mas nao Coroado.

" A certa hora oitviose uma salva , e era EIRei,iqiie entrava, e que por um corredor particular 
~sè

dingio'ao quarto próprio, que na casa tem o Pre-sidente ria sulla dos Nobres, o Clianceller da Ir,-
giaterra, o qual lie ex-olficicio Presiri.mte ria mesma'"'. roxsco depois por uma porta lateral saio «maespécie de Procissão, adiante vinham os Conti-duos, (se h(> bem appliciido o nome) Jogo os Ba-rocN. Viscondes, Condes, Marquezes, Duques, ei1 ¦poi, ja se sabe poucos rie cada classe, mas to-(..- s vesíiaos com capas magnas, que (üsignavain ass !iisj..rarquias, o atraz Ei Rei com o chape-o na ca-'. 

ça, e sem insígnias porque não estava ainda co-roarit. ; todo o mundo estava em pé como he dnimperar; EIRei sentou-se, e olhando para o CorpoJJiplomatico tirou o seo chapéo , e fez-lhe uma côr-tezia ; então sentou-se este, e os Bispos , e o Com-celler, conservando-se os outros nobres em pé assimcomo as Damas, chamou logo o primeiro Continuo
( va. o nome) e mandou-lhe que fosse rlian.ai- asalla dos Communs ; apparrceo o Presidente , e ou-tros Ofhciaes ria Casa vestidos com uma espécie deBecas , grandes , e antiquadas , cabelleir.s rie ca-chos, alguns Deputados , poucos , mas com casa-ca de cor.

" Logo que chegaram a uma grande , qu» fd-xa o recinto, fizeram todos ,,.,,„ profunda reveren-cia e ficaram ali em pé; EIRei corre.spoi.deo lo-vando a mao ao chape,, , e então nos assentamos
Win •% ouv,,nos ° discurso assentadas. QuandoUsIRei rôTíava com uma, ou outra salla levava amao ao Chapéo. Acabado o Discurso fez a Deim-taçao ela salla dos Communs uma profunda revê-roncia , e so retirou recuando até á porta , d'onde(Jazendo nova reverenda ) se foi; partio a procis-=ao nn ordem com que entrou , e nos fomos todos.Uepois ria Coroação nVsta cerernonia ha sóa tt.Herença que EIRei entra com a Coroa na ca-eça, «portanto que corteja fazendo só pequenasinclinações com a mesma.

> Devo dizer que antes rTElRei fallar , quan-ao he i,a cenação do mesmo Parlamento, sanecio-' ' |SC 3Uer> "s Leis ' 1»e o não tem sirio no tem-
d° bÍL T°n e q,!e dVstí,s Leis as <íue t«f«™
2t 

*aíe1nd,L,hesam mandaria* da Barra pelo Pre-
}„:el V. Casa dos Communs. He cousa curiosa oH-r o Discurso, que e,„ 181,3 fe:< „ mPSmo Prosi.«'•nte, quamlo oíTereceo á sancrão do Soberano, ene
; 

a então Pnnc.pe Regente, as Leis que trazia;
rio ,í P?r°C? 1"e os C"">m»'is estavam tremei,-«o dt medo de que EIRei não sanecionasse uma
nr' 

' ,V.e. Punt'!l » disposição do Governo sem res-Portabilidade de contas sessenta milhões de cruza-ros, para a qual os Ministros lançavam cada olho'.«e parecia um punho.

Em frança segundo me disse rneo marido--- hm 1' rança, interrompeu este, já eu assisti áfuiicçut». Ali os Deputados. «Ia Câmara rios Repre-soiitantes iie.bavarn-se „¦,, Câmara dos Pare-, quaildoiMiei apnafeceo na poria principal ria salla açoro»
punhado dos üfhcaes ria sua Corte; EIRei entrouco». o chapéo ua mão, cortejou para um, e ou-
a 

l;,íl<>'..',c',"">»-se, pos ochnpeo na cabeça , man-dou aos Nobres qne se assentassem , e o Chance!»ler q„e também lã he Presidente nato da Câmara(te l ares , disse aos Deputados ria Câmara dos Re-
prosentnntes qne EÍRei pormittia que se assentas-seni, o que fez todo o mundo, qne estava nas Tri»Uunas. Para fsllar, supponho en que por seo co-modo, tirou ElRd o chapéo. Logo que se coroe,o que anula não fez, a ceremouia" ha de ser feitaa Ingleza. —

" Persuadido ou qne n'este mundo nada se fazde novo, e que o homem he animai imitador, es-
perava ver aqui seguir-se na abertura da Assem-blea os usos de uma rias duas Nações ria Europamais poderosas , e portanto que tem melhores ins-tittiições , porque o poder he filho da boa ordemdomestica. A quererem imitar o Portugal então
nao me admiraria se visse pdr em pi-atit:a o qtlese tez com D. A.Tonso Henrique-* nas Cortes úeDarnego , o caso foi assim. — Seriltque Rex in so-lio hcgni. sine imi*niis regiis... Ei surrexit Archie-
piscnpus Bracmmsis, el tu/it de manibas Abbatis deLaurbanio roronam attreani nmgnam cum multis mar-
gririslis, qua; ftternt de Rrgibus G adoram , et dede-
rant Alonasterio , et pmnenml illam Regi .," Como antes ej„ acto das Cortes não tinirahnvtrio Coroação , por isso he que EIRei estevesem Coréia até que o Arcebisdo lha poz na Ca-beca , mas uma vez posta, não consta que atiras-
se mais em toda a sessão , antes do conteúdo nasactas se infere qne tudo o mais , que disse com
despejo militar, o pronunciou Coroado. „" Gente ha capacitada de que a liberdade ci-vibrie um povo depende destas, ou d'aquellas for-
inahdades. A Nação Ingleza, civilmente livre,
quanto um povo o póde ser, nunca chega aos pés«Io Throno se nâo com as mais reverentes , c hu-mildes suppücas , e mesmo quando estas trazem ár
de representações, sempte sam concebidas em'ter-
mos muito respeitosos. Qualquer Nação he livre

¦ 9.0

. rC..,,., j i,» , naytt/ ut- 11VI.Í?
quando nao tem censura previa na Imprêtica ; quan-do nenhum indivíduo está prezo sem qne o sai-
bam Orlicialmente os seos amigos; quando rietermi-
na pelos seos representantes a quantidade, e qua-lielade rios tributos; quando os criminosos sam jui-
gados pdos Jurados: quando a marcha da Justiça
civil he feita não nos Cartórios mas sim nos Tri-
bunaes, e quando o Soberano abre, e'cerra'a As-sembléa com a Coroa na cabeça. .," He notável a sensação desagradável, que fez
nas Damas a cerernonia praticada no dia ires de
Maio; —Nós, interrompeo a Sra., somos mais
affectas ás impressões elos sentidos do que os ho-
mens.; na Assemblea ha Theoiogos. Oanonistas-,
Legislas, Praxisras, Médicos , Mathematicos . 

'Na-
turalistas, Metharlzicos, e Theoricos, ora tudo is-
to he bello, mas he bello ideal, e a Nós o quenos faz impressão he o bello fyzico , e este está.
em outra parte. ,,

Assim discorreram os dons preopinantes , e eu
saindo da salla a Fraeeza , seriam onze horas, vim
pelo caminho louvando cie todo o meo coração aresolução, tomaria na A.tsembléa Constituinte, e Le-
gislativa do Brasil no riia 13 rie Junho de 1S53"
apenas entrei em casa fui-nie a cama para não ou-'
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vir meia noule-, do que muito gosto ; e já lá quan-
do ab aJ"as h unidas Estrellas vi em sonhos cer-

àr-se a Assembléa á lagleza. Na seguinte manha,

ma boa hora depois, qu. a rubicunda Aurora ras-

lio havia ao claro Sol as cortinas do ho. zont. ,

&ei da cabeça estes discursos, pondo-lhe por

remate estas palavras. , .
Et venerint. universo: trtbus Israel ad Daeid m

Bebron, dicensles: Ecee nos, os tuum, et 
^rosunms.

Veierunt quoque et sêniores Irsael ad Regem m
¦Bebron, et perculü cum eis Rex Dãv,dja*us »

Bebron coram Domino unxeruntque DavUt in lie
' 
:gcm super Israel. — Filoordinis. —

Eia 17 de Junho de 1823.

Prestaram Fiança na Alfândega as seguintes Embar-

caçoes coto destino para Portos Estrangeiros.
\

O Bergantim Sueco Palemon que segue para
Stockholm. ,. .

A Galera Sueca Scandinavia que segue para
Portos da Suécia. ,¦---,*-¦

Miguel João Meyer.

Dito 19.

Para Bremen em 21 do presente mez, Gale-
ra Bremez Doris. .

Pára 0 Mar Pacifico no dia dito , Galera Ame-
ricana Sabina. _

Para Jersey no dia dito , Bergantim Inglez 1 e-

José Maria Velho da Silva.

Dito 20.

NOTICIAS

ENTRADAS.

©Ia 20 do corrente. — Buenos Ayres; 20 dias ;
E. Ae Buenos Ayres Correio do Rio dn Prata, Com.
Eduardo Garns : passageira uma mulher Franceza.
— Dito, SOdias; B. Ing. Niulilius;, M. Wm. Tra-
¦pe , equipagem 0. carga carne , chifres, couros,
cacáo, cliua, noées, &c. ao M. : passageiros 2
Francezes , e Aá? Inglez. — Patagônia ; 28 dias ;
E. Amer. Premorose, M. George Garey, equipagem
(i, carga trigo, e azeite de lobo a José Lopes
Teixeira: passageiro um Inglez. — Capitania; 6
<lias; L. Santa Rita, M. Anlonê Bento Pacheco,
equipagem 7 , carga farinha, algodã,o, e arroz ao

Bergantim Inglez Elizabetb, que segue para
Gibaltar. . .

Bersíatttim Inglez Clirist.ana que se^ue pala
Pernambuco».

Miguel João Meyer.

Continuação da Relação dos Cidadãos que tendo suhs.
envido com o numero dc acções mensaes, que o seo
patriotismo lhes suggerio , para augmtnlo da JI*H.
rinha de Guerra do Império , pagaram já não s{,
o mez decorrido, mas lãobem outios mudos ainda-
não vencidos , porque reconheci remi. as vantagens ,
que resultaram deste, pagamento adiantado , cxtiahida
das Rttaçties appreSenleiÚas pelos Arrecadadores.

iVIezes.
Felipe Ribeiro da Cunha fi
Miguel Antônio.Lopes.'...' fi
Manoel Joaquim" da Silva Porto... lg
Thomás Antônio dá Si|yá..... \%
Manoel Joaqnim Dias de S. Paio 12
José Maria Chaves ».' fi
Manoel José Soares 8
José de Sequeira Soares fi
Reginaldo Gabriel de Souza ti
Joaquim de Souza Fontes 12
José Bento Alves d'Andrade Bastos fi
Antônio José de Souza 12
Manoel Custodio Ribeiro 13
Antônio Manoel Machado de Carvalho 12
Antônio José Moreira Guimarães li!
José Marques de Sá... li

( Continuar-se-ha)

MARÍTIMAS.

M.: passageiros o Alferes de. Milícias Francisco
de Paula ile Moraes com 4 Soldados que condu»
zem prezos o ex-Tenente Coronel de Cavallaria
da Parahyba do Norte Antônio José. Gomes Loa-
l-eiro, prisioneiro em Caravellas no dia 11 de Maio
na Escuiia armada denominada Marianna tomada
no dito Porto pela Tropa Imperial ;: o Hespanhol
D. Francisco Paz, Antônio Francisco da Silva
Mestie da Sumaca Flora, que naufragou na Torre,
e o Marinheiro da dita Francisco Af-tonio remetti-
dos á Secretaria ri'Estado dos Negócios da Guerra.

SABIDA S.
Dia 20 do corrente. — Nenhuma Subida.

AVISO.

João Rodrigues da Costa Escrivão dos Fallitlos por S. M. I. faz publico, que em virtude do

requerimento de Antônio Francisco Leite por si, e outios Credo.es das casas fallidas de Josi, l-, ¦

Alves, eJosé Alves da Costa Basto Portugal, e por despacho do Dazembnrgador Juiz dos J .mm •

se vai proceder ao rateio das quantias depositadas no Banco Nacional, produeto dos bens dos mio «

lidos: por tanto todos os Srs. Credores ás ditas casas queiram comparecer impertei-ivelmente no P-^ „
ile trinta dias rom as suas acções promptas no Escriptorio das ditas casas , na rua da (Juitano,. s--^

47, a fim de se poder ultimar a conta do rateio , e os que assim não fizerem em o dito prazo con ^

dia' da publicação deste ficaram excluidos do rateio, e para que s> r.ão chamem á **"rm"ra,)Sla.;. ' ',jü-

presente annuncio por trez vezes sucessivas. Rio de Janeiro 10 de Junho de 1825. —João tíoarig .-

Costa Porto.

RI© db JANEIRO ms IMPRENSA "N 46I0N A L. 1833-
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Artigos o'Officio.

Repartição dos Negócios do Império.

D Ignan,!o-Se S. M. o Imperador acceitar a gêneros»otferta , que . i Nação fez Plácido Antônio Pereira ide
Abreu , da Galera Duque de Bragança , de que he pro.
prietario, com toda o seo apparelho, e moreis á mes-
ma pertencente*, assim o Manda pela Secretaria de Es*
tado dos Megocioi do Império participar ao Ministro e
Secretaria de listado dos Negócios da Marinha , e re-
¦ieltep>lh" p inventario incluso dos artigos , qne fazem a
matéria da ófférta , para que por aquella Repartição se
passem a» ordfm necessárias para sua effectividade. Pa»
lacio du Kio de Janeiro em II de Junho de 1823.—
Josi Bonifácio de Andrada e óitva.

Repartição dos Negocio» da.Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador a representação
do Desembargador João José da Veiga , Juiz dos Seiiue -
tros das Propriedades Fortugi.ezas , em data de 23 de
Abril prnxi.no passado , relativo aos Sequestros nos bens
de Lourenço, c Guilherme Westin , como devedoies de
Josá Antônio de Freitas Guiinaiíes, Subdito de Portu-
pai : foi o Mesmo Augusto Senhor servido Determinar,
que entre para o Thezouro Publico a quota que peitei.-rer ao dito Freitas da quantia existente nas mão» do»
Administradores da Caaa do sobredito Weatin, fazendo
elles a conta ao capital da divida do Banco , como igual*
mente interessado com os maia credores, na conforn.ida-
de da r-solu.üo de consulta da Junta d» Commercin de
fi dé Agosto de 1817 sobre o mesmo Westru'.,. qne ei-
ta o Decreto de 12 de Junho de 1794: o que Mande
pela Secretaria de Estado dus Negócios da Fazenda, par*
ticipar ao mencionado Juiz par» aua inteiligencia e devi*
da execução. Paço em 16 de. Maio de 1823. — Martim
Francisco Ribeiro de Andrada.

KepitrifçSo dos Negócios da Justiça.

Manda S. M. o imperador, pela Secretaria de Es-
lado dos Ntgncios da Justiça , remetter ao Corregedor
do Crime da Corte, e Casa a devassa, a que proeedeò'o Ouuidw Geral do Crime da Relação de Pernambuco
]el.i «edição, tumultos, morte», e ferimentos praticados*a Villa do Recife , desde 3l até 28 de Fenureiro , na
qual foram pronunciado» qnare-iia, e qnatr» íéos:. a Jun*
fa Provisória do Governo daquella Província , rfCèatidlS
que a presrnça de alguns podesse ainda ter'èairtíl-í(tí'
novas perturbações . tinha remettido o ex-Umwiador da*

Vol. 1 .•

deste Porto, outros quatro estam na Bahia , por seremaprezados aa embarcações , que os conduziam, por ou.iras dos .nimigos deste Império. Agota com a devassavieram os doze réos, que constam da relação inclusaassignada pelo Secretario daquelle Governo; ficando trez
pretos , chjos nomes não ae declaram, por impossibili-dade de serem remettidos ; e os mais todos fugitivo*.Manda pois o Imperador, que elles sejam aqui julgado*,e que sendo proposra a devassa na Mesa do Crime, sedem, ou se peçam as providencias, qne forem necesta-nas para o prompto castigo dos qae realmente foremcriminosos, em epie interessa a tranquillidade daquellarrovincia. Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Junhode 1827, — Caetano Pinto de Miranda Montenegro.

Repartição dos Negocias ia Marinha.

Manda S. M. I., pela Secretaria de Estado do» Ve-
gocios da Marinha, transmittir ao Mtaiatro. e Seetemritt-de Estado dos Negócios da. Fazenda a Representarão m-duaa do Caixa e Administrador do Fabrico da Fragata,-
Nictheroy, para que inteirado, a vista da conta, que ac-
companha a mesma Representação , da existência dó sal-
do a favor do Caixa Lourenço Antônio do Rego, possaelle ser enrboíçado de tal saldo pelo Thezo.iro -'Publico.
Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Junho dé 1833. W
Luit da Cunha Moreira.

V"V RIO DE JANEIRO.

1 Continuação da Relação das Praças , qué se acham
destríbuidas por Companhias do 1.° Batalha»

de Infantaria da Guarda Civica.

Segunda Companhia.

Joaquim José de Mello.
João da Cunha Vieira.
Jeronimo Rodrigues Moreira.
João Ferreira Louzada.
J. eé Joaquim de Lima Pastn.no.
Francisco Antônio Pires.
Joaquim José da Silva Faria.
Manoel Antônio Coelho.
Tlistão Rangel de Azevedo.
João Lopes de França.
José Antônio Ferreira da Veiga.
Francisco Pires Chaves de Mitanda.
Fortunuto Mascioti.
Joaquim José de Carvalho.
Víceftte José de Oliveira.
José Joaquim e Silva.
Francisco Romão Ribeiro:
Luiz de Faria Va«:oncellos e Souza,
Manoel Simões da Silva.
Antônio Marques d\â*evedo
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Manoel de Azevedo Marques.
Francisco Caetano da Costa.
José Raimundo.
Luiz da Costa Franco.
Joaquim de Faria Vasconcellos.
Damazo da Costa Oliveira.
Ricardo Alves Villela.
Joaquim José Botelho.
José Procopio de Castro.
Emeliano Faustino Lins.
Cândido Pereira do Nascimento.
José Pefeira de Souza Cabral.
João Moniz da Silva.
Lino José Mendes.
João Machado Nunes.
Camilo João Valdètaro.
João José Pereira.
José Antônio do Nascimento.
Estevão Gomes da Costa.
José Luiz da Costa.
Theodosio José da Silva.
José Gonçalves da Silva.
Manoel de Jesus Pestana.
Antônio da Silva Lopes.
Marianuo Pinto Lobato.
Joaquim João Branco de Oliveira.

' Silverio Cândido de Faria.
Francisco Pereira de Mattos.
José Nunes Ferreira.
Luiz Venancio Ottoni.
Francisco Antônio Rodrigues.
Miguel Luiz de Escubar.
Feliciano da Costa Pinheiro.
Rernardo" José de Paula.
João Idalho Cordeiro.
José Manoel Nunes.
Francisco Xavier de Araújo.
Francisco Antônio da Silva.
Joaquim Gonçalves Moreira.
Paulo Rodrigues Gomes.
Manoel- Rodrigues de Almeida.
José Gomes Leão.
José Caetano Roza.
Custodio Xavier de Barros-.
Francisco José Rebelo Vellozo,
Antônio Bernardino dos Santos Pereira.
José Joaquim da Costa.
Hermenegildo Raimundo de Mesquita.
José Joaquim de Lima Mendonça.
Antônio Joaquim de Oliveira.
Vicente Ferreira da Silva.
Manoel José Fernandes Machado.
Joaquim Antônio de Araújo.
Manoel da Silva.
Reginaldr, Claro Ribeiro.
Manoel José de Souza Braga.
Cláudio da Silva Coelho.
Manoel Marques de Marcho.
Ignacio José Gomes Silva.
Felicianno José Ferreira de Mattos,
Luiz Manoel Soares d'Avelar.
Cândido Fernandes Lima.
Joaquim Antônio Caminha.
Agostinho FeKcia.no.
Manoel Carlos de Carvalho.
Luiz Francisco Maia. í
Jeronitno Virissitno. \ <
Antônio Correia Picanço de Faria. '
Antônio Correia Picanço.'
Geraldo Ignacio PereHra. *' , 

*C

Manoel Fernandes Pinto. \ : '¦

•;*

ARTtGOS NÃO OpFICIAiàS,

C O II 11 E S P O N D F, N C I A.

Srs. Redactores.
Cada vez estou mais persuadido (ie que t<m

toda a sociedade, por pequena que seja, ha um
Judas ; e o que lhes vou referir hé disso mn no*
vo argumento. Lembram-se VV. MM. de que em 0
N." 117 do seo bem acceito Diário veio áluz, com
feliz suecesso , a carta de um Provinciano , na
qual os Escriptores, desta.Capital eram tractados coin
béni pouca justiça. Li esta carta a um meo animo
c ambos nós lhe fizemos as reilexõe» que no mo-
mento occorriutn; assistindo a tudo isto utn terceU
ro, com quem não tínhamos grande confiança, cnj;i
presença todavia não nos vexava , vista a innoccii-
cia das cousas, de que tratávamos : qual não foi po-
rém a minha admiração , quando agora de uma ro-
ça , onde interesses de família . me chamaram , vi
em o seo Diário do ultimo de Maio quasi verbal-
mente transeiiptas as nossas reflexões em uma
carta dirigida ao dito Provinciano, Fiem-se lá em
gente deste tempo ! O que eu maiormente sinto he
que o Provinciano tivesse o desgosto de saber os
elogios fúnebres, que a sua carta mereceo, e so
visse na precisão de responder para eu replicar;
o que agora faço : e muito mais sentirei se acaso
continuando, como espero, que continue, a nossa
aitec ção, o Sr. Linguareiro que arnu.u este enre-
do for annunciar em Inglaterra a descoberta do
moto-coiitiniio entre um Esturrado (como elle me
chama, e ao meo amigo) e um Provinciano , e re-
cebér o prêmio só devido em tal caso ao nosso
trabalho. Porém, Srs. Redactores, vamos ao que
importa.

Entra 0 Provinciano em campo appellãndo
para ojuizlo do Publico, a fim de que este decida
se os Auctores de varias cartas insertas no Diário
do Governo torcem , e iiivenenani ou não actos e
palavras da Assembléa, e seos Membros. Como eüe
quer tomar o Publico por arbitro , convenho tam-
pem neste expediente; mas não approvo ao mesmo
tempo, qUe elle previna aquelle juizo, e para mostrar
a culpabilidade das cart->s iiga que a Assembléa dc-
terminou que fossem chamados aos Jurados alguns
dos Auctores dellas. Eu não sei , Srs. Redacfo-
res , o que a Assembléa fez : mas não foi de certo
o que o Provinciano diz. j Como quer elle Capaci-
tar o Publico de que uma Assembléa Geral Cons-
titüinte, e Legistativa, que foi convocada e se
obrigou a fazer unicamente a Constituição e as re-
formas mais urgentes, descesse da sua dignidade ao
rasteiro Oüicio dc acensadora de quatro miseráveis
sem nome, e sem reputação , que escreveram aquei-
Ias cartas? 4- Como quer persuadir o Publico de

que a nossa Assembléa, composta de tantas pes-
soas respeitáveis se ingerisse no que lhe não com-
pete á vista até do próprio juramento que ella
prestou ? O Procurador da Coroa Soberania ei Fa-
zenda Nacional he quem por Lei ainda não der1
rogada conhece ¦ ex Officio dos abusos da liberdade
da Imprensa commettidos contra o Governo : sé
alguns esçriptos incendiarios, e subversivos por ara-
»o escapam á vigilância do Procurador dá Coroa,
0 Poder Executivo, como encarregado de manter
a tranqüilidade interna da Nação, faz com <Pie
o Magistrado chame aquelles escriptos a juizo : e
se á .Assembléa nem competem os atttrimito» rie

julgar, nem da manter a paz interna do Estado,
j como ha de ella representar neste negocio ?. * ™
ella desse similhante passo, não se poderia dizer
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fom justiça que ella se ingeria , usurpava , e inva-
(lin escandalosamente as aiiriOuiçues tios oul,\><s
Poderes ? ' mio sahiria ella tora dos seos demarca-
rios limites f ; seria aquillo prevenir, e roar.tai- a
opinião dos Juizes, ,|iie pelo contrario devem
obrar sempre com a maior liberdade, e isentos de
toda a influencia í i não seria repreliender , posto
que indirectamente o Governo, tázer-lhi; sentir qne
lie desleixado , paru o que nenhuma auctoridade
me consta que tenha ? E , supposto que a Assem-
bléa mandasse chamar aos Jurados os Aucto.es das
cartas, " o que prova cun. isso o Provinciano? Se
pela decisão da Assembléa ficasse prosada a exis-
tencia da culpa , cumpri» applicar unicamente a pu-
un, tornando-se desnecessário admitir o presupo--
to réo á defeza. Se he verdade que a Assembléa
mandou chamar nos Jurados os Atictoi-es das ca -
?as, deque se. tracta (do oue niuiio duvido pelas
.vazões que acabo de ponderar), e não o Procura-
dor da Coroa , Soberania , e Fazenda Nacional por
sua muito livre, eespoiitai.ua vontade: a única con-
ilusão que daqui se pôde tirar he que a Assem-
biéa, e o dito Procurador da Coroa diflerem de
opinião ; porém nunca que as cartas sejam ciimi-
no sus, como quer o Provinciano. Se não sabe Lo-
gica , que estude : se quer antes errar com a As-
sembléa, erre muito embora; pela minha parte an-
tes quero acertar com qualquer homem ordinário,
do que errar com quantos Soiões e Licurgos tem
havido, Ha , e ha de haver neste Mundo até á con-
sumação dos séculos.

O Provinciano estranha, Srs. Redactores, ou-
vir a minha doutrina, e pergunta como he possível
que seja licito atacar Poderes Soberanos, enxovalhar
e rediciilaristír Empregados Públicos, despertar e d s-
nfiir suspeitas e desprezas contra Auctaridadis Cons-
tiliridas ? i Mas quando he ( pergunto eu também )
que sustentei siniilíiiinte coiisa? 'Com 

qne provasmostra o Provinciano que as referidas cartas con-
tém similhantes altentados ? Pelo contrario muitas
dellas os combatem. Nào foi no recinto da Assem-
bléa que alguns poucos Deputados alçaram a voz
contra ingênuas palavras pronunciadas por S. M.
I., que as envenenaram , e que divisaram desconfi-
anca no que he tão puro e claro, como os raios
do Sol ? Não foi ali que elles deram a Magistra-
dos o epitheto de indignos, e marcaram os Escrip-
tores cOm o ferrete da venalidade ? E os escriptos
que defendem a innocencia opprimida, que romba-
tem aquellàs proposições furiosas he que atacam
enxovalham, e re.dkulttrisam. - Com que auetorida-
de um Deputado impando de orgulho se levanta
da sua cadeira, e profere sem prova, nem indicio
em presença decênios de expectadores .—Escrip-
tores venaes—ferindo assim Cidadãos honestos nomais Sagrado da sua honra? Mas isto, Srs. Re-'actores, 

não he ataque na opinião do Provincia-
no; pelo contrario he guardar mui religiosamente osdireitos rfo homem. Quanto ao Provinciano nunca tertido a mais leve censura contra, os outros -Poderes
r<!iri,UI\,f,Srs- Re"'"-tores remettel-o aos antigos""."» 

da Malagueta, e Correio.
Diz o Provinciano que lhe parece et mais redUcuia filaucia ou rtnt.es a mais rematada loucura presu-mirem os Escriptores acertar melhor , do que a As-semblça inteira -. e eu digo q,.,; loucura lie a do¦l rovinciano em safr a publico com tal invectiva.

{fera que confunde, e tem confundido até aquicousas d.stinctissimas entre si; .- Paru que appli-«a Assembléa o que se tem escripto sobro opi-'«¦"•w .ndwidtjae* de Membros delia? Ignora o"rovwiciario 
.que, quando se escreveram aquella.

»>¦ S í

cnríns , n Assembléa nada havia ainda deliberado
sobro us itiuk'ria3 , de qua trata cada nina dei Ias ,
v que us suas deliberações tem siilo pelo comia-
rio conformes já com algumas tias tiiias certas?
Sr. Provinciano, não sam gigantes, sam uioiübos.

Passando o Provinciano a responder á quês-tão que chamei delicada, o versava sobre deverem
ou náo ler a Saneçáo imperial os ¦ autos Oa Ás-
sembléa, diz elle que não aclia delicada tal quês-tão; e logo em seguimeiito disto declara que se
não intronielte o rentitnl-ii por não ser ít-iston nem Li-
ciirgi, , porem sim um niist-riivtt Provinciano. Costo,
Srs. Redactores , destas pequeninas coiitiadic.çoes :
o Provinciano que por miserável uao se mette naV
quesláo , arvora-se con. Iinlo em Juiz, e proferemuito senhor de si — não lie delicada—! He no-
lavei neste lugar o modo com que o Provinciano
quer provai- que tal Saneçáo. nâo tem os netos da
Assembléa , alriiniaiido q.te via/rios aquelles actos
passarem sem ella. Respondo , Srs. 

"Redactores 
,

que não tenho uma vista lão penei cinte como a
do Provinciano , e que por isso nana vejo : queme não consta passasse por ora Lei alguma com
saneçáo ou sem ella: e que, quanu, ao resto do
que na Assembléa se faz, ou he correspondência
com o Governo, ou actos particulares que só di»
zem respeito á marcha dos seos trabalhos ; o quenunca teve saneção em parle nenhuma do Mundo.

Pouco mais adiante encontro, Srs. Reilaito-
res. uma expressão que lem seos laivos de Mala.
guela, quando o Provinciano diz que, se fosse ca-
paz de. fallar na matéria, lhe pareceria conveniente
que os actos da Assembléa tivessem desde já stmeção ?
para evitar-se assim o perigo de todo o Poder Legis-
lalivo que não he fraeeianailo ou composto ? Queiram,
Srs. Redactores , pedir da minha parle ao Provin»
ciano alguns esclarecimentos sobre este Poder Le-
gislativo não frneeionado ou composto ; porque gostai.»
do eu de entender o que leio, ignoro o que isto
quer dizer : e queiram igualmente afiançar-lhe quea seo tempo lhe direi se S. M. I. pôde, ou não,
estorvar os actos da Assembléa, mo, mente como Consti-
tuinte.

c- Risitm tenentis , amici ? 4- Não diz o Provin-
cinno que fora preciso escrever uin volume para
mostrar que os Escriptores torciam, e envenena-
vam as propostas, as opiniões , e os pensamentos
dos Deputados? A mini parecia-me isto a cousa
mais tncil dn Mundo , dobrando-se um quarto de
papel ao meio , e , paia maior clareza , escreven-
do de um lado o que disseram os Deputados, e
pondo en. frente o que os Escriptores publicaram.
Mais galante ainda he o Provinciano aconselhai!-
do que, para qualquer se convencer do que ello
diz, coteje esses escriptos com as Actas das Ses-
soes da Assembléa ; como se aquellàs Actas coiiti-
vesscni as propostas ipsis verbis, as opiniões , e
pensamentos dos Deputados. Nesta parte , Srs. Re-
daetoros, nem ao Diário da Assembléa dou cré-
dito para julgar por elle dos discursos, e das opi-
niões, que lá dentro se proferiram. Serei reputado
teimoso on cego, no conceito do Provinciano : es
com effeito não ha melhor maneira do converter
um Mouro, do que chamar-lhe incrédulo?

Muito se escandalizou , Srs. Redactores , o nos-
so Provinciano por lhe chamar Liberal do tempo !
Depois de repizar os ataques feitos, na sua opi-
nião, ao podei . ás decisões , e aos Membros da
Representação Nacional , quer que eu lhe dfi a
razão do m«o dito ; o que faço agora , somente
para obedecer-lho. Chamo Liberaes do tempo iiquel-
ias pessoi-s, que em uma Monarquia Constitucio-
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uni pendem para os .Corpos coilectivos eom de-

pressão dos direitos insepurav 'is da Realeza: ora
nietta o Provinciano a nino na sua consciência, e
veia se está compretieudido noste cnso. Qui.es sam
as' cartas , que tanto alteraram a sua bilns ? Cniiio
não fa* distincçüo nenhuma , devo concluir que
sam todas as que so tem publicado no Diário cio
Governo: o entre estas , muitas que vingam os
direitos legítimos do Monarca contra as opiniões

proferidas por alguns Deputados : -ora levantar-se
o Provinciano contra estes escriptos, não he pen-
der mais para. a Assembléa, (não digo bem) para
meia «luzia de Indivíduos , quo eniittiram aquellas

proposições, do que para o Monarca? Que juízo
quer o Provinciano que se laça da sua pessoa
quando O vejo tao agastado com os Escriptores ,
que diz semearem .desconfianças contra os Depti-
tados , ao mesmo tempo que não solta uma so
syllaba contra os Deputados , que nenhuma duvi-
da tiveram em extraliir desconfianças de ingênuas

palavras de S. M. 1. ? Por esta regra ao Deputa-
do he petiitittido dizer tudo , ainda em menoscabo
do Chefe da Nação; e a um particular nuo he li-
cito anaiysar , e combater o que um Deputado diz :
e assenta o Provinciano que não vai na esteira dos
Liberáes de Hespanha! entende que he inimigo da
arbitrariedade I Que faria se fosse amigo deila !!

O que eu não sei , Srs. Redactores , he sc
poderei defender a segunda carta do Diário N.114
da formidável aceusação que lhe faz o Provinciano :
mas em fim a diligencia he mãe da boa ventura:
vejamos. Diz o Provinciano : Não ferrceja ella ( a
carta) por incutir suspeiteis contra ei Assembléa ? Res-
pondo : Não. ; Não altribue intenções sinistras a seos
Membros , sem mínima prova ? Respondo : Mente :
leu a carta , e. verá as provas — Não desconhece seo
Poder Soberano ( o da Assembléa ) quando diz que
ter-lhe-ham o respeito que ella merecer ? Respondo :
Não : a caria não fallei do respeito actual, que to-
dos consagramos ti Assembléa , como Poder ou Aucto-
•cidade constituída , porque esse respeito ninguém lho
nega : falia sim daquelle respeito futuro que ha de
assentar nas boas obras, que ella fizer—Não diz que
existe e trislirá tio Imperador .uni Poder illimilado
e Dictatoi itil / R espondo : Diz , e por tal poder en-
tende o Auclor dn curta aquelle que Jbi conferido a
S. AI. eom o Tit ido de Imperador. / Quem he que
Lhe cassou esse poder? Quanto á continuação deite,
o mesmo Auclor declara que durará somente emqiian-
to não estiver feita . aceita e. ratificada pelo Monarca
ti Constituição — /. E não he. isto o mt sino que dizer
que o Imperador não pode ser abstudo por Lei ai-
guina, >' qne s/> sua vontade he Lei , como se fosse-
mos Asiáticas ou Romanos do tempo ele Sil/a.' Res-
pondo: Não — it. Não he,: isto injuriar-nos, e ainda
mais ao Nosso Justo, e Generoso Monarca.'1 Respon-
'Io : N,(to ¦ Não t/h ella que ,S. M. I. te
ilispiilavel direito de dar uma Carta Constitucional

in o in-
a

Nação ? Respondo : Diz ; e, se na opinião do Pro-
vinciano isso be ser enreunda , na opinião dos Fremce-
5ií-,« e do melhor gente tia Europa lie. ser constitucio-
nal — f E vão he isto roubar-lhe (á Nação) seo mais
raro, e precioso direilo? Respondo: Não; e. se o
Provinciano lesse por outra cartilha , que não fosse, a
Constituirão Je Hespanha e. Portugal, ou para melhor
dizer , o livrero das Consideração de J. j. Roupeau
sobre o Ciovorno dn Polônia , saberia que o Monar-
eo he tanto Representante; tia Nação, como a ¦ Assem-
bléa : e que de ambas as fôrmas a carta vem sempre
da Soberania Nacional. — g Não dis ella em fim que
pão sé, sé. deve rscr.i-.vtsr contra os Actos da Assembléa,
mas té grilar? Respondo : Não; o Auctor disse es-

crever contra aquelles .'tetos, que elle refere, e lago ,;o
principio da corta tirou o salvo contluclo de que não
faltava da Assembléa , como Corpo ; porém sim de ai-
gnns tios Membros delia. Nem se pode entender a cm:
ta de outro sorte , Srs. Redactores , não passando jã-¦mais a ninguém pela imaginação , nem sentto possivel
attribitir ffl Assembléa o que era meramente: projectos c
opiniões individuais de Deputados.

Adeos , Srs. Redactores ; desejo-lhes boas noi-
tes. Se encontrar o Provinciano , dê-lhe saudades
minhas, e proteste-lhe da minha parte que sou,
e serei sempre em taes casos um perfeito — Es-
turrado.

Sr. Insulano.

A carta inserida no Diário do Governo de
quinta feira 12 do corrente N. 129 , na qual mui.
to sabiamente era desenvolvido o systema da Cons-
tituição Ingleza , me tem feito esperar , que V. S.
nos instruísse sobre o governo administrativo das
Provincias, explicando as Leis lnglezas a respeito
cfadministração de suas respectivas Provincias. He
portanto paia despertar o seo gênio, pura apto»
veitar seos luminosos conhecimentos , que me pro-
ponho a escrever ns seguintes theorias, esperando
que V. S. queira corrigir os meos defleitos e ex*
planar o indicado objecto para minha intrucção.
Agora começam no Brasil os estudos políticos; e
por isso ainda ouvimos , e lemos princípios heter >•
políticos, ainda se questiona sobre duas Câmaras,
tão necessárias para estabilidade do governo , pa-a
garantir a Nação, e Authoridade Real contra o
despotismo de um só corpo : para previnir o ex»
tremo perigo das deliberações temerárias , e preei»
pitadas , para inspirar á Câmara electiva modera-
ção , e circunspecção. Ouvem-se também muitas du-
vidas sobre o veto, do qual em Governo Conti»
tucional pende a segurança comntum , e do throno,
a unidade na marcha do Governo. Muito confio
em a sabedoria dos nossos Illnstrissimos Deputa»
dos, que tem satisfeito plenamente a minha espec»
tação, e até 12 de Outubro ficara preenchida em
grande parte a confiança, que a Nação Brasileira
tem posto em seos respeitáveis representantes. He
portanto somente para socegar a inquietação dos que
vagam em escuras trevas por falta de coílhecimen-
tos de Direito Publico, que supplico a V. S. es-
clarecimentos sobre as seguintes proposições , fican-
do esperançado, que em outras folhas instruirá o
povo Brasiliense sobre duas Câmaras , e veto do
Imperante, Aos sábios cumpre dirigir a opinião pu-
blica, inspirar unidade de sentimentos tão impor-
tante na crise actual para ser conservada nossa in-
dependência , e existência política , sem a qual tor-
naria-inos ao jugo oppressivo , e seria-mos ludibria-
«los entre as Nações Estrangeiras , que tem os
olhos fixos sobre a prudência, unanimidade, cons-
Ifincia, e coragem dos habitantes do Império do
Equador.

Em cada Provincia do Poderoso Império Bri-
lanico há um Lord Governador, Official civil, t-
militar escolhido pelo Rei dentre os mais ricos pro-
prietarios do destricto. Conntiaiida ns milicias , e pio-
move os Officiaes. Tem <auctoridi.de para noniear
delegados , dos quaes tres reunidos o substituem.

No Império do Brasil se pôde adoptar idenfi-
ca fôrma de governo administrativo, e provincial
com algumas alterações , ou modificações indispen-
caveis em um nascente Império, onde não ha tão
grandes fortunas, nem os Cidadãos estam assiís ins-
truidos em objactos de publica administração.
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O Sin.ido da Capital da Provincia em cada

tim anno proponha ao Concelho dos Ministrias de
Estado tres Cidadãos mais acreditados pelas suas
virtudes,' e conhecimentos, maiores de trinta an-
íios . e qtíe possuam alguns bens na província, ha
qual tenlia.ii residência por mais de sete annos. Nas
Provincias maiores ( ""serám consideradas taes aquel»
Ias, onde-n-povoaçáo exceder a cento e cincoenta
imil habitantes) será proposto o que possuir cern
mil cruzados, sendo metade em bens de raiz: ná
dé inferior ordem (a) ( nas quaes não se contarem
cento «cincoenta mil pessoas) será proposto para
governador o Cidadão possuidor de cincoenta mil
cruzado*, sendo metade de sua furtuna em pro-
prieiiadès territoriaes.

Do? tres propostos pela Municipalidade S.
M. 1. poderá escolher o que bem lhe parecer , teu-
do os requisitos legaes. E se todos os propostos
carecerem trás qualidades reqileridas em b primeiro
Magistrado da Provincia, o Ministro dos Negócios
do Império avisará a Câmara para propor outros
imiis dignos. Sendo provado, quo a proposta fora
feita por cabala, ou suborno , será multado ca-
da uni dos Senadores em quatrocentos mil reis
•em favor do Th zouro Nacional , sendo além disso
o votante-inhabilitado a servir em o Senado, e ou-
tros cargos de- confiança, e consideração.

Além do Governador proposto, o mesmo Se-
nado das Provincias maiores proporá por listas tri-
plicadas desoíto Cidadãos os mais acreditados, e
arre.gados na Provincia, dos quaes sersím escolhi-
dos seis- para formarem o Concelho Governativo.
Nas Províncias de segunda ordem serám propostos
na*s listas triplas para serem escolhidos quatro,
que comporám tom o Presidente , ou Governador
0 Governo Provincial.

Dos seis , ou quatro membros eleitos nm será
d Secretario do Governo , e servirá de Presidente
ira falta de impedimento do Governador, e haverá
outto designado para servir de Secretario, quando
o primeiro estiver occnprd-o na Presidência, ou le-
gitiuiainente impedido. Quando fnlesceV, ou ausen-
tar-se para fora da Provincia algum dos membros
do Concelho, será chamado o mais velho do anno
precedente.

Não poderám ser Presidentes , nem entrar no
Conselho Officiaes militares , que commandem tro-
pas de linha , nem Officiaes da Fazenda Nacional ,
nem os Magistrados territoriaes, nem ainda os que
forem devedores ao Theflnuro Publico.

O Presidente , e seis , ou quatro membros do
Governo tomaram posse em virtude da Carta tm-
perial, que appresentaráiii ao Senado da Capital ,
para pôr o cumpra-se, c também ao Concelho do
Governo : e no principio de Janeiro de cada um
anno na Cathcdral, ou Igreja principal da Provin-
cia, prestaram o juramento nas mãos do Prelado,
ou mais digno Ecclesiastico , e prometterám obede-
cer a S. M. I. , cumprir as leis estabelecidas , e
promover a felicidade publica dos Cidadãos sujei-
tos ao sco governo.

Nenhum Presidente sem enfermidade grave, on
impedimento legitimo poder;'., escusar-se, « quandose escuze, pagará a multa de tres mil cruzados pa-i*a o Thezouro : e qualquer dos outros membros
nãõ será dispençado sem a multa de seiscenfos mil

(a) As Províncias de S. Pedro do Sul, Goiaz,
e Mato -Grosso , ou Cuiabá conservaram a cathc-
goria de Provincias da primeira ordem , ainda quesiisi povoação não chegue a cento e ciacoenta mil
itabitantes.

reis. serám responsáveis, se não guardarem as leis
estabelecidas.

A este Concelho de administração estarúm su-
jeitas todas as, authoridades piovinciaes. Ao mes-
mo serám dirigidas todas as supplicas , e reclama-
çties dos Cidadãos com o tratamento de Ex., oude
Senhoria nas Provincias de "segunda Ordem. Não
poderá cortt tudo este Concelho engerir-se na ad-
niinistração de Justiça, que privativamente perten-
ce aos Juizes, se não para informar a S. M. I.
em cada seis meiçcs pela Secretaria da Justiça so*
bre a condueta moral dos Magistrados do seo ter-
ritoriò. Igualmente não influirá sobre os postos
Militares vagos , os quaes serám propostos pelos.
respectivos Coronéis , ou Chefes dos Regimentos
ao mesmo Concelho , o qual enviará as propsstus
a S. M. I. coin sua informarão pela Secretaria da
Guerra. Estando o Governo do Império do Brasil,
bem constituído , logo que cessarem os perigos da
guerra, será diminuto o numero das Tropas : as
Provincias serám guardadas pela moral , e virtu-,
de dos seos habitadores , bem como acontece em.
Londres , e outras grandes Cidades' da Inglaterra,
onde a obediência ás leis, e o amor do Governo
representativo constitüe a segurança publica. ,

Ao Concelho administrativo também pertence a
direcção das Juntas Eleitoraes para nomeação dos
Deputados ú Assembléa Brasileira, o provimento
dos empregos Piiblicos, excepto os Officiaes de
Fazenda Nacional, os quaes devem ser providos
pela respectiva Junta, ou auctoridades constituída"?
para fiscalização das rendas publicas , ordenar to-
das as obras de publica utilidade, vigiar sobre es-
tabelem men tos de benificencia, assignar Alvarás de-
fianças, perdões . provizões, portarias, nomeações
de Ministros. Deverá também assignar todas as pro-

fosías 
, e informações ás Secretarias de Estado do

mperio; e quando houverem oppiniões divergen-
tes , poderá cada um juntar s;o voto singular á
informação, que o Concelho do Governo enviat
ás ditFereintes repartições da Capital do Império.--*-

Ao Presidente particularmente compete dar to-,
das as providencias, e despachos, qne não per-,
mitem demora ; presidir ás Juntas de Justiça , on-
de forem estabelecidas por leis , e não houver Re-,
lação provincial, ter o primeiro logar, e voto
nas Juntas do Thezouro, em quanto nao forem
reguladas por outra maneira as rendas publicas, o
vigiar sob fé todos os ramos de publica administra-
ção. Nos logares porém, em que houver Relaçãt»
provincial, será privativo do Chanceller presidir
nella, reger , dirigir, assignar o expediente dac-
sa, dias de Regedor , e regular as vizitas da Cadêa.,

Assitirá juntamente com o Prelado Diocesano ,
ou Dignidade Ecclesiastica da Provincia aos exa-
mes para as cadeiras de ensino publico , cujos prõ-,
vimentos serám assignados pelos mesmos, e confir-,
mados pelo Desembargo do Paço. ,Só tendo es-
ta confirmação poderám os professores pertender,
sua jiibilação, depois dos annos marcados pelas,
leis.

Eestes sam os ligeiros traços , que me pare-
cem os mais acomodados ás Provincias Brasileiras,,
que anciosas esperam com a nova Constituição um.
svstema bem combinado do seo Governo interior..
Elles descançam na prudência, e pratiotismo dos
seos dignos representantes, e apezar das faíscas de,
anarchia espalhadas por alguns inconsiderados, que
não reflectem sobre os incalculáveis males de um
Governo enviado de áiti paiz remoto, e composto
de sicophantas recomendados , e dispostos para Ira-
milhar, e opprimir com zombar-ja os deslumbrados,

¦lei
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que não conheceram seos verdadeiro» Interesse*, ," 
' 

Mezes
vantagens da Independência , as Províncias tem den- Manoel Rodrigues Braga... .7. \%
tio cm si homens sensatos, que se não dej-áaram D- Anna Joaquina Ferreira ]<»
illudir por chimeras dos intriguistas, e iflstruiiúni Manoel Carneiro de Souza &
seos compatriotas do grande beneficio, que lhes José Joaquim dos Santos gy
rcauilta de serem governados pelóa seos meamos Manoel da Silva Pereira jo
concidadãos, os quaes não ambicionaram grandes João Prestes de Mello. i>j
fortunas para viverem considerado», e em abastan- José Antônio Ferras Guimarães ig
«ça , e com vistas na estima, e Conceito dos seos Francisco José Ferreira g
conterrâneos se empenharam em cumprir suas obri- Manoel José de S. Paio.... \ç>
ilações. Ainda o baixo povo bemdirá para sempre Joaquim José Mendes S. Paio,.... ig
n Assembléa Augusta, e Legislativa do Império Henrique de Saules... 10
«lo Occidente , quu o salvou de ser governado por Domingos José Teixeira 1Ü
validos, e protegido» da Côite remota, os quaes José Luís Coelho Bustos lo
tem soo lito em enriquece, á custa do sangue dos Custodio de Souza Pinto. 12
industriosos lavradores, e negociantes , e levar suas Luis Carlos Pereira de Carvalho (j
fortunas para consumir em a pátria, contando Bonifácio José Sérgio da Silva 0
consideração, e honra dos seos patrícios na razão Luis José de.Souza Ig
do cabedal, que a moatuá am. Antônio Francisco Leite lo

Espero portanto que V. S. a vista do sobre- Francisco Antônio Leite...... \%
mencionado esboço, illustre sobre esta matéria os José de Souza Dias 6
povos do vasto , e rico Império Brasiliano. — Um Manoel Ferreira Coelho.. lsj
Brasileiro.— José Mathias d'Assis Queirós Ia

—•—- João Valentim de Ftria de Souza Lobato... . 12
Continuação da Relação dos Cidadãos que tendo subs- Luis Antônio de Faria de Souza Lobato.... 12

crevido com o numero de acções mensaes, que o seo José da Silveira do Pilar 6'
[ patriotismo lhes suggerio , para augmento da Ma- Manoel José da Silva Guimarães 6

rinha de Guerra do Império, pagaram já não sa José da Silva Chaves.. 6
o mez deenrrido. mas tãoliem outros muitos ainda Antônio da Costa Rocha 1§
não vencidos, porque reconheceram as vantagens, Joaquim Antônio da Silva.. l'l
que resultaram deste pagamento adiantado , extraindo João José ile Freitas Guimarães lü
das Relações appresentadas pelos Arrecadadores. D. Anna Rita Joaquina da Mata 18

Mezes. Gregorio Manoel tio Couto (i
Manoel Lopes Pereira Bahia  12 Ordem 3.a de S. Frwicisco de Paula 12
João da Costa Guimarã«ss  J2 ( Continuar-se-ha)

NOTICIAS M A R I T I M A &.
ENTRADA S. M. João PVilty, equiparem 8, carga vinho, fari*

rinha, e azeite.— Stockolmo; B. Suec. Palmou,
Dia "21 do corrente. — Rio Grande,- 11 dias: S. M. Mafgren , equipagem 9 , carga assucar e caffé.

Vencedora, M. Manoel José Faróis e Silva, equipa- — Hnvre A> Grace; B. Amer. Paquete, M. Samuel
rem 13, carga carne, couros, e sebo ao M. .- pas- Young, equipagem 10, carga catíé. — Rio Real; S.
f ageiro Manoel Vicente Vieira Ramos com um es- Constituição, M. Anlonio Joaquim Correia de Brito.
«,-avo .— Buenos Ayres; 20 dias ; B. Ing. Agerto- equipagem 9, em lastro. — Iguape,- S. Piedade , M.
tia, M. Charles Mnling, equipagem 6, carga car- Franeisco Antônio Pacheco, equipagem 10, carga
ne seca, e sabão a Wm. Plat. carne, e sal. —Santa Catharina ; S. Boa Hora, M.

Manoel Correia Pacheco, equipagem 13, carga fa-
SAHIDA S. zendas: passageiros 2 escravos. — Ciho frio,- L.

T,, •, „ corrente. — Em Commissão, F. Fr. Determinação de Deos, M. Lourenço Joséi Correia,J.Armjde, Com. o Cap. de Navio Vellarete deJoym- equipagem' l, carga carne.—Dito,' L. S. Francis-se. — Ceimamu; 11. Ing. Coronel'Afiam , M. Bartolo- co , M. Francisco José Correia , equipagem 6, emmeo Hayden , transporta o Tenente Balph Bugtt lastro. — Cabo frio ,- L. Santa Cru% Brasileira , M.com 102 praças de Marinheiros para a Esquadra José, Luiz Rodrigues, equipi.gem 6 , eu. laslro. —
Ju.per.al: passas-eiro o Capitão Tenente Francisco Stpetiba; L. 8. José, M. José de Azevedo, equipa--tu-toti» da Gama com Oflic.os para o Almirante, ge.a õ, cama viveres para a Tropa. -Macahê,; L.— ísuceta; <-,. Suec. Scmdmavia, M. Andet Wickh-ig, Conceição, M. Manoel Francisco da Silva, equipa-eoiiinagem 14, carga assucar e caffé. - Branen ,- gem :>, c-..n{a carne seca.- Uhatuha ; C. SenhoraG. Brem fW. M. ./. (. H Sm//, eqnipwmll, de, Cuia, M. Manoel Lourenço dc Oliveira, equipa-ca ra dito. — Pernambuco,- B. Ing. Mary Russtl, gem 5, carga sal.

A \' TiTn. "
No ta. do corrente mez se .-caba « subscripção do presente Diário; os Srs. Subscriptores ,(j.e qii.zr.rom se lhe continu- a enfrega d'etle , torai» a bondade de renovar o seo abonamento para o-"•ie-_lr-. ,,„e feita pura o fim do anno, pelo preço cs.tibeecido de dez mil réis, (ou do cinco mil réi«*» lalvez <_„„.,,,-,.,„ s,|bsç.r-ver so por trez inezo) ,,„e será.n entregues ao Sr. Manuel Joaquim da SÜv, P.rfo „« .„a «Ia Quitanda , esquina da de S. Pedro. Cuidam os Redactores que tem desempenha*-• «¦- a o*>n-fBça-i, que onlra.,.,ao, com os dictos Senhores, satisfazendo, quanto esteve ao seo alcan-... as conuicçoes do seo Projecto, e até dando na maior parte do tempo 6 paginas emenda numero,

quando so se haviam coniprorneit.do a dar quatro. He assim que elles continuaram no expediente do.
""""" 

j. _™ ü!ü Ü 
pt>"Pando a trahaU,° "•S""1 Para o tornar cada vez mais util , e interessunt-*.

H 1 O o i* J A N El R O. ,v a. ,1 mTÍTe nIÃ NÃcTÕN A L. lies.
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Separ/ípS» 'Am Negocws da Fazenda.

nn
| Eiulo de regressar para Perto Seguro a Lancha Ti,

S. do Rozario, carregada de vários gêneros de que mais
necessitam os Povos daquella Villa; Maada 5. M. o Im-
perador., pela Seeretaria de Estado dos Negocio. . da
Fa/.enda, recommendar ao Deseiabargador do Paço Juiz
da Alfândega, o prompto Despacho da Teferida Lancha
a fim He que por este motivo não tenha demora. Paço
ou 17 de Alaie de 18.3.— Martim Francisco Rihèiró de
Andrada, . .

Sendo presente a S. M. o Imperador o requerimento
de Lomenço, e Guilherme Westin . devedores de José An-
tonio.de Freitas Guimarães , Snbdito de Porttifal: foi o
Mesmo Augusto Senhor servido Determinar, que eiítre pa-
ra o Thezouro Publico a qnota, que pertencer a» mesmo
Freitas, da quantia existente na mao dos Adw_«__ir_do--s
•da Casa dos sobre/fitos VVestin ¦; fazenáo elles a -costa ao
capital da divida do Banco, como igualmente interessa-
d» com os mais credores , na conformidade ila resolu ão
de consulta da Junta do Cot_iner<áo «le _ de Ag«tO de
1817.- o qtie Manda pela .Seo.etária de Esta4o doe Nego-
cios da Fazenda , participai" í Junta do Banoo átí$r*-
?il , para sua intelligencia e rgoverno, Paço em l"7 de
Maio de 1843. — Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

co he credor ao Thezouro. Paço 17 de Maio de 1823.— Martim. Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerra.

_ Sendo presente j S. M. o Imperador uma represen-
taçao de alguns -moradores da Villa rie Benevente contra
o .Capitão Mór da mesma , Francisco Xavier Pinto Sa-
raiva ... c procedendo-se como eonvinha , ás necessária,
averiguações, conbeceo-si por ellas que o referido Capi-
tao _15r he muit. s vezes obrigado a usar de rigor na
Observância das Ordens,' que The sam trànsniattidas -. ao
que dá motivo o reprehensivel abuso de julgarem os ac
cnsadores, que somente sobre a classe pobre , e dtsva-
Kd» deve -pezar o serviço publico: e sendo tal praticaoftp-sta ás primeiras Leis de Justiça distribuíiva , quetanto promovem o bem , quanto imparcialmente repartem
os encargos: Manda o Mesftio Augusto Senhor,. pelaSecretaria de Estado dos Negócios da Guerra , Ordenar
ao Goverào Provisório da Província do Espirito Santo
que faqa entrar nos seos deveres ao» aflcusado.es do €a-
pita. Mór , fazendo viciar a conducta deste , para par-ticijjijr convenientemente , quando elle se afaste da do-
cuia., recúdão, e intelligencia, oom que as Aiictorid»..
des ijeVem cbservnr', e fazer observar as Ordens Impe-
riaes. Palácio do Rio de Janeiro em 9 de Junho dê
1823. — João Vieira de Carvalho.

Sendo presente a S. M. o Imperador a .representaçj»
do Baião-da Laguna dataria de 15 de Abril próximo paasafl.
sobre a falta de pagamento das Letras por elles sacaria»
contra o Banco do Brasil: Manda pela Secretaria deEsta-
do dos Negócios da Fazenda , participar,ji.a. dito Barão-,
que por Portaria de 15 de Março próximo cassado jà se
lhe hivia. feito constar ter-se naquella data expedido or-
âeui.á Junta do Teferidr. Banco, para -continuação das
mencionadas Letras-, o que novamente se participa ao di-
to Barão, para sua intelligencia e governo. Paço 17 de
Maio de 18.3. — Martim Francisco üibei-a de Andrada.

T_nvcnd_.se creado na Mesa _o -Consulado d'Al.an-
Rega uma nova Administração uaia arrecadação ds di-versas Rendas Publicas.; sendo também incumbida da,
arrecadação dos impostos., creados pelo Alva», de 20 deOutubro deil.í., p_ra fundo -do Banco <. Brasil : Man-m_ S. M, o Imperador,, pela Secretam'jà* Estado dosNegócios da Fazem!» , .participar á J.ilôC do refe-ido'iianeo , para sua intelligencia , qne o 

'pfdáhcto'.dos 
di-tos Impostos., arrecadados por .aquella administração A'6-ia em diante será entregue pelo Thezouro Publico ao.

*"'t01 
*k° ' f'Ua ser '-'PI5''01'10 > metade ao cputpfemen-•o ao N.» de Acções mareado no mencionado ; _l.a.á ,•* outra metade á wnortisagão -deflivicl., de fjue : í. Ban-

•18 .

Re«|B_recdr) José Valeiítim de Oliveira «Sobral, Ca-
á-tè de Linha da Proviueia de Sergype d'EI-Rei., con-
firmuçjio de Posto de Alferes do Estado Maior, em qne
fora incomfM*tentemetite provido j)6!o Üóverntj Provisorig
da mesma Provincia; Julgou S. M. o "Imperador 

elevar
escusar uma tal pertenção , por iss» que o Governo uU
trapassou as suas -tiriburçõe. com similhante nomeação ;
e portanto Manda o Mesmo Augusto Senhor „ pela Se-
cretaria do Estado, dos Negacios da Guerra , fazer esta
parlicipaçío ao dito Governo , para seo conhecimento , e
futuro regimento. Palácio -do. Rio de Janeiro 9 de Ju-
nho de 4823,—João Vieira de Carvalha.

Repartição dos Negocio* da Marinha.

Manda S. M. I.
gocios da .farinha.,

pela Secretaria de Estado do6 Ne-
, qne o Chefe de Esquadra Inspe.

ctor do Arsenal d» -galinha faça inimediataBiénte tomar
conta da Galeif Pafl.f ...1b- Bragança , que generotamen-
te offereceo á Ná^ãÒ1 líjacido Antônio Pereiia de Abreu ,
seo Proprietário ; dando iguttlmerrte as precisas providett-
cias para que se possam eftectuar a avaliação , e invert-
tario , a que tse dane proceder sobre a referida Galera,
e »eos pertences , eof virtude <la Portaria , que para es»
se fim se expedio am data de hoje ao Intendente da
Marinha. Palácio do Rio de Janeito em '19 de Junho
de 1823. — Jmíz da Cunha Moreira.
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Pe.h Mesa do Desembargo eio Papo.

Manda S. M. I., pela.Mesa do Desembargo do Pa-
ço , que o Desembargador Corregedor do Crime da Cor-
.te e Casa, mande logo intimar a todos os Escrivães do
Crime de quaesquer Juízos desta Corte., que á mesma
Mesa constou a escandalosa demora , que sofftem os
réos preüòs na prompta remessa dos traslados dis culpas
dos mesmos réos aos Juiíies Informantes , sem que se
lhes pague primeiramente o importe de taes traslados ,
quando a Lei tem dado' a providencia a. respeito dos
prezos , f dos pobres: muito mais quando estes trasla-
dos sam 'somente objecto* infor.natorios para o necessário
andamento dos Processos , e sua expediçSo recommenda-
da por tantas Leis , devendo por isso os ditos Escrivães
íazei-os logo extrahir, e remettel-os aos sobreditos Jui-
«es informantes, sem emolumento algum. E espera a Me-
sa que com esta advertência cessem por unia vez ás
queixas destes miseráveis. Rio de Janeiro doze de Junho
«le mil oitocentos e vinte trei. --*- Monsenhor Miranda. —
Cunha. — Doutor Miranda. — França. —José Caetano de
Andrade Pinto.

RIO DE JANEIRO.

Continuação da Relação das Praças, que se acham
destribuidas por Companhias do 1.° Batalhão

de Infantaria da Guarda Cívica.

Narciso Antônio da Rocha Soares.
Antônio Joaquim Pinto Pereira Botelho.
João Alves de Miranda Varejão-
Costodio de Souza Guimarães.
Henrique José da Silva.
Thomaz Luiz.
Manoel Correia des Santos Berna .des.
Luiz da Rocha Machado Xavier.
Victor Leão Vieira Htenriques.
Miguel Duarte Nunes.
Guilherme Jaques Godfroí.
José Caetano Gomes.
Silvestre Ferreira Pereira.
Maurício José Ferreira.
João Francisco Pereira.
Francisco Duarte Nunes.
Antônio Augusto Pereira,

, Francisco Xavier de Azeredo.
(Bernardo José Pereira da Silva.' Prudencio José Lince.
Antônio José de Almeida.
Cassiano Spiridião de Mello e Mattos.
Luiz Folia.
Joaquim d'Almeida.
Bento Pinto Alvares.
Bernardo Francisco Rangel.
Domingos Malaquias Monteiro.-
Venancio José da Costa.
Joaquim José Marques.
Joaquim Leite de Brito Penna.
Francisco Manoel Ferrão.
Pedro Mirini Grináldi.
João Rodrigues da Costa.
Joaquim José Ferreira.
Padre Martinho Pegado Jucaraitdá
Antônio José de Sampaio.
Tristão Roberto de Azevedo.
Antônio da Silve Caldeira.
Antônio Francisco Leal.
João d'Almeida Brito.
José Dias da Matta.
José Manoel Varani.
J_,Io Ffriiaudejs. Figueira,.

Jostí Lopes de Sá.
Antônio Dias Vieira.
Francisco Rodrigues de Sequeira.
Roberto de Vasceücellos.
Joaquim de Aratijo Durão.
Jusüniaiio Antônio dn Trindade.
Manoel Luiz Garcia.
Joaquim José da Veiga.
José Leal de Sampaio,
João Maria Ribeiro.
Luiz de Sá Xerem.
Manoel de Menezes Frazão.
Antônio Jozino Rapozo.
Alexandre Maria Martins. Sarmento.
João Nepomucano Antunes de Carvalho.
Manoel Fernandes Correia Pinto, -
Sérgio de Souza Pinto e Mello.
Floriano. -Marques da Silva.
José Marques da Silva.
Francisco Gonçalves dos Santos.
Bento Gonçalves Cruz.
João de Jesus Oliveira.
João Lopes da Siha.
Antônio Jos<: da Fonseca.
Maxiniiano da Silva e Amaral.
Francisco de Burges Galvão.
Antônio Lopes Cardozo.
Francisco Gomes de Campos.
Antônio José; Dias da Costa Latao.
João Dias de Sampaio Guimarães.
Antônio Alves de Brito.
Matheos José Cardozo.
Ignacio Xavier Pereira Ramos.
José Alves Barrozo.
Francisco de Paula Vianna.
João MajzziotL
Francisco J*isé de Carvalho e Silva.
João Nunes db Mello.'Antônio José Rodrigues Vargaro.

i Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva.
Francisco Vieira da Rocha.
José de Souza Lima.
Alexandre José da Fonseca.
Padre Manoel «TAssampção Pereira.
Feiisberto igr.acio Januário Cordeiro.
Paula Eiiiygdte Tiberio de Azevedo.
J-tinto Ferreira, de Paiva.
Francisco Gomes Diniz.

(Conlinuar-se-ha.)

Villa de S. João de Macahé. '

líl.n.0 e Ex.,0o Sr. — A Câmara desta Villa, e
Cidadãos , tendo reclamado na Vereagão de 13 de
Maio a machiavelka, e damnosa cláusula na Acta
dá AcciamaçSü de S. M. I. de prestar o Augusto
Senhor prévio juramento á Constituição que hou-
ver de làaer a Assemblea Constituinte, e Legis-
lativa do Brasil, p»*,r isso que só a boa fé para
com a Câmara i&smío de Janeiro,- oU para'me*
Ibcr diaer pafa cora o Presidente daquelle Sena-
do, foi a causa de um tal attentado, se bem que
illudidos; rogamos a V. Ex. queira pôr na Au-
gusta Presença de S. M. I. a A«5ta inclusa, para
que o Mesmo Senhor carto de que assim expur-
gamos os nossos erros, Aeeeite Beaiign» os nos-
aos votos.

Deof Guarde » V. Ex. Villa de S. João de
Maçahé 13 de Maio de 1883.

Iilust. Sr. José Marianno de Azei «do Coulinho,-
Pwçarador Geral da Provincia do Rio d© «í«W'f
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ft>. — Domingos Gonçalves da Silva. Álvaro Pinto
da Cunha. Antônio José de Su...... JU!)43 Caetano
da Silva,

Acta de Vereação grande de 13 de Maio dc 1823.

Aos treze dias do mez de Maio de mil oito-
centos e vinte trez annos , segundo da Independe»-
cia, e do Império, nesta Villa deS. João delVla-
cahé, em os Paços do Conselho delia, aonde se acha-
vam presentes o Juiz pela Lei Presidente Do.nin-
gos Gonçalves da Silva, e Vereadores Álvaro Pm-
to da Cunha, e Antônio José de Souza em falta
do actual Manoel Joaquim de Figueiredo, e ouc-tuál Procurador o Capitão José Caetano 

'da 
Sil-va, -ominigo Escrivão abaixo nomeado, e aspes-

soas da governança , homens Concidadãos , para es-
te acto convocados foi pelo dito Juiz Presidente
lido o Protesto do Excelientissim. Procurador Ge-
ral da Provincia do Rio Grande do Sul, e sobs-
cripto pelos das outras Província: acerca da clau-
eu Ia jnserta na Acta da Acclamação cie S. M. I.
o Senhor D- Pedro I., Defensor Perpetuo do Bra-
sil, a folhas cento e vinte um, na qual exigia-se
do Mesmo Senhor um prévio juramento de manter
e guardar a Constituição, que fizer' a Assembléa
Oerul, Constituinte, e Legislativa deste Império
Brasilico , e acrescentou O dito Juiz Presidente
que estávamos em tempo de leclamar , pan. cujjiim foram todos os Cidadãos convocados nesta Sessãolima tão exótica cláusula tanto contraria, ao direito
publico como as máximas da Religião, por isso ouetal juramento recaia sobre cousa incerta, e duvidosa •
que todos engolfados nos demasiados transportes dèalegria não advertimos , q,,e nessa boa fé era il-Judlda pelo ex-Presidente do Senado da Ilíustris-'sima Câmara dp Rio de Janeiro, donde dnn.na-ram tap sinistras intenções: que era do devermais sagrado deAodos os Brasileiros reclamarem oreferido acto a folhas cento e vinte um na partetao somente em bue se exigia o juramento prévio<Ie S. M. a futura Constituição , ficando em tudoo mais em seo inteiro vigor, declarando portanto, ecomo se nunca fosse escripta tal condição, tão od\o-Sa <o„,„, m.culativa, origem de mallés insanáveis,
belisZn teHe&lt 

nodoa, P?ra com o Nosso Ama-hebss.ino Imperador o Salvador da Pátria, e De-fensor Perpetuo do Brasil. '
Foi por todos uniformemente dito, que de fa-

çto 
reclamavam tal cláusula , como nulla , e in-subsistente, _ como tal fo8S'e lida para sempre^zz\*:t redia v»honra'e d™ *.llirono Imperial , e a bem geral da Nação fi-

Sía? r™, 
AlKABta resPeit" a Reclamação dè S.

,''• 
™,ta Puramente , e sem condição alguma • poisque esta era a vontade dc todos! e oue U rè

£ettes.e 
uma copia ao Ex.- Procurado. Geral dâ

Serêdoard0t 
R.° de Ja"PÍr° J°* Marlaná? Se

ikôr . o 
"ímh0' Para *m ° di*<' Si'- l-aja de>or na Presença de S. M. I. ,„8 „ossos senJt\Jal«° . a nossa vontade. "e"

«Calí:arapCrnSíak<ÍZ es,e ,entu> > 1™ «*">nou

PERNA M B ü C O.

Villa de Flores.

J.,t,.!ep10r'~ 
P°r, cTnÚS™" «a Excelientissim»Junta Provisória, do Governo de I .manbuco Ca

aPcaandaa A.'? VÍi,a df *Paj. de «-Xí.
ra.lnr .1..7 

"1"-V"I'"1 v- M- 1. Acclamado Impe-
.ações' Xd 8na "a° 0<CUpoU os "ÜSS80S *°-
ZZ ik 7 _ 

r,ínaSCer oft',iz '''^ento da nossa
os Povt ,.y,,;,nu;lritis,i'i,os "r,°«— Xos t.n,. desta Villa, e seos Districtos , quan-do ouviram o clarim da _„„a com seos' bíadô.hzer estremecer um, e outro Polo, gravando em
Í7vaM I- rBnte 7 MiCeS dia8da Acclamação

V . 
d,g"OS de se es«a'"parem em letrasde ouro. Agora por meio de solemne. festiva' "Tn e "T ve?es renden.08 graças ao Altíssimopoi te,-nos livrado do pezado jugo, em oue atez séculos jazíamos: agora por Liò de Tolti.nuarios divertimentos, o Clero, Nobresa, e Povogeralmente -gr tamos em altas Vozes ternos Spela fel,z Acclanição de V. M. I. Nós bem sabemosSenhor, ser a obrigação desta reverente Câmara 

°r'
pessoalmente beijar os pés de V. M. I. , Zl òs
çaudalosos 

nos q„e separam este vasto Impérioervem d'o!,stacuIc, ás nossas intenções , por c2 ^ivo rogamos ao Deputado de_ta VillJ TüZ-tr.ss.mo Antomo Ribeiro Campos fi-.sse ^e a1.JV1.I. do grande contentamento, que nos acompanha, eque ficamos rogando a Deos pelaSu £ktada vida para soecorro , e defeza doBrasü
VerSlo^Tts 

V-MJI Vi,,a de F1°«« eníveraçao de 8 de Janeiro de 1823
To-, 

ViM:J- Subdi,os *™--M*_noel de Souza
cTai io ' uT»"*' Ant°r Pereira dos Reis- Feli!
çianno 

Jost* Rodrigues. Manoel Ferreira Rabello.Ignacio Joaquim de Siqueira. '

PROVÍNCIA DO CEARA'.

Villa de Aguirás.

(Seguiram-se muitas assignatnras.)

Senhor -O Senado da Câmara, Clero, No-breza, e Povo desta Villa do Aguirás, da untiLCoiumarca do Ceará Grande , sabendo que „"_£vm e e quatro de Novembro próximo Jassado naVilla da Fortaleza Cap.tal desta Provincia, se ti-nha feito a Acclamação de V. A. R. para lmne-rador do Brasil, foz a mesma Acclamação no Ta
ni -. . (t°tTT%^ -m ^ E ?anta ^reJa 8o1^-nua a festa da Puríssima Conceição da Virtrem Ma-na Nossa Senhora , a unem dirigimos as nossassupplicas pela v.da , saneie , e conservação de VM. 1. Constitucional por meio de uma festa solert.1ne, * le Deitm Laitdamus na Matriz desta VillaNos damos a V. M. I. C.nssitucional os pa-rabens pela elevação de V. M. I. Constitucional.

Ah! Senhor, „ão se pode explicar a alegria,
„ 1.ue. so, encheram os nossos corações í Feli»Província dr, Ceará , e felizes todas as mais Pro!' .vincas do Br.s.l, que tem a felicidade de. pos-siiirem dentro do seo seio a V. M. I. Constitucio-nal, e cie serem dominados por V. M I Constitucioi.al. ' *-y""sl1-

O gratuito otlerecimento que fazemos dos nos-sos bens, das nossas pessoas, das nessas vidas, erda ultima gota do sangue das nossas veias , qketudo sai-riscamos e,„ defe.a de V. M. I Constiti-
i<6 5
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cional, provará1 a'candura, eom m.e cordialmente
obe.le.kL , e amamos a V. M. 1. Constituctona
que tanto se tem disvctade. a beneficio do Biasil
coiidecor.amif.-nos com o honroso titulo de nosso

'""'Nos 
somos subditos, os mais humildes de V,

M. 1. Constitucional. ,, M .
Somos Brasüeiios, e obedecendo a V. M. I.

protestamos. - Independência , ou Morte. -
1 Deos Guardo por muitos , e lel.zes annos a

• ., «.i.la de V M. I. Constitucional , como

KÍi-i-V.M-} Constitucional
Subditos muito humildes. -Gonçalo José de Ai nu-

jo Presidente; Cos.ne Damião da Silveira ;.L«i«
José da Silva Baima; José Gomes Coimbra, Iro-
rad°Agai«is 

em Vereação, aos 12 de Dezembro de

1822. 
3

Artigos ka-o Opficiaes. ¦

C O 11 b t i r o S I» li N Cl a.

Srs. Redactores.

Vitdliiis , me beneficio, nec

Tac.

( Seguiram-se muitas assignaturas.)

PROVÍNCIA DO PIAUHY.

Villa do Sobral.

Senhor. —O Senado da Câmara desta Villa do
Sobral , de accordo com o Doutor Ouvidor pela
Lei , e Corregedor da Commnrca Adriano José
Leal , os Chefes das Corporações , e Cidadãos de
todas as classes, conhecendo o enthusiasmo, eadhe-
são geral dos Povos desta Villa, e Província, a
Augusta Pessoa de V. M. I. ; e tendo a faust.ssi-
ma noticia, pelos papeis públicos, de que no glo-
riow dia doze de Outubro de anno próximo passa-
do de mil oitocentos, e vinte e dous fora V. M.
I. Acclamado Legal, e solemnemente na Cidade ,
e Co te do Rio de Janeiro Imperador Constituem-
nu! do Brasil , e Seo Defensor Perpetuo ; julgou
con.bnse o enthusiasmo geral, e as fervorosas in-
tenções dos Povos desta Villa , e Provincia , Ac-
clamar, como de facto Acclamámos no sempre me-
moravel dia quinze de Novembro do mesmo anno
á V. M. I. Imperador Constitucional tio Brasil ,
do mesmo modo, e debaixo das mesmas declara-
ções : com que foi Acclamado na Corte do Rio de
janeiro ; como se vê da copia da Acta, que te-
mos a honra de remetter inclusa. Por tão ventu-
roso motivo o Senado da Câmara desta Villa por
$i, e pelo Povo , que elle representa , penetrado
do mais profundo respeito, e acatamento , tem a
distineta honra de hir por este modo beijar a Mão
Augusta de V. M. I. , e appresentar-Lhe as mais
sinceras, e cordiaes felicitações pela elevação de V.
M. ao Throno Imperial do Brasil.

Digne-Se pois V. M. I. receber em Seo Pa-
terna! Coração os puros votos de firme obedien-
cia , gratidão , e respeito , que com a mais gosto-
ça satisfação tributamos á Sagrada Pessoa de V.
M. I.

Deos Guarde , e prospere a preciosa vida de
V. M. I. , e da Sua Augusta Familia , por muitos
e felizes annos, como havemos mister. Villa do
Sobral em Câmara de 8 de Fevereiro de 1823.

De V. M. I. muito fieis, e reverentes Subdi-
tos.— Manoel Lourenço da Costa; Antônio Lopes
Freire ; Salvador Rodrigues Magalhães ; Manoel
Caetano Vianna ; Alexandre Bernardino Ribeiro.

(Seguia-se a Acta da Acclamação de S. M. I.
a qual continha grande numero de assignatmras.)

Mihi Galha, Olho
injuria cognili.

Desde o latal momento, ein que a Nação Fran-
ceza teve a desgraça de entrar em uma revolução,
sem passar pela qual teria provavelmente ire!;,-tv-
do as suas instituições políticas, até boje i.„i» ú-m
cessado os Demagogos de clamar contra a A.ist,>
crucia; o epitheto ele Aristocrata foi sentença ,;
morte para milhares de citat.nas ert. França; eu
Hespanha tem sido alvo de asco, e raiva; em Por-
tu^al he uma d'aqueihts palavras, com as quaes
senfaz guerra á propriedade, á riqueza, e á esta..
bilidade das familias. Eu com tudo S:s. Redactores
dio-o, que Aristocratas nunca os houve em nenhu-
ma das tres Nações.

Parecerá á primeira vista esta preposição um
paradoxo, com tudo como eu, assim como qualquer
outio , tenho o direito tle publicar as minhas idéas,
eis aqui como eu provo a mesma proposição.

Aristocracia lie uma fórma de Governo, em
que os Direitos Magestaticos residem em uns pou-
cos de homens os mais nobres por me.ecimento,
ou aascimento ; esta he a difínição de cousa; a
palavra foi uma imitação do nome de Aristocrates,
cidadão Atheuiense , que quiz abolir no seo paiz
o systema do Governo existente , e estabelecer es-
te outro , ao qual se ficou dando o seo nome.

A historia das tres Nações apontadas prova
evidentemente, que em nenhum dos tres paize-
existia tal systema de governo quando n'elles
principiaram as revoluções , que tanto tem afa
do oa espíritos humanos, e nem antes havia f
tido. Para não folhear, e remecher à historia
to antiga, e portanto obscura, e duvidosa des
mos povos ; será bastante citar a de Frenn
o estabelecimento da Dinastia Carlovingi.a ¦
Hespanha desde que Pèlaio principiou a sa«
Mouros, e a fie Portugal desde que D
Heiiriqi.es foi acclamado Rei.

Em 772 , pela morte de Caricrna
unio Carlos Magno a França toda «•'.:.,. •- '
domínio. As Capitulares provam qu iodos o- .<-
leitos Magestaticos estavam concentrados. na su'»
pessoa, ellas foram o resultado das deliberações
das Asseuibléas menores ( uma das duas — Placitas
annuaes ) sobre preposições por elle mandadas pro-
por a Assembléa , a qual se compunha só das pnii-
cipaes pessoas da Nação , era uma espfetio de Cou»
cellio de Estado ; estas deliberações eram depo«
prepostas a Assembléa imiior ( a outra — Pbcita —-)

que as approvava ; eis aqui qual era a suariiuctO'-
ridade segundo Hinrmar contemporâneo — ^°^^
tudo tuncttmporis ta/is trai, ul nor, sospias. &dms
in anno placita duo tenerentur. Cmim quando otdiiie-'
balur sliitus tolius Regni ad armi vertwln¦ spUtlum;
quod ordinatum nitlltis eventus rerum, nisi summa n,'
eessitns, qum similüer toti Regno incimhebat, *"**"
liat. In quo piaeito gcneralilus universorum moforftVt,
tam lukorum qiiain ciericorum , conveniebat i Sesrtairts,
propter corisilium ordinandum ; minores propteree»
silium suscipicnditm , et inierüum paritrr trtictaiiduiM»
et non ex potestttte , sed ex próprio mentis inteteci*
ve! senlentiu, eonfirruandiim. — Destas palavras cip«
lamente se conclue , que nenhuma das Assem»"''
tinha Direitos Magestaticos; antes pela historia *
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que--.-.¦iiha ,
Danuiuo por um cana
impor contribuir'

sabe , que elle Carlos Magnü reformou as moedas,
fundou escollas , e livrarias , mtrometteo-se nas

.008 Ecclesia.fi','as, e cmprehendeo ter uma Mu-
e até se lembrou de reunir o Rim, e o

un cana!. Nunca teve o direito de
,:i„iii,_...ríies . mus então esta atribuição não

era um dos DirePos Magest. ticos; a renda do The-
somo provinha da administração das propriedades
xuraes da Goroa ; dos presentes feitos pelos povos
quando se reunia a — Plae.ita — ; das multas , que
pagavam os que não cumpriam pessoalmente os
deveres militares ; e das impostas por sentenças dos
Tibunaes.

Com este systema continuou a existir o Gover-
no até que a frouxidão dos seos descendentes deixou
implaatar o systema feudal ; no tempo do qual ain-
da houve menos apparencias de Aristocracia; o
systema feudal foi o roubo que os Governadores
das Províncias fizeram ao Poder Real de parte das
prerogaíivas do mesmo Governo, usando cada uni
no pedaço, que empolgou , das mesmas prerogati-
vas, que gozava o Soberano da Nação, isto lie,
governava com Concelhos, Assembleas, ou Esta-
dos das mesmas ; compondo elles, e o Rei a gran-
tle Assembléa Nacional, sem concurso do povo,
que então se tornou servo da gleba, isto lie es-
cravo. .

Logo que em 1.233 principiou a inotiificar-se o
systema dos Governos Feudaes , EIRei roí conceu-
t ando os Direitos Magesíaíicos ; passaram annos
antes de os reunir', mas. por fim conseg.tio; n'este
intervalo renovaram-so as Assembleas, e se entrou
a ouvir que as Leis eram feitas—par grand con-
scil sages hommcs., ti de bons clers. — A convoca-
ção do Parlamento, nome que substituto o das
velhas — Placitas — foi sempre direito da Coroa ,assim como a sua dissolução , a Lei tinha por forca
saneção sua , nomeava os empregos , perdoava as pe-nas, mas não impunha contribuições novas. Quan-do depois cessaram os Parlamentos , os Tribu-
naes chamados até ali — Ccurs pleniers — tomaram
aquelle nome, e começando por registar as novas
Leis, e editos feitos pelo Ministério, mesmo os
que impunham contribuições — ad libitvn — acaba-
ram por assumir a auetoridade do recusar o regis-
to, quando bem lhes parecia, o que deo motivo a
grandes desordens, de sorte que quasi se fizeram
Aristocratas homens, ¦a maior parte dos quaes ti-
nham só a auetoridade, que lhe dava a Coroa, e
que podiam ser esbulhados d'ella pela mesma.

Com este systema tle Governo chegou a Fran-
ça ao anno de 1789 aziago para ella , -e para a Eu-ropa inteira,.e apezar de que a sua historia provaevidentemente, qué n'elia nunca houve nem Aris-tocratas, nem Aristocracia, esta damnada palavralevou , co.no ja disse, ao cadafalso milhares dé pes-soas. .-:,,,,- r •

Em, Hespanha logo que os suece. sores .e Pe-iaio passaram a Corte para Leão, levantada d*scinza?., a que a tinha reduzido Almanzor, orça-T>izou-se por si mesmo o Governo; os mais vakn-tes , que tinham o «.minando no exercito, cuidaramem adquenr propriedades nos paizes «or-quistados,e como os Mouros eram expcMos appücaram-sr a
povoar as terras dando mesmo os S.sir. iros , se selhes podeedar este nome , f o rae* , ou Leis munici-
ja«MW» PovoaçÕes, que creavam ; primeira origem
SSV..J i 

eZ* Gfm excePÇão de Aragão , o systema*euaat em toda a sua plenitude não se estabeleceo
ti! ng'mas das Hespanha.. EIRei tinha em
Zf f.,p?voaçóes um Official Real para receber3 ^ntribuições, ,. defender a teiro ; _a justiça era

administrada por Magistrados eleito, pelo povo, ¦
com appellaçíto para o Magistrado d-El Rei. «r qual:logo se arrogou o direito de nomear os Magistra-
dos populares ; então quim linha certa proprieda-de servia na guerra a cavallo , mas não pagava cer-
tos tributos, eis aqui outra origem de Nobreza
n'estes Reinos; bem se vê pois, quo foi o valor,
e pericia militar, e a riqueza quem fez a Nobre-
za na Península.

Clero e Nobreza isto he os ricos, tiveram,
desde então, e já o tinham no tempo dos Go-
dos o direito de formar só os Concelhos, e Cor-,
tes, e em 1188 he que pela primeira vez aparece»
o terceiro Estado, isto he dos Deputados das Ci-
dades, que eram convocados pela Coroa muito á
escolha da mesma, de sorte que houveram Cortes.
aonde não apareceram Deputados de toda uma Pro-
vincia , e outras houve sem Clero, e algumas sem.
Nobreza ; n' ellas sempre se disse que elles vinham
aconcelhar EIRei ; o qual com tudo não tinha o
direito de impor novas contribuições, e quando pre-cizava dc augmentar a renda publica pedia ás Cor-
tes não só a quantidade , mas também o plano de
fuzer a derrama, eis-aqui as palavras de que se
servio a lei em 1..8S — De los non eehar nin morf
dar pagar pecha dczrforado ninguno especial, ni ge-neral en to.de. mi liara, sinser. Ilçmiados primeramen»ie, i oturg.iciii por todos los Procuradores que hi ve-
nieren — ; destas palavras se concluo que a lei era
feita, e promulgada em nome eV Elí?.ei.

Em Arngão o contradieto.io juramento dado a
EIRei quando se coroava — Nós que somos tanto
como vó. , e que todos juntas somos mais do quèvós— era só proferido por dezasseie Barões, mas
nem assim mesmo prova Aristocracia, porque ei-
les não governavam; erigiram-se em Censores do
Governo ;, e n' i_ío , o que se vc , be o systema
Feudal; e muito menos prova Democracia para o
que o citou falsamente Robespierre , se bem ine
lembro , porque então não havia no paiz—tiersttat ¦— ( com licença da Malagueta extraordinária)
pois que eutSo o Povo era nada, era servo dá
Gleba.

Depois da união da Hespanha em uma só Mas-
narquia , e depois da aecessão de Felippe 5." ca-
hio em dssuzo a convocação de Cortes , e quaze
que as substituía o Conselho de Casteila pois queera citado nas leis ; e foi a sim que se governoua Hespàiiha ai'. lc,08j sem que se veja era todas
estas transições riem sombra de Aristocracia, logo
não haviam em Hespanha Aristocratas ein 1812.

Em Portug-al aclamado D. Affouso Henriques
ajuntaram-se já por ordem d'elle as primeiras Cor-
tes de Lamego, e ali figuraram Elle no Throno,
os Prelados , os Concelheiros d' EIRei , e os Pro-
curadores das Cidades; levantou a voz Pedro Va-
iiesras procurador d' EIRei; fizeram leis os Bispos,
os Homens Nobres, e os Procuradores das Cida-
des; até aqui não houve Aristocracia; assim se
governou o Reino até S^ <.«. ho 9.." ; então os Bispos
e os Nobres formaram a Cflb_.ila , ejue o depoz , mas
telles nunca governaram , logo não houve Aristocra-
cia; quando foi aclamado D. J ao 1." já elle go-
yerna-va de facto; em fim em Poifugal sempre os
©ireitos Magestatico. estiveram na Coroa , eis-aqui
ns palavras do primairo Juii.co". oito Portuguez---
In hoc jus AJfonsus /.'¦'«_ suecessit .- itaque Majesta-
tem. (piam jam habebat, arque ah exercilu in Orichien-
.. Citnyp.» , neque a populo in Comitiis , ne que a Pon-
tiftcs tandem pot- eat accipere — e mais abaixo — ItOr
gue -Lusiirvus pnpidus rui idtemporis iiber non-erat,
vel stdjuris non poUiA Majestatcm-. qimn non balir
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bat Affonso conferre. Regis ergo dumtatal titulam,
non Regiam, et Supremam polestatem Alphonsus de
novo acquisivit. —

Deste resumo da Historia civil d' estes trez
povos se couclue evidentemente, que o seo syste-
ma de Governo, nunca foi a Aristocracia, e por
tanto que n' aquelles paizes nunca houveram Aris-
tocratas.

Um homem, que herda certas propriedades
torritoriaes com o ônus de as transmitir inteiras
ao seo primeiro successor , e por tanto que sain
vinculadas, não he um Aristocrata.

Utn homem Sr. de certas propriedades , as
quaes não pôde alienar , e que he por tanto rico
por iorça, e por isso serve o Soberano em certos
empregos honoríficos , não he um Aristocrata.

Um homem , com propriedades inalienáveis,
que goza do direito nato de as deftender , e de
fazer leis para o augmento das mesmas, não he
\im Aristocrata.

Um homem filho de gente rica, e ao qual se
supõe boa educação , pertende..do e gozando em-
pregos lucrativos , não he um Aristocrata.

Ora se a Nobreza nos trez paizes era simples-
mente o oue vai dito , sam Demagogos, Sanscu-
lotes, e Descamizados todos aquelles , que paraempolgar òâ bens , e os empregos lhe levantaram

o. levantam o testemunho de Aristocratas ¦
bem o seráin todos os outros,que embaraçarem
ex corac — <:m um paiz qualquerso constituo, o estabelecimento d
dado nas melhores regras

um-

4 clue de „ov„este systema f„„.F-cononireo-politic
capaz só de felicitar os povos. Autocracia houve 

"
por muito tempo em Sparta , Roma, Veneza rnova &c. ,¦ . 'e»cza, Ue*
. , . e °.n,als 

£•• <lue «a P»vos nenl porisso deixaram do ser felizes , porque em „lale ;'de Governo—Itett is be st administercd, is thi btsl-2Desde que ha povos; nas Monarebias semor-ise deram os empragos honoriticos aos mais ricos
porque só elles tinham meios de aparecerem coma decência, e representação exterior, que o iontexigia ; os empregos lucrativos sempre os gozaramem toda a espécie de Governos aquelles qne nle.lhor se souberam manejar para os conseguir, a,".,,'montando com a educação, logo nascimento';'cora
o prestimó adquirido; com a riqueza; com os ami-
gos &c. &c. &c. Em Athenas um Filosofo simples
vivia de dia á custa do jornal ganhado denuite-
moendo na Atafona o seo saco de trigo; que em-
prego teriam na aquella Republica ;João Juques
Roussean eC.'!!!!

O limitado do seo Diário mo impõe apenaa
de acabar com estas palavras de Horário.- Brevh
esse laboro, obscuras fo —. — Filoordinis. —

NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS.
Dia 22 do corrente. — Bahia,- 11 dias ; F. Ing.

Brasen, Com. G. W. Killes -. passageiros 2 Inglezes.
Refere o Com. ter chegado de Lisboa á Bahia o
Navio Conde de Peniche, e outro, carregado de
legumes, e massames, o qual trouxe Ordem paraSe instalar novo Governo, o que aconteceo no dia
4 do corrente, sendo nomeados para Presidente
Manoel Thomaz Peixoto, Secretario Francisco de
Souza Carvalho, e Membros Paulo José de Mel-
lo , Francisco Belém , e José Anto Rodrigues
Vianna; riue as Esquadras se achavam fundeadas,
a da Bahia dentro , e a Imperial no Morro, po-tém quo a Náo e a Corveta Maria da Gloria saiam
a cruzar continuadamente , que o Madeira tinha
aprontado transportes com mantimentos para 60
dias , que he voz geral , que elle se quer reti-
xar, que os Americanos lhe tem .levado inantimen-
tos, e algumas Suti.acas dos Portos do Sul, e queas letras que sacou sobre Lisboa náo foram acei-tas. — Rio de S. João,- 3 dias; B. Nacional e Im-
penal Falcão, Com. Manoel José da Silva , conduzmadeira para o Arsenal da Marinha. — Rio Gran-de; 12 dias; S. Santo Antônio Brilhante, M.JoséFrancisco de Oliveira, equipagem 13, carga carne,couros, sei», e graixa a vários : passageiro JoséJoaquim Co: te Real.- Rio de S. João ; 4 dias- LTnndiule, M. Manoel, Ignacio, equipagem 10, càr^amadeira a vanos. — Rio Grande : 22 dias; S. Es-trella Brilhante, M. Cyprianno José Pinto, equipa-

gem II, carga carne, couros, e sebo ao M.
Dia 23 dito. — Rh dc S. João ,- 2 dias; L, Boa

fé, M. Antônio José. de Carvalho, eqiiipagem 5
carga cado , e madeira a Antônio José Lopes: pas'sageiros Antônio José Moreira , e Joaquim José
Lopes. —Dito, dito , L. Senhora do Cabo, M. Ma.noet de Souza Tulmn, equipagem 5 , earg» roadei*
ra a Antônio Tavares Bastos. — Dito, 8 dias ; L.Conceição, M. José Antônio de Andrade, equipagem

7, carga madeira, milho, e feijão a Manoel Joséda Costa. — Dito, 3 dias ; L. S. João , M. Joa-
quim Marianno , equipagem ."> , carga madeira a
Francisco Pereira Novaes. — Dito , 7 dias ; L. San-
taAnna, M. Aidonio Francisco , equipagem fi, car-
ga madeira a Manoel. Gonçalves. —Capitania ,- 4dias;
L. Soccorro, M. Francisco de Jesus Silvara-, equi-
pagem 5, carga arros, farinha, milho, e algo-
dão a José Ribeiro de. Mello Guimarães.

Dia 24 dito. — Bahia; 10 dias ; G. dc guerraIng. Bann, Com. Jones. — Ttrragona ; 50 d iiis; B,
Ing. Flora, M. .Nicoláo Broteard , equipagem 13,
carga vinho e azeite a Miller;—Rio da Prata; 25
dias; B. Suec. Ilenrietta, M. André Iledborg, equi-
pagem 10, em lastro. — Rio Grande; 17 dias; B,
Sociedade feliz, M. Joaquim José de Santa Atum,
equipagem 12 , carga carne, 'couros e sebo a va-
rios. — Trieste ,- 6.4 dias: B. Ivg. Autelope , M. Ni-
chol Collas , equipagem 14, carga azeite, trigo c
papel a Le Brelon.— Santos ; 19 dias ; S. 5. Ceie-
iano , M. Manoel Antônio Ramos , equipagem 7,
carga casca de mangue a José da Silva Guimarães-

SABIDA S.

Dia 22 tio corrente.— Pernambuco; B. Ing.CJiris-
dana, M. Wm.llull, equipagem 15, em lastro.— Gi-
braltar; B. 7»»-. Hepsei, M. Pedro Lombard, equipa-
gem 14, carga couros, calfé, e assacar: passarei-ros Manoel Soares de Pinho, José Antônio Ne*
gueira , e o Allcmão Miguel Baptista siia irmã com
4 filhos. —Ja-sey; B. Ing. Pelican, M. Philip Ma-
noel, equipagem 10, carga caffé, e assucar.

Dia 23 àito. — Nenhuma Sahida.
Dia 24 dito. — Gibraltar; B. Ing. Elizabelh, M-

Robert Snowden, equipagem 8, carga assucar, cou-
ros e agoardente: passageiros Joaquim Antônio ae
Amorim, Custodio Coelho , Francisco da Silv»
Freitas , e Diogo Jo*é Marinhi*.

IW0 »B JANEIRO s> IMPRENSA NACIONAL. 1823.
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Aitricos i)'()fi-'i(;io.

Repartição dos Negócios do Império.

üryo M. o Imperador ConformandoSe com a proposta,
«pie :í Sua Augusta Presença fez subir o Capit-íio da
Guarda Imperial ern OH» .10 de 28 de Maio próxima pas-sado; Ha por bem Ordenar, que o estado completo da
mesma Imperial Guarda seja levado ao numero de qua-
reiita Soldados effectivos, e vinte honorários, os quaes
liaverám os vencimentos respectivos , que se acham es-
tabelecidos; devendo recahir a nomeação em pessoas ,
cujas circunstancias as tornem izentas de servir na pri-nicira , ou segunda Linha do exercito , e que lavrando.
se novas nomeações aos Officiaes inferiores , e Soldados
effectivos , e honorários da mencionada Guarda, sejam
cassadas as que se haviam passado de Soldados supra,
«lumerarios, como contrarias ao espirito desla Instituir-lo.O que Manda pel;-. Secretaria de listado dos Negócios
do império , participar ao sobredito Capitão , para sua
intelligencia, e execução. Palácio do Rio de. Janeiro em18 de Ju^to de ib'23.— J0SÈ Bonifácio de Andrada e

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Sendo presente a S. M. o Imperador o Officio daJunta P.-oyiíória da Provincia de Pernambuco, de 10<e .evereiro ultimo, pelo qual dando t-onla de haverdeliberado satisfazer as consignações inensaes de trinta ecinco contos de réis aos Agentes do Banco dc ii ls:1 ,ordenadas pela Portaria dc '-"-> de Acosto do armo .as-tado com o l-M.) Brasil, que existia 
"em 

deposito, vis-'t<> ter reconhecido ser impossível saíisfazel-as pelas rendasinumanas da Provincia , emquanto estas não voltarem aoí-eo regulai- andamento ; e de njo ter podido cfíeituar*se e-,ta sua deliberação , por se haver determinado pelafmv.sao dc 27 de Junho expedida pelo Thezouro, quese conservasse ali em deposito este gênero, ate que cia-rim se destinassem Navios para sua oouducção ; pede seferi üecida o que deve obrar: Manda o Mesmo Augustosenhor , pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fa-Ainda, Declarar, que nesta data se expedem as ordens!,<»• casarias, tanto á respectiva Junta da Fazenda, paraentregar aos Agentes do referido Banco todo o Páo
„"!' t)q'Je al" ?e aci,ar em deposito, como á do" 

. -° anco Para ° recelje». c vender pelo modo mais
2° ,a° il5íereSiie Publico , levando o produeto ao-renito «Ia sua ronta C()m „ Thezouro. Palácio do Rio«Janeiro em 17 dc Maio de 18ü3. — Martim FranciscoRibeiro de Andrada.

cia, emquanto a percepção «lestes não roltur ao reirular
andamento , as consignações mnnsitt1» tie trinta e cinco
contos de réis , como lhe foi ordenado por Portaria , «
I!rovisão de 22 de Agosto do urino passado ,- assim et-
mo ali existem em deposito 1.-200 quintaes dc Pio Bra-
sil: Manda o Mesmo Augusto Senhor, peia Secretaria
de Estado dos Negoeios da Fazenda , que o rei rido
Banco mande receber toda a quantidade do dito Pr.o
que existir em deposito naquella Provincia , para o q-n-nesta data se expedem as ordens necessárias , tanto á
respectiva Junta Provisória do Govern») , como á da Fa-
zenda , a fim de o vender pelo modo mais vantajoso
ao interesse Publico , levando o produeto desta venda
ao credito da conta do Thezouro , e i^nalmente asse-
gurav-lhe , que dará brevemente as providencias necessa-
rias, para que nao falte nas devidas épocas aquelle pa-
pimento. Paço 17 de Maio de 13-23. — Martim Fruncã-
co Ribeiro tle Andrada.

Repartição dos Negócios da Guerrn.

Representando José Luiz da Motta , Proprietário de-
um Engenho de astucar no Destricto de Parati , o pe-tÍjjo, em que se acham os Proprietários de Engenhos ,
e Fazendeiros pela existência de um grande quilombo ,
onde se aceitam os negros fugidos , e dali saiem a cosn-
metter roubos ; e convindo quanto antes obstar a cc-r.ti-
niiação dc um tão grande mal ; Manda S. M. o Tit ii-
rador, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guer-
ra , que o Brigadeiro Governador Militar do Destricto da
ilha Grande, e. Parati, faça destruir o dito quilombo, dando te-
das as providencias, que forem precisas. P^-j 9 dc Ju-
nho de i8 2'-. — João Vieira de Carvalho.

Manda S. ?,f. o Imperado, , pela cecretaria de Es-
lado dos Negócios da Guerra , que o Commandante do
Corpo de Engenheiros, sempre que lhe forem remcttidos
pelo Secretario de Guerra figurinos, os f,ij'a copiar no
Archivo Militar pelos Officiaes ali empregados. Paço iO
de Junho de 1823. — João Vieira de Cawatho.

rirln . ÍI na A"e,,sta Presença ds í-\ M. o Impe-•luor peio Officu) da Junta Provisória do Governo da*™V'DCy d, pe»i-inibtico de 10 de Fevereiro deste an-
"•in d ,hc"lda(le » <fue se oíiérrre de satis/uzerem-se ao<-«««; no brasil pelos reiidimc.r.los ordinários da Previu-

Repartição des Negócios da Marinha.

Tendo sido presente a S. M. I. o Oíncio com data
de 10 de Abril ultimo , em que a Junta Provisória de.
Governo da Provincia do Espirito Santo , dando cumpri-
mento d Portaria de '25 de Feve»'õiio deste anno , quelhe foi expedida pp'a Secretaria Je Eslado dos Negócios
da Marinha, declarava que paia verificar-se o cone das
madeiras , que lhe haviam sido euconimendadas para a
construcção de uma l-'r.ip-ata, t.i precisa, segundo a
avaliação , a que se mandar.» prooi-du' , a quantia de
nove. a dez contos dc reis ; Monda o Mesmo Au«-;isto
Senhor, pela mencionada Secretaria de Kstado, certificar
a referida Junta, que lhe seiá remcttida aquella q,»an-
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tia, e que em conioquenaia pôde ella expedir quanto
antes as mais positivas ordens , a fim de se proceder no
corte das madeiras eoeommondadas ; devendo dar .conta
exacta ilo estado deste negocio, e igualmente annunciar¦a- porção tle madeiras . que tiver apromptado , e for
surrieiente para carregar uma embarcação, para qne nes-
ta'intelligencia se lhe envie, o conveniente transporte. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em 20 de Junho de. 18tf3.—
Luis da Cunha Moreira.

'-> RIO 
DE JANEIRO. ,

Continuação da Relação das Praças, que se acham
deslribuidas por Companhias do í.° Batalhão '

de Infamaria da Guarda Cívica.

Quarta Companhia. .
¦ - ¦

Manoel Alves d'Oliveira Pereira.
Antônio José Gonçalves Villelu Sohrelro.
Henrique José Pinto. Ribeiro de Vasconcellos e

Souza.
Joaquim José Rodrigues.
Francisco de Paula.
José Raimundo Cabral de Mello.
Joaquim José de Almeida.
José Albano Fragoso, filjio.
João Rodrigues Fragoso.
Francisco Alvares Delgado,
Gaspar Nunes Pereira.
Miguel Marques da Rocha.
Manoel Cavanha Quaresma. -
Manoel Rodrigues Barboza.
Luiz Jo?éi Lopes,
José de França Campos.
José'Marta Cavanha Quaresma,
Luiz José de Souza,
José Peixoto.
Silverio José de Almeida Brito.
Manoel Antônio de Oliveira.
Francisco José de Sá.
Manoel. Lopes dos Santos.
Joaquim Vieira Leitão.
Joaquim José de Sanla Anna.
Miguel Rodrigues Fortes.
José AntnYies ile Menezes.
Luiz José Leça.
Antônio José da Silvia,
Luiz Francisco Estevão da Silva.
José -Miguel. -..'.',.
JDeside.io Rodrigues d'Araújo,
Salvador da Silva Fidalgo.
José Ignacio da Costa.
JoséJoaqutm de Vasconcellos.
Lourenço José Ferreira rGoelbo. 
Alexandre José da Nobregi, Leal.
José da Veiada dc Barbuda-, —
Ignacio da Veiga de Barbuda.
Octayianor-Augusto Cezar, :\
Francisco Fernandes Ferreira.
Joié Ignacio Ferreira.' ¦ .
Francisco Antônio da Silva.
Ângelo Maria. , , ¦
Jeztiiíio Teixeira ile Gotwea. 

' ¦
José Maria ria Silva Rodrigues;
VerissimioMaxi.no de Almeida.
José Antônio Castfioto.
Joio José da Silva Pinto.
José Antônio de Arriorira. * ' '
Carlos iVIruia íteredia.
Manoel da Silva Sanlos. '

José Alves Ribeiro de Mendonça.
José Maria Hercdia.
Luiz Martins Pinheiro.
Manoel Correia Fernandes.
Francisco de Souza Maia.
Sebastião José de Souza.
Carlos José de Almeida,.
Joaquim d:i Costa d'Andrada.
Innocnicio da Rocha Maciel.
Luiz Joaquim de Gouveia.
Aquilino Alves Delgado.
Manoel Dias da Matta.
Januário Lane dá Cunha.
Luiz Manoel Alvares de Azevedo.
Antônio Alves de Azevedo.
Antônio José de Souza.
Sebastião José tle Souza.
Jacinto R-mgel de Sampaio. '.
Leonel Antônio d'Almeida.
Antônio de Gouvêa.
José Feliciano de Gouvêa'.
Antônio da Silva Santos.
Antônio Angolo Pedroso.
João Fernandes Lopes.
José Ferreira Ribeiro. ' :
José Joaquim do Gouvêa. '
Antônio José Lopes de Ara.ijo.
Antônio José Lopes do Araújo, filho.
Pedro José da Câmara.
Firmino José de Moura Carneiro.
Joaquim Pedro de Moura.
Antônio José Pinto.
Antônio Pereira' de Carvalho.
Fiancisco Pereira de Carvalho.
Vasco Manoel da Câmara. ¦¦
João Maria'Jacobina.
Martinho Grosma. ,-•¦¦••¦
Fidelis Hoiiorio dá Silvar Santos Pereira, •¦'¦'

X Continuar'se-ha.)

Artigos nXo Opficiaes.

NOTICIAS NACIONAES.

Rio de Janeiro 27 de. Junho.

Verifica-se a noticia de ter o Exercito Fran-
çez entrado na Hespanha, o corre a nova pel»
Galera Cotirier , vinda dç Gibraltar, de que an
Tropas Francezas ja se acham no coração daqúel-
le Reino..

Chegaram participações e-taetas da acção, qne
no dia 4 de Maio teve o Almirante Cochrane nas
águas da Bahia com a Esquadra do inimigo, que
era composta de 13 velas. O nosso Almirante
com Um desproporcionado numero de vazos ro.n-
peo a lihha inimiga , fazendo vivo fogo sobre as
suas Fragatas ; e quatro navios da retagua-rda,
principalmente uma charrua, soffreram considera-
vel dámno. O Lord , contente de dar ao inimigo
esta pequena amostra da sua superioridade, foi
com a Esquadra, em desempenho dos seos plano1.,
para o Morro de S. Paujo, junto a Bahia, e dei-
xando ali a maior parte . dos vasos da. Esquadra »
e removendo a Oitieiaes e rnarinhagetn de. ,uqs. Jfi-va outros, sahio novamente somente com a Nao,
Co,veta Maria da Gloria, ê um Brigue', e com
estes trez vasos bloquea, o Porto , sem que o oi*"
sem attacaj. Para esta Corte já vieram 3 'prezo»,),
e no Morro de S. Paulo ficavam mais cinco.
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NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

HESPANHA.

Artigo extraindo do Periódico intitulado. — O Padre
Amaro.

A parte que coube á Hespanha nas resoluções
do Congresso de Verona, já llie estava piomettida
no Congresso de Laibach. Eis a razão poique ,
«_uando se reuniram os Soberanos, não se faltou
de outra cousa nos Salões , e nos Cafés se nno
liave.á , ou não haverá guemi entre a Santa Al*
liunça, e a Hespanha? „ Questão inteiramente inu-
til; porque já estava decidida antes da reunião
dos Soberunos.

Porém sempre ha gente tão incrédula, e tão
cega que não vio os preliminares da guerra, ou
para melhor dizer o manifesto da sua declaração
no Cordão Sanitário dos Perineos ; depois converti-
do en, Exercito de observação dos im-smos, e tan-
to antes como depois ama de cria da Regência de
Uigel, e do Exercito da Fé, que ham de marchar
nos seos calcanhares, sabe Deos até onde !

O mais extraordinário he , que a maior pattedos inquiridores, se haveria ou não guerra, eram
especuladores de fundos, que fizeram tal o-uerra
uns aos outros, que muitos ficaram mortos no cam*
po da batalha, e quasi todos feridos.

Passaram estes tempos de incertezas ; e hoje
em dia (29 de Janeiro já ninguém ha que duvido
da guerra.

El-Rei «le Fiança he que a declara; mas a co-
incidência desta declaração com o expressado na
circular de Verona, e com as notas dos Soberano-.
AHiadoB a seos respectivos Ministros na Corte de
Madrid , ordenando-lhes ao mesmo tempd a sahida
jmmediata daquella Capital , não deixa a menor
duvida de que a Hespanha não só tem a lutar
contra França ; mas também contra as principaesPotências da Europa ; e que as forças , que se di-
rigem contra ella obram por impulso, coiomunica-
do desde o funtlo da Rússia até aos Pireneos, ou-
de se acha o Exercito Francez , como vanguarda
da Santa Alliança.

He pois escusado suscitar novas questões parasaber se esta guerra he ou não he justa. Bastantes
razões se tem expendido pro, e contra,- o que im-
porta saber he que , ao ponto em que se achamas cousas, ella he inevitável. Agora as únicas
questões, que se poderiam fazer seria á cerca doseo resultado.

Emquanto o exame dessas questões fornecematéria a todos os escriptos , e a todas as con-versaçoes ; seja-nos permittido offerecer outras ,que ainda não tem sido agitadas, nem discutidas.Iorque razão a Hespanha se acha em guerra ci-vil ? E quaes sam as medidas , que o GovernoConstitucional tem adoptado para extiipar o maior«agelo, que que pôde opprimir, e devorar umaJNaçao ?
O exame destns questões seria tanto mais ne-cessano , qne -talvez delle resultasse a evidencia de

qne o mesmo circulo vicioso , que envolve a Hes-
punha na guerra civil, attraie sobre ella a guerraestrangeira; e que, se ella tivesse procurado sin-çeramente manter a paz interior , o tivera conser-vado com as de mais Potências.

Em verdade, nenhum espectaculo tão lastimo-«o , como o de uma Nação, que não cessa de exal-tar as s„as instituições , que as defende com omais decidido enthusiasmo, .qu*. declara á face do

Mundo inteiro que antes se deixará perecer do
que soffrer a mais pequena mudança na sua Cons*
tituiçáo; nao achar nessa Constituição idolatrada
outra garantia se não- a guerra civil, e a avírsãodas Potências da Europa.

Onde está pois o principio vicioso , . do qual.resultam tanto* males ? Que elle existe , he de
facto; e provada a sua existência, elle ha de ne-
cessariaiTieiite encontrar-se ou nn Constituição, ou
nas Aucto.idades consumidas. Mas não sendo na-
tural, que estas Auclo.idades tão afeirada» á Cons-
tituição deixem de a executar muito á letra, se-
gue-se que he no âmago üu mesma Constituição
onde existe o vicio, quando não seja outro, se
náo a sua excessiva perfeição.Siippoiiliamos pois que a extraordinária, eangélica perfeição Constitucional he quem oceasio-
na todas as desordens ; isto seria Ijaastai.te para
julgar essa Constituiçr.o impe.feitissinia ; porque,não he a peijeição ideal de uma Constituição queluz a felicidade dos Povos, he a gaiantia real queella oüerece aos interesses de todos em geral , e
ile cada um Cidadão em particular , que a faz per-feita, e apreciável. Ser ella velha ou nova, boní-
ta ou feia , he inditfeiente ; com tanto que se an-
teponha sempre a bondade á formosura.

Além do que, he forçoso que es a tão decan-
tada Constituição Hespanhola tenha uma lace btl-
Ia , outra hedionda, e esteja coliocada entre os
Hespanhoes de tal maneira , que cada ametade da
Nação , náo podendo contemplar o lado que lhe
fica opposto, julga só daquella que vê ; e daqui
nascem os sentimentos de honor, ou de satisfação
que cada um Iho tributa. Se fosse possível fazel-a
mudar de posição , ou affectos da multitude que a
contemplam , seriam inteiramente diversos ; isto be
sempre uma ametade da Nação seria satisfeita, e
a outra descontente.

Ousemos encarai-a pelos dous lados, e prin-cipiemos pelo lado mais perfeito, porque uão so-
mos insensíveis, nem contrários a belleza Conslitu-
cional.

Este lado appresenta um Rei naturalmente in-
clinado ao despotismo , e não isento de crueldade
expiando as suas faltas, e mui principalmente sua
ingratidão, pelo estado de nullidade a que o redu-
ziram. Este estado de cousa não deixa de ser li-
songeiro para quem contemplou o horroroso espe-
ctaculo que , por espaço de seis annos , oferece»
a Hespanha debaixo do Governo Paternal de Fer-
nando VII: e he ainda muito lisongeito para aquel-
Ias victinias que, durante esse tempo de persegui-
ção , escaparam aos seos furores.

Mas o lado opposto offerece um quadro não
menos horroroso ; porque appresenta , debaixo de
outras fôrmas, a mesma origem de abusos, e des-
ordeHs. O que tem mostrado a necessidade de uma
Constituição em todos os paizes dc.poticos, tem si-
do o» inconvenientes, que resultam á Sociedade, «les
todos os Poderei em uma só pessoa, ou corporação,
<|ue os exerça segundo o seo capricho, ou belpra-
zer. Ora, para uma Constituição' poder obstar a
estes inconvenientes, e assegurar a cada um o»
seos direitos, he preciso que estabeleça uma ar-
dem administrativa de tal modo combinada, que a*
Auçtoridades, que ella constitue sejam livres, e In-
dependentes no exercício das suas funeções , e que
pela divisão sabia dos differentes poderes, estabe-
ça um celrto equilíbrio, em virtude do qual ne-
nhum possa sair das suas attribuições sem encon-
trar nos outros immediata resistência.

Esta sabia divisão, este certo equilíbrio he
¦-?«?
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precisamente o qne se não observa ua Constituição

que- ue tua! mente rege uiiiíi parte da Nação Hespa-
nliola, e íorceja pura subjugar a outra. A aucto-
ridade absoluta , que existia-no Rei, existo tagoia
nas tones ; e he mister (pie ella não e.vista em
¦nenhuma parte. Fernando VIL já não podo ser
cruel, nem déspota; mus podem o ser ns Cortes,
sem que elle, nem niguem se lbe possa oppor. Em
unia palavra o despotismo mudou tle nino, e cie
nome, mas não ile essência. Fernando VIL he lio-

je para ás Cortes tanto, ou aindu menos de que o
Conselho de Castclha era paia a Fernando VSL,
nos últimos seis annos do seo n-inario absoluto.

Pouco importaria este poder absoluto, que exer-
Cem as Cortes sobre o Rei actual , que bem for-
tejou para se entranha! nesse abysmo: mas odes-

piitismo democrático uno lae menos feroz que o
despotismo Real, ou aristocrático , nem menos in-
clinado a exercer o seo poder arbitrário ^ sobre as
classes, que julga suas inimigas. Além de quedes-
te despotismo constitucional , que existe nas Cor-
tes , envolve uma contradicção manifesta com os ver-
dutieiros princípios das Monarquias Coustitucionaes,
os quaes tem estabelecido os justos limites da pre-
togativa Real , que as Cortes reduziram ao ulti-
mo gráo de nullidade.

Continuando a olhar para a Constituição pelo
lado da belleza, náo podemos deixar de ver coni
satisfação , e applauso a abolição do bem imprópria-
mente chamado Santo OJjicio (ainda que uma tal
instituição bem lhe convinha para manter a into-
lerancia religiosa.... art 12) tribunal infame, eu-
ja existência offendia a Religião, maculava o ter-
reno , em que exercia os seos furores, e aviltava o
Governo que o permittia. Mas «;ue lastimoso qua-
dro não offerece o outro lado . '» intolerância po-
litica com toda a comitante caterva cie espiões , mi-
iiistros, e algozes; e, o que mais he, o poder
discricionário, que tem cada indivíduo que se uleu-
nha Constitucional , «le perseguir , maltratar , e
mesmo privar da vida a qualquer que não pensa
como elle ! (*)

Onde está pois a differença ? Ser victima do
fanatismo político, ou do fanatismo religioso deixa
por ventura de ser um attentado confia a iiLer-
dade dc expressar seos sentimentos , que segundo
a mesma Constituição he um dos mais preciosos
direitos do homem: O certo he que a Inquisição
abominável e terrível como era, não sacrificou nes-
tes últimos cem annos tantas victimas ao luiiatismo
religioso, quantas em menos de trez annos tem si-
do immoladas em Hespanha ao fanatismo conslitu-
lional ! Por tanto pôde dizer-se , que a Inquisi-
ção , assim como o despotismo , ainda se não acha
abolida na Península , mas tão somente transtornada.

Outra perfeição que senão pôde negar áCons-
tiíiiiçáo Hespanhola, he a abolição de certos aba-
sos, que existiam'nas classes — Clero, e Nobreza.

(*) Não ha muitos mezes que ouvimos dizer a
um sujeito, vindo de Madrid, a outro que l'.u per-
pintou o que havia por lá de novo, o seguinte:
" El espirito publico no puede ser mejor. Mire Us-
tal: algun tiaupo emtrs ele snl.ir de Madrid, El-Rei
se- passeara e ml Prado, l\in dado machos 'eiveis ai
liei Constitucional, piro a unos trez pícaros se les
eirileijéi grilvr-.n biba El-Rei absoluto! Paes, Sem:,
se forem a renar ed outro mundo 1 ¦— E como assi ? —
Unos Caballeros Constiliicuinetles los srguiron, e eil

iinacliecer acabaron com ellos a cochil/eidas. Com que
t/a Usledcs veen que ei espirito publico no puede ser
mejor! ,,

Mas por- ouIro lado ve-se que, em vez rie 3P t(i(,
limitado a relónnar os ai,usos, o que ora jus»0
louvável , cila quasi que aboíio as cia:,,.,,'. ,,,.''
he contra todo o direito, o. justiça. e nié ine-vaC
qilivel.

A demais disso , essa mesma pertendida reibr-
ma não consiste se mie» no Iretspetsso dos abusos
dessas duas classes derreitadns , para a terceira <,uu
as derrotou, En. quo consistiam os abusos dessas
classes? Em despiczarem a tercei.!, chaiiiudi!/'•»,e exercerem sobre ella todo o gênero cie; i.nusu-
ças e vexames : grande abuso por certo , e jeva.
do a tal excesso que ^oi a principal causa da re*
volta. Mas esta tercefia classe, uma vez triuiilán-
te , mostra-se por ventura laiui.s jusia , e liberal
para com us outras ? Não por certo : logo , não
estabelecendo a Constituição , como cumpria , o pis-
to equilíbrio, qne deve existir entre todas as cias-
ses, de que se compõe a Nação , e os diieitos e
privilégios, que competem a cada uma. , uão coníbr-
me aos abusos reconhecidos por taes, mus confor-.
:ne aos bons titos, e costumes nacionaes-, e dando
pelo contrario á terceira classe o poder de oppri-
inir us duas outras, ainda coin mais latitude, do
que tinha sido opprimiria por ellas! Segue-se que
não remediou , mas só tiaspeissou os abusos das
duas primeiras classes pura a terceira , transfor-
mando deste modo um abuso contra a Lei , em
um abuso legal.

Outro abuso da primeira classe era dispor a
seo bel prazer cios Empregos Públicos, seja entre
si , seja em favor de seus clientes ; abuso abouii-
navel , origem de milhares de injustiças , e de ca-
lamidades , porque não só privava aos beuemeri-
tos de um direito que lhes pertencia, mas também
o Estado, afastando do seo serviço homens, que
lhe podiam ser uteis , e dando-lhe sevanelijas, que
o devoravam,

Tem cessado por ventura esta abuso mór? 0
que então exercia a classe, a quem se attribue es-
sus desordens na Península , não o exercem hoje
com muita edificação regenerativa os Deputados em
Cortes? Será preciso citar exemplos? E, faliando
cloa mesmos Deputados , quanto se acham lá como
Pilatos no Credo, ou Judas entre os .Apóstolos ?
Quantos indignos uté de se acharem nus galerias ,
se acham somados nos bancos dos legisladores, não
devendo sua elevação se não á vil cabala?

Não cauçaremos ao Publico em desenhar , ain-
da que com tosco pincel, Iodas as feições da bella
Constituição Hespanhola vista de ambos os lados.
Basta repetir mais uma vez que ella tem uma face
bella, e outra hedionda, para a caracterisar de*
monstruosa.

( Continuai-se-ha.)

C-0RRE8POMDEN8IA.
Srs. Redactores.

Como jiilíro da iraior importância a questão so-
bre os Portuguezes , e os liiasilieiises , e ápcznr.
da decisão da Assen.blea, p?rsi*»to ainda na opi-
nião , de que o Projecto (*) do Sr. Moniz Tavares

(*) Julgamos que por esta oceasião será agra-
ilnvel aquelles «los nossos Leitores que não tem as-
sifttido ás Sessões da Assembléa , transcrever neste
Diário o Projecto do Sr. Moniz Tavares , a qu»
se relerem as emendais do Sr. Deputado Antomo
Carlos, as quaes viam cm seguimento da carta supra-
Eií aqui Projecto.

A Assembléa Geral Constituinte <; Legislativa
do Império do Brasil Decreta. .
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m-rassar a segunda discussão para alu rar reforma-
ilo o que fiz de antemão, appresentando as minhas
emmendas, que tiveram igual sorte á do Projeeto
Original , 0 assim nííó foram impressas ; rogo-lhe
por isso queiram inserir no seo Diário. Sou do
seo venerador. — Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado.

Emniendas ao Projeeto do Sr. Moniz Tavares

Ao 1.° Artigo Todos os Portuguezes residen-
tes no Brasil ao teinpo da declaração da sua 1 n-
dr-pendeneia, que-não deram mostras de inimisade
a Nossa Sagrada Causa, e á Pessoa de S. M. I.
sam Cidadãos Brasilienses.

Ao Artigo 2.° Aquelles porém, qne se mos-
trnrain inimigos da Independência ; não sam Cida-
dãos Brasilienses, e continuando sua condueta k
ser adversa ao actual systema, fica o Governo
auetorisado para , por espaço de trez mezes,
os fazer partir para o seo paiz, ou para qualquer
outro, que elles escolham , com tanto que saiam dos
limites do Império.

Artigo cí.* Os qne vieram depois do Decreto
de 14 de Janeiro deste anno, apezar de terem
dado as fianças exigidas, ficam igualmente snjei-
tos a ser transportados, como os primeiros, quan-
do o Governo assente á vista de presnmpção le-
gal, que elles sam perigosos ao socegado Brasil,

Artigo 4.u Os que vierem daqtíi èmdiànre não
serám admittidos neste Império, du tante a gnerrn,
Pôde porém o Governo debaixo da sna responsa-
lielidaae admittir a nm , ou outro indivíduo , tendo
*m vista o bem do Império, e a utilidade, qne
pôde causar a sna acquísição.

Artigo 5." Para execução dos antecedentes ar-
tigos todos os Portuguezes residentes no Brasil
participaram á Câmara tia Villa 0:1 Cidade, em quer
residirem, o seo nome, naturalidade, idade, ofceti»
páção , protestando a sua adhesão anterior, e actual
áo systema do Império ; e quando dentro de nm
mez não tenha a Câmara denuncia alguma da Aue-
toridade Administrativa, que invalide o protesto ;

1." Aquelles Portuguezes, que presentemente
residem no Brasil com intensiío de permanecer, e
que tem dado provas mio equívocas de adhesão á
Sagrada Causa da Independência , è k Augusta Pes-
«oa de S. M. I. , sam declarados Cidadãos Brasi-
leiros.

S.0 Aquelles porém , cuja condueta for suspei-
ta, o Governo fica auetorisado por espaço de 3
mezes, contados do dia dn publicação do piesente.,Decreto, afazer retirar immediatamente para o se»
Paiz.

3.° Posto que se franqueie a livre entrada a
todos os Estrangeiros, e por conseqüência aos Por-
tuguezes, qtm dezejarem estabelecer-se neste vas-
to, e- rico Império:- todavia nenhum será 'jamais
admittido a qualquer Loga-r de honra, confiançn ,e interesse., depois da publicação do presente De-
«reto em diante , sem que preceda Carta de 

'Natn-
Taüsação concedida pelo Governo, para o que ha-
vera o mais rigoroso escrúpulo , marcandos-se desde
ja, em quanto não se concilie a Constituição , se-
«te annos de residência não interrompidos, e posses-¦são de propriedade territorial-v4.° O Decreto de 14 de Janeiro do presenteanno mio 33 julgará por este revogado , antes fica
^m pleno vigor.—Paço da Assembléa 10 de Maio«e 1823, — Francisco Moniz Tavares. — ,

para o que lhe sçríi feita igiial pr.ríicípnção pelo
declarantc , ficaram reconhecidos Cidadãos , e .10 go-
7.0 tle todos os direitos civis, e políticos, que co-
mo a Cidadãos Brasilienses lhes devam competir.

Artigo ti." Se porém appar-cer na Câmara de-
nuncia da auetoridade administrativa repectiva con-
tra o protesto da adhesão; a mesma Clamara com'
o seo assessor decidirá , depois ile ouvido o aceusa-
do, se elle está por caso do l.° ou do ü." Arti-
go deste Projeeto.

Ao Artigo 3." Artigo T." Todos os Portugu*-
zes , qne não forem reconhecidos'Cidadãos Brasi-
lienses na forma do Artigo l.° e ti." não podem
occnpar logar algum de honra, confiança, e pro-
veito ; e igualmente os que vieram depois da de-
duração da Independência.

Artigo 8.° Os que forem admittidos pelo Go-
verno, couio «leis ao Império, ficaram sujeios a
mesma inliabilidade, salvo se a Assembléa o dis-
pensar.

Artigo 9." Esta dispensa porém se não esten-
rJerá se não a occnpaçáo do emprego, e nunca á
participação dos mais direitos de Cidade.

Artigo 10.° Os Decretos de 18 de Setembro
de 18-22, c de 14 de Janeiro deste anno sam re-
vogados ni parte, e;n que se oppoem ao presente
Decreto.1 Paço da Assembléa 23 de Junho de 1823. —
O Deputado Antônio Carlos Ribeiro d' Andrada Ma-
¦chado e Silva. —

Srs. Redactores.

Tendo VV. mm. no seo n. 114 publicado tim
documento histórico, que mostra ter o Rio de Ja-
neiro já de antigos tampos enviado soecorres á Pro-
vincia 'a B .Ma, occj.pada pelos Hoüandezes , e bem
assim ;,o Reino de Angola, soecorro sem o qual
aquelle paisi difíicilmente se livraria dos s»os in*
vasores. Julgo tambem a propósito comamnicar-lhea
Ss reílexões seguinte* de .irh Patriota, que mostrou!
não «', a vantagem que Angola tira da sua tirrião
ao Bril . mas até os direitos ;• que para isso ha.

De=de o começo do estabelecimento dn África
em T4-91 até o tempo pvesente tem a longa expe-
riencia mostrado quanto estes dous Paizes não- po-
dom subsistir um sem o outro (1) e uma prova bem
¦decisiva desta precisão foi a empreza de Salvador
¦Corroa 'de Sá e Beniwides, quando em 1G48 saio
desta Cidade do Rio de Janeiro para reconquistar
Angola dos tlotlandezoíi: isto pelos males, qué nos
resultaria da privação do Commercio , que para ali
fazíamos. Sendo pois em aquelles tempos tão ne-
cessaria a regular marcha em siinilhantes negocia-
ções , he obvio qtie mais 'igdi.spe,risa:vel se mani-
festa agora , se não o seo angmento de relações, ao
irmãos a sua conservação , visto estarem abertos os.
alicerses, que vam firmar o" edifício deste vasto
impeiio. Collocado r, Brasil pela Natureza desde;
o Amazonas a1é o Prata tem igualmente em freivtH
a África Occidental, .sendo situadas as pessoas quer
eram sujeitas á antiga Monnrchin desde a .Cidade
de Benguella até S. Paulo de Loanda ; iPoude se;
vò que só pela sua posição geográfica devem natu-

fl) Bem entendido que a maior dependência
do Brasil só pode durar com o Commercio da Es-
cravattira ; mas uma vez abolido este irtnnmnno
Commercio, que tanto desacredita a civilisação , e
moralidade Brasileira , fica toda a dependentfhv (ftt
parte de Angola.



'(,:í6 
)

. rnimenta enlaçar-se eítes dons Paizes, ainda quan-
do não houvessem motivos sagrados, ou ele dever

Sara 
que Angola sempre olhasse para o Rio de

aneiro, Capital deste Grande Império, que hoje
representa por si, e que tem indisputáveis direitos
para exigir que o.Reino de Angola procure este
centro. D'aqui igualmente so collige qne Portugal,
mandando agora expedições a Angola impoliticamcn-
íe, reconhece não só a importância ela sua união ao
Brasil , que quer evitar ; mas até obra hostilmente
contra este Império por attacnr os seos direitos.

Quando os nossos antepassados descobridores
do Reino de Congo introduziram neste a Religião
Catholica em 1491 só depois de 84 annos vieram
a ter ali domínio próprio, sendo ocearionada esta ele-
mora d'attenção aos estabelecimento» de África,
pelos descobrimentos da índia, e America, quasi fei-
tos ao mesmo tempo : a instâncias pois do Rei de
Angola feitas a Rainha D. Catharina saio então
tle Lisboa em 1559 o primeiro Governador de An-
gola Paulo Dias.

Oceupados então os nossos antepassados com os
estabelecimentos, e mais negócios de África foi esta
Provincia nos differentes Governos experimentando
as altercaçfies dos tempos, e circunstancias até a
memorável epocha do governo de Fernão de Sou-
za em 1627, tempo no qual os Hollande-.es man-
daram unia esquadra composta de 8 grandes Na-
vios , e tendo tentado por mais de 3 mezes de de-
mora entrar no Porto de Loanda, sempre foram in-
fruetuosas suas tentativas, até que em 1041 appa-
recendo uma poderosa Armada composta de 21 Na-
vios de força, então no dia 25 de. Agosto os Hol-
Jandezes desembarcaram, e tomaram posse de An-
gola, e os Portuguezes se recolheram ao interior
uo Presidio de Massangano. Estava reservado aos
Brasileiros livrar aquelle Paiz. No dia 12 de Maio
de KM8 saio deste Porto do Rio de Janeiro uma
expedição para reconquistar Angola ; para a qualcooperaram os Fluminenses com um grosso, e: vo-
luntario donativo, com o qua! se aprontaram 15
Embarcações , 4 das quaes foram compradas á eus-ta do Governador Salvador Corrêa de Sá. fa)Resultou deste soecorro do Rio de Janeiro queno dia l.o do Agosto de 1648 foi o Reino de An-
gola entregue outra vez aos Porttiguezes , e todos

fa) Salvador Corrêa de Sá e Benevieles eraBrasileiro , e nascido nesta Cidade do Rio ele Ja-'¦tf-1!0, Stta nob.reza p feitos , ^m assás conhecidos.
Vide Mem. Hist. do Rio de Janeiro Tomo III

fomos vivendo constante, e inalteravelment»
época do anno de 1821 memorável plu , 

°. *%a

çõe!, Brasilica, e Portugueza. O veneno 
' 

,,".,moralidade, que com sigo tem trazido tèmno' r"calamitosos, levou também, parte de simill.-.,,.,°
es ao Reino de Angola, o qual ora se acli;acistna. querendo tomar um falso Norte e ?"'

a ancora da segurança, e felicidade. Mas mu 
'

os habitantes dc Angola aquelles, que' tem ròth ¦•¦V'
essa Provincia a similhante estado de dfist-rac
qual ameaça ainda maior ruiua , e maior" per,,. 

°
sain os proaelytos emittidos ela mesma ordem n*'
sublevar Pernambuco, para desgraçar a Bahia , 

"
der Portugal , e a rios de sangue reduzir o VraT
de Rio de Janeiro, e Provincias centraes se a Piovidencia Divina não fixasse neste Paiz o incansa"
vel Pedro I. para centro de união , e apoio dètodas Províncias, que procurarem, e se uniieu •
este ponto , que 

"tanto tem de natural , e prom-iu
quanto de facilidade para prestar soccorros aquella
Provincia, que se unir-,- e olhar paru elle com sin-
ceridade.

Com effeito he até onde pôde chegar n fasci-
nação, e orgulho do plúmbeo-partido, que ora do-mina em Angola , para não conhecer a desgraça
a que vai reduzir similhante Paiz : b numerário já'desapparecoo da circulação! ; o Commercio vaciílà
com acontecimentos do tempo , e no meio de iodos
estes males apparece um partido que quer que An-
gola pretenda dirigir suas relações para Portugal
esquecendo-se de seos interesses, e até de seos\le-
veres em ligar-se por todos os principies ao Impe-
no do Brasil, até por própria conveniência, nio
vendo que de Portugal só poderá contar cem baio-
netas , as quaes acabaram de limpar alguma rique-
za, que ainda exista, com os saques, e com as
violências, que estes modernos Vândalos tem exer-
cido em toda a parte onde a desgraça -os tem le-
vado.

He pois de esperar que o Governo brasilíense,
com a sua costumada aetividade , olhe para os in-
felizes habitantes de Angola , vietimas de um par-tido pequeno sim, mas senhor da força; e assim
como o Illustre Salvador Corrêa de Sá achou nes-
ta briosa Cidade o Povo disposto á'reconquista de
Loanda do poder dos ílollandezes , maiorniente de-
verimhoje encontrar-se outros recursos, sobre tudo
augmentando-se como se espera a nossa Marinha
de guerra, que será o sustentaculo deste Império, e
sem a qual dehalde se procurará engrandecer, e prós-
pecar o mesmo Império. — Priiicipiis obsta. -— Ob. C.

N O T I C 1 AS M A RI TI M A S.
ENTRADAS-

Dia 2.0 do corrente.— Cork; .06 dias ; T. In*Earl St. Imcente, Com. P. J. Rexver, transportaio7 degradados, segue para o Cabo da Boa Ewe.rança. J
SABIDA S.

Dia 2.5 do corrente.—Himbriche,- B. Santa Ro-

za, M. Manoel ele Jesus Fiaria, equipagem 2.5, car-
ga fazendas , e agoardente. —Cabo frio ,- L. S. Fran-
cisco de Paula, M. Manoel da Costa Porto, equipa-
gem íi, carga vinho.— Dito, L. S. João Baptista-,
M. José de Oliveira Marques, equipagem 4, en,
lastro.

RIO bs JUNIÍIPO B4 IMPRENSA NACIONAL. \m.
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ALVARÁ'.

JCi U o Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo
tio Império do Brasil. Faço saber aos que este Alvará
virem : Que sendo-me presente a Con_la da Mesa do
Desembargo do Paço , a que Mandei proceder a ceica
«fuma aMemoria relativa ao estado, em que se acha o
_ro Judicial , e ás providencias , que a este respeito se
faziam necessárias, sobre cuja matéria Me informou o
Desembargador Decano d' Aggravos da Casa da Suppli-
cação , * respondeo o Desembargador Procurado» da Ce.
roa, Soberania , e Fazenda Nacional,' F, supposto que a
dita Memória continha muitos artigos de Legislação, qua
se devem discutir na actual Assembléa Geral. Consti*
tuinte , e Legislativa deste Império ; com tudo como
sam justas as providencias, que pelo sobredito Desembar-
gador Procurador da Coroa , Soberania, e Fazenda Nacio-
nal Me foram proposta, na mencionada Consulta: Hei por
bem por Minha iinmediata llesolução de mate um de Ja*
neiro do corrente anno: Determinar o seguinte, f rimeiro :
^ub os Escrivãei tenham livros do Protocolo da Audien-
çia, aonde lancem os Termos , e Requerimentos das
Partes, e nio em tiras d- papel avulsas , assignando-os
o Juiz por um Termo simples d' encerramento , no fim
de. cada Audiência para constar , e nio -acilar a direito
de cada uma das Partes pelo desmazelo do Escrivão,
ou incúria do Juiz. Segundo: Que todos os Juizes da-
lem os seos Despachos, como já foi determinado por
Provisão da referida Mesa,, rie vinte cinco de Fevereiro
íleste anno, não só a respeito rios mesmos Juizes; mas
também de outros quaesquer Magistrados de toria , e qual»
quer ordem , natureza, e graduação, ainda os mesmos
Fiseats, a fim de ue evitarem as anteriatas, e confusão
cios Despachos. Terceiro: Que o Juiz da Chancellaria ti-
re precisamente cada seis mexes a devassa do procedi-
_nto dos Ksctivieas, Alcaides , e outros Officiaes de
Justiça na conformidade dos Decretos vinte quatro de
Julho de mil setecentos e quatorze , e trinta tle Agosto
de mil sete centos, e trinta e quatro , procedendo contra
os mesmos na forma de Direito, Fazendo-o publico porJitJictáes, a quem os quizer aceusar para assim se evi-
lâr a confusão • dos bons com os péssimos , que elevem
.ser castigados para o exemplo publico. Quarto .- Que o
Promotor da Justiça, em conformidade do Alvará de
de trinta e um de Março de mil setecentos quarenta e
dous, paíagrafo quinto, visite a Cad.:a no primeiro dia
de cada mez com o solicilador da Justiça , tomando rol
dos prezos, e examinando se ha d
das Sentenças dos Condetnnados
dando as mais providencias , que eonvierem a bem tiosmesmos, indagando a fôrma, porque, o Carcereiro o»trneta, e como Cumpre os seos deveres , rie que deverádar conta mensalmente á Secretaria afEstado dos Nego-cios da Justiya , indiviriuando muito especialmente aconducta do ,ijt0 Carcereiro, e ouvindo os prezos,' in.lormando de tudo igualmetne o Regedor da Casa dafaiipplicaçito. Pelo que Mando ao mesmo Kegerior da*-; . da Suppliciçio, ou a quem seo cargo servir cum-
pra, e guarde, afaça cumprir, e guardar ests Alvaii tão

ai 1 5

eniíiiM na exccnçlp
aua experiiçiio , e

inteiramente como nelle contém. Dado no Rio de Je.ai
ro aos quatro de Junho de mil oitoeento e vinse ire/ ,
secundo da Independência, e rio Império. — IMPEM •-'.-
DOR Com Guarda— Caetano Pinto de Miranda fãuri-
tenegro.

Annoos d.fficio.

Repartição dos Negócios do Impene

Manda S. M. o Imperador , pela Secretaria de Es»
tado dos Negócios rio Império , que o Monsenhor Ins-
pector da Capella Imperial, passe as ordens necessárias
para que se effectue a entrega do Órgão . de que o
Mesmo Augusto Senhor Houve por bem fazer doação á
Capella do Seminário de S. Joaquim desta Corte; rican-
do a* intelligencia , de que na data desta se participa
ao Reitor do mesmo Seminário esta imperial Determina-
çfao , para ter o seo devido cumprimento. Palácio do Rio
de Janeiro em 18 de Junho de 18-3» — José Bonifácio
de Andrada e Silva.

Na mesma data se fez ao Reitor do Seminário de
S, Joaquim , a participação acima indicada.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Constando a S M. o Imperador o abuso, qtie com-
mettem alguns Dizimeiros das Províncias de Minas , a
S. Paulo , de passaiem re«alv'as de ha-rerem cobrado Di.
zimos rie gêneros , que sendo desta Provincia do Rio ,
dizem pertencer aquellas ; ticándo deste modo izentos os
lavradores de t.ae3 "gêneros do pagamento da referida
collecta no acto rio a.mliarque ; Manda pela Secretaria
de. Estado dos Negócios da Fazenda , que o Provedor
dos registos da Parabiba , e Parahibuna do recaibimen-
to desta em diante , não consinta que transite paalos
mesmos registos, geiiqfa algum daquellas duas Províncias
acompanhado de tesalvas dos ;Dttzimeiros, sem que nel-
Ias se ponha pelo Escrivão dos mesmos registos uma ver-
ba assignada por elle, e pelo dito Provedor, que vert-
fique serem taes gêneros pertencentes ás duas menciona-
dus Províncias , participando sen. perda de tempo á ri-
ferida. Secretaria de Estado o dia em que recebeo a pre-
stinte ordem , e a poz nu sua devida execução. Paço 21
de Maio de 1S'2,Í. — Martim Francisco Ribeiro de An-
drada.

Repartição dos Negócios da Marinha.

Tendo sido presente a S. M. I. o Officio com data
de 17 de Maio ultimo, em que o Governo Provisório da
Provincia de Pernambuco participa haver promovido ao
Posto de Segundo Tenente da Armada Nacional e Im-
perial a Manoel Joaquim Itodiigu es Sette. Piloto, r-inprc»
gado no còm.nanrto do Hegi-ai'. Oral do Porto daquel-
la Província , reuictteiido a coja.a, du Peitaria , porque fi-

I
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«era aquelle Despacho a fim de obter a Imperial -Confir-
reação; e Reconhecendo o Mesmo Augusto Senhor, que
o referido Governo , per attendiyeis qnç, fossem os ser-

,viços , e circunstancias do mencionado Piloto , . se arro-
guva attribuições, que só competem ao Chefe do Poder
Executivo , quando tomava ui.ia. medida para qne de
nenhuma '.raia se acha auetorisado; Manda pela Secre-
taria de Estado dos Negócios da Marinha , significar-lhe
para seo devido conhecimento , e governo, que não só
não Se Digna, de Prestar a Sua Imperial Confirmação ao
despacho ,—«pie—incompetentemente fiüera , -mas " até quecompletamente o Desapprova ; Deteri-iinando cm conse-
quencia , que fique de nenhum effeito a Promoção em
questão. Palácio do Rio de Janeiro ein 18 de Junho
de 1823. ~- Luiz da Cunha Moreira.

i «i>aQC6.Q&Q$9s bb"

RIO DE JANEIRO.

-Contílinuação da Relação das Praças , que se acham
destribuidas por Companhias do 2." Batalhão

de Infantaria da Guarda Civica.

Primeira Companhia.
Manoel de Andrade Pereira.
Manoel João de Pinho.
João Ribeiro de Carvalho.
Joaquim Bandeira de Gouvêa.
João da Matta.
Ângelo José Sardinha.
iFrancisco de Araújo Landim.
Antônio da Silva Regadas.
Venancio Francisco Mendes Xavier.-Francisco Antônio Malheiros,
¦Manoel Maria Cabral.'Francisco Caeiro Bahia.
João Baptista de Carvalho,
Leonardo Antônio Gonçalves Bastos
Francisco da Fonseca Figueiredo.
João de Oliveira.
Joaquim José Ferreira.
Sabino Joaquim da Silva Neves.
Basilio José Pinto.
Trocato José Pinto,
José Maria da Costa Mattos.
João de Campos Silva. ¦
Francisco de Paula Xavier.
Joaquim Antônio Gorgel.
Thomé Joaquim da Silva Viegas,
João da Silva Pinto.
¦Fortunato José de Andrade.
Joaquim Martins Pinheiro.
Manoel Correia da Costa.
Albino José da Silva Pimentel.
José Carlos da Silva Paiva.
João Baptista Bifam.
Joaquim Pires Farinha.
Francisco Antônio de Mello.
Floriano José Marques da Silva.
Marianno José Martins.
Francisco Firmino de Guimarães.
Manoel José Barboza.
Manoel Luiz de Castro , filho.
Thomaz Maria dAfonseca.
Simplicio da Silva Nepomp.ceno.
Joaquim Maria da Costa Matos.
José Joaquim Marques. .
Marianno José Pedro.
Luiz Manoel Pereira.
Joaquim José Teixeira.
Amaro Velho da Silva Bitancourt.
João Francisco dc Medeiros.
Roque Joaquim de Brito.

Etisebio José elo Nascimento.
Cyrilo Autonio Machado.
Pedro Nolasco. ,
Francisco Rodrigues Proença.
Manoel do Nascimento Monteiro,'
José Maria de Souza.
Joaquim José Corvello.
Luiz José Alves , filho.
Amaro Baptista Pereira.
Américo Joaquim de Macedo.
João Antônio Ribeiro.
Antônio Valentim de Oliveira.
Manoel Rogério de Barros.
José Malheiros de Mello.
José Joaquim de Faria.
Manoel Tadim da-Rocha.
João Gomes Loureiro.
Joaquim José Portugal.
Rodrigo Antônio de Araújo Lima.
João Midosi.
Francisco Dantas 

"Vasconcellos.

Antônio de Miranda Marques.
Joaquim José Soares de Valadares,
Manoel da Cunha Barboza.
Antônio Luiz Tinoco.
João Antônio da Silva Leitão.
Luiz Pereira da Roza.
Antônio Rodrigues Peroira Telles.
Manoel Caetano Pinto.
Antônio Benedicto da Silva.
João Antônio Pereira.
Clarimundo Marianno da Silva.
Manoel da Silva Telles.
José Pedro da Silva.
Caetano José Gomes.
Fi_aucisco da Costa Pereira,
José Francisco Cortes.
Reginaldo José do Amaral.
Antônio Joaquim da Silveira.
Francisco Antônio de Carvalho.
Antônio José da Silva Porto.
Florindo Gomes de Macedo.

(Continvar-se-lia.yy y
N. B. Quando em o Diário N.° 139 se pu-blicaram as Praças da Guarda Civica, advirta-se

que aquellas Praças sam da 3.» Companhia, dó
1.° Batalhão; declaração, que ali se não fez pordescuido.

Artigos nao Officiaes.

NOTICIAS NACIONAES.

MONTE VIDEO.
As ultimas noticias que temos daquella Praça

afiirmam que a soldadesca tem destruído a maioí-
parte das quintas dos subúrbios, e trata-se de rea-
lisar-se uma contribuição por agora de 40^j pezos.

Em a noite He 17 para 18 de Maio saíram
as tropas da Praça a ver se conseguiam gado; é
nesta diligencia morreram 4 homens , e ficaram 1[>
feridos, 4 dos quaes expiraram também'ao segun-
do dia.

Relação das pessoas, que tendo assignado para a Ins-
tituição das Escolas de Ensinuo Mutuo, tem

contribuído com a sua subscripção
O Excel. Alexandre Eioi Porteli
Antônio de Soriza Sepulvedá
Antônio João de Menezes

6U400
6U4ÜÍ)
6U400

191-200
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Transporte
Antônio Homem do Amaral
Antônio Élisiario de Miranda e Brito
Antônio José de Brito
Antônio Gome» Ue Brito
Antônio da Silva Henrique»
Antônio Martins Pinheiro
Antônio Rodrigues Bastos
Antônio Bandeira de Gouvêa , filho de

João Bandeira
Antônio Coelh» da Fonseca
Bento BarrOzo Pereira
Bernardo José de Figueiredo
Domingos José Teixeira
O Excel. Francisco Maria Gordilho Velo-

so de Barbuda
Francisco Cláudio Alvares de Andrade
Francisco Cordeiro da Silva Torres
Francisco José de Souza Soares Andréa
Francisco de Paula e Vasconcellos
Fiancisco José de Araújo e Menezes
Felix de Seixas Souto Maior
Feliciano Joaquim Gomes
Gregorio Francisco Ramos
Henrique José de Araújo
O Excel. Joaquim Xaver Curado
O Excel. João Maria da Gama Freitas

Bcrquó
O Excel. José de Oliveira Barboza
O Excel. Joaquim dc Oliveira Alvares
José da Nobrega Botelho
Joaquim Norberto Xavier de Brito
Jacinto de Mello Menezes Palhares
Jaque» Augusto Cony
Ignacio Viegas Toutinho Rangel
Januatio Soares de Bulhões
José Thomaz de Oliveira B-irboza
João Alvares da Silva Porto
João Lopes da Silva Couto
João Bandeira de Gouvêa
José Ramos de Azevedo
José Antônio de Freitas Amaral
Joaquim Antônio Alves
Joaquim Francisco de Azevetlo
Joaquim Pires Farinha
O Excel. Luiz da Cunha Moreira
Luiz Antônio de Oliveira Bulhões
Lourenço Maria de Almeida Portugal
Lucas José de Alvarenga
Luiz Francisco Leal
Luiz Mendes de Vasconcellos Pinto e Mo

nezes
Luiz Gonçalves dos Santos

«Luiz Caetano da Silva
O Excel. Manoei Jacinto Nogueira da

Gama
Manoel -'n Co*ta Pinto
Migue' Nunes Vidigal
Manoel Antônio Henrique» Tola
Manoel Antônio Ribeiro
Manoel Gotiçal\cs Valle
Pedro Nolasco Pereira da Cunha
Mr. PedroGilfillan
Doniii:£os Cardozo Mvque*
Manoel Joaquim Pardal
Florencii» Antônio Barreto
Paulo Barboza
José da Costa de Azevedo
© Excel, Caetano Pinto de Miranda Mon-

tBiiegrç

PJUHOO
(iuioo
6C400
bC-iOO.
6U400
()L40U
6U400
6LÍ4W

6U400
6U400
6C100
6C400
6U4ÜÜ

6U400
6Ü400
t,I!40í)
CUÍOO
6U400
(iUiOO
6IJ40Ò
6U-I00
bliíÚO
6U400
6U40O

6U400
6U400
6U400
6U400
6F400
6Ü400
6U40O
CU400
6U400
6U40O
CU400
CC400
611400
(iU)OO
6U400
6U400
6U400
6U4W0
6IJ400
6U400
euino
611400
6U400

6U40O
6U40O
6U400

6U40O
611100
6U400
6U100
CIJ400
6IJ400
éJTtOO

ifITOOO
0Ü400
61)400
6U40Q
CC400
CU400

6L400

Transporte
João Paula dos Santos Barreto
João Maneei Ribeiro
João' Francisco Peieira de Allbnceca
Antônio Clemente Pinto-
Antônio Martins Lage
Piancisco Ferreira de Assis
José Pinheiro Almeida
Joaquim de Almeida Ribeiro
Manuel Martins Vieira
José Luiz Rodrigues
Antônio Pinheiro Guimarães,
Antônio José Ferreira Dantas
Dionysio deAzeiedo Peçanha
Ricardo Brancoff
Jesé Augusto Ribeiro
Antônio Fernandes Machado
Jo-,,- Maria Velho da Silva
Vasco Manoel da Câmara
Antônio José Ferreira de Almeida-
José Bento Ferreira Soares
Manoel Lobo de Souza Bastos
João José Rodrigues Vareiro
Mario Pinto Lobato
Francisco Caetano da Silva
Guilherme Jacques Godfroy
João José de Brito Gomes
Elias Anicefo Martins Vidigal
João Carneiro de Almeida
João de Oliveira
José Ignacio da Costa Florim
José Antônio de Jesus e Araújo
Domingos Gonçalves de Azevedo
Francisco José Ramos
Joaquim Antônio Pinheiro
Domingos José de Moura
Francisco Antônio Leite
Domingos Carvalho de Sá
Manoel Cândido de Miranda
Cândido Manoel de Miranda
Fraitpisco Antônio da Gama Freitas
Antônio José Fernandes Dias
Jesé Gomes Ferreira
Ldisláo José de Oliveira
Maneei Luiz Martin»
José Custodio Dias
Caetano José de Almeida e Silva
Melchiades José da Silva Ferraz
Manoel Francisco de Oliveira
O Excel. Visconde do Rio Seco
Joaquim Antônio Rebello
José Cardoso Rebello
Monsenhor Miranda
Manoel Joaquim do Carmo
Manoel Caetano Moniz
Mariano Antônio de Amorim Cairão
Custodio de Souza Pinto
Eleuterio José de Souza
Manoel José de Sampaio
Henrique de Saules
Julião Martins Costa, filho
João Pereira de Andrade
Manoel José Ribeiro de Oliveira
Antônio dn Costa Pinto e Silva
Manoel Ribeiro Guimarães
José Luiz Mendes
José Vieira da Costa Homem
F ancisco José de Sá
Andíé Pires de Miranda
J. N. P. Pacheco

4-ÍOLüOO

/mCQGQ
Ci OUruim
(.11400
felMOO'6Ü4UO

6U400
6U40O
CIJ400
6U40í/
6U4ÜO
iCiOO
CU4üt>
6U40O
6U4Ü»
6U40O
611 iOu
6U40O
6U40ÍJ
6U4.0
6C400
CC4(,0
6U4Ü0
6U40O
6UI0O
6ÜI0O
6U!0tr
eu-iotr
6Ü40O
6U40O
CU400
6U40O
6U4IK)
6U40i>
6U4CO
mmv
6Ü40O -'.
6Ü40O
6Ü40O
6Ü40O
6U40O
6U40»
6Ü400'
6114*0
CL a(0-
6UM0
6Ü1<"0
OÜiOil
61/40'i»
6Ü400
6U10-I
0U40I»
GV iOí»
6U40I)'
6\1W)
6U40O
6U40O
ClJalOir
CÜ40O
6Ü4W)
6U40O-
6Ü40O'
6U40O
6U40O-'-
CÜ400r
61110(1-
6U40O
61!'00
BI1100
6U40O

88iUt)Q®
ií-f

•»W__
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Transporte 8S1Ü0Ü0

Alunoel José de Souza Castro ti(1400
José Antônio Pinheiro !;__ ClJ-iOO
Luiz José de Vasconcellos DtÚÜUh. 6U4Ü0
Rol-nto D.Í.1S dos Santos 

' 
/ i. tiV-M)

Joaquim Lourenço de Souza Meireles üL400
Bcu.a.do José da Silva Veiga 6L40Ü
Francisco Fei reira de Assis bLlüü
Albino Gomes Guerra' iSUSOU
Sebastião Barboza de Menezes .U4IJ0
Luiz Manoel de Azevedo 61J40O
Francisco José Fernandes Barbosa -t)U4üü
Francisco Miuioel cve" Paula iRJ40t.
José Silvestre Ribeiro OU 100
Fr. Pedro dc Santa Maiianna íilJ40)
FloriaiK, Marques da Silva CU4ÜO
José Rebello Pereira (.L40Ü
Jo,:o da Silveira Caldeira (>L"400

Rs. l:002U8CCt

O» Directorcs das Escolas do Ensino Mutuo
rogam a todos os Senhores , que assignaram pa-
ta a sobredita Instituição, e ainda não concorre-
ran. com u sua Subscripção , o queiram fazer, di-
rigindo-se á Secretaria do Quartel General, ao Se-
cretario encarregado do seo recebimento.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Lima.
Em Lima deitaram o Congresso e o Poder

Executivo. O Advogado Riva Aguero, que'conhe-
«-.eo mai to o Conde dc Valle Hierinoso , he quem
governava. Arenales tinha fogido para o Chile.

C o tm i P O » D E » C 1 A.

Srs. Redaetores.
Tracfa-se neste momento da organisiição dos

Governos Provinriaes ; e me consta houvera quem
vti lembrasse de fa?_er eleger o Presidente de caria
Governo pelas respectivas Províncias ; para que
S. M. I. tomasse, dentre uni certo numero de
propostos , aquelle que mais lhe agradasse.

Declaro desde, jú, Srs. Redaetores, que me
parece monstruoso .um tal modo de proceder ; e á
Iodos os respeitos repugnante ao senso conimuni,
a aos principies, que temes abraçado.

Sam os Governos Provinciaes, Agentes su-
babemos do Hober.no Poder Executivo: e por es-
le devem ser exclusiva , e necessariamente eleitos ,ss-e quizernios. que os Ministros sejam responsáveis.
Seria o cumulo da nececlnrie , e da estiihida obri-
•snr os Míntstos, a responderem pela conducta dos
Empregos , que outros propozeiain , e en, cuja
eleição uno tiveram parte. Isto he claro; assim
como o seila o absurdo , e a injustiça de fazer
responder perante um Concelho de Guerra a qual-
quer Chefe Militar pelo mão resultado de uma
expedição cujo Oíiicial ou Destacamento encarrega-
ilo da mesma : posto qne tirados do seo Corpo ;
não fossem da su.i iiumediata , e particular no-
mearão.

Eus um Estado bem constituido a ninguém de-
vem ser rnsis conhecidos do que ao Governo Ge-
nl do mesmo Estado, os Cidadãos, dignos dus
Empregos Públicos ; c ninguém deve ser n.ais in-
ieres«iií.n do que esse mesmo Governo no aceito
ri-.. -M-r-oüia de que fallo. Não me vem ao pensa-•t. (,.. to, m divo n!>. ui.! plausível para prival-o da
.1, içãa, c p,viiíi,a f.-scollia, qu. deve l.i neste,

como em todos os .nutro*, «asòs; em qae "possa sei*
comprouicttida a sua responsabilidade.

Pelo eoirtWirio, a *íi'baia., a. l-Viixões , as pe. 
*

rigosas facções , « espi rito Ue partido; as Soceda-
des secretas em uma palavra, que tanto influem
hoje eni dia nos des.naucl.os , e .desordens dos Es-
taüos táráin sempre un, muito ,»uo u.->o do tuiie,,-
to direito de corromper os votos ; arjastundo-os _,
seos sinistros fe.,s, em pe.juizo tia segurança _
tranquillídade (ia Pátria.

A lembrança de submetter ao Iniperante a es-
colha ile te.to numero de propostos he pueril, tan-
to como perigosa. Datlo p ca»o euiinenteniente pos-
sivel de abuso nas indicadas Eleições, o Imperai,-
l« não deixaria de la-zcr sempre uma muito niu,
escolha; quando entre treá, ou quatro peivetüo. se
visse obrigado a escolher o que menos o fosse.

O exemplo de um Boticário ckarlutiía , e ri-
diculn, convicto , e sentenciado nesta mesma Corte,
por ladrão , à dez annos de degredo para a pro_
vincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul; e ali
nomeado pelas brigas, e intrigas de Sociedades se-
cretas Membro do Governo Provisório ; e outros
muitos abusos de Eleiçíes, que se tem feito. e
que passo nesta occasiíío em silencio por não avui-
tar astuinhas paginas, deveriam ler-nos curado da
ridícula manin de recorrer em tudo , e para tudo
ao systema Eleitoral.

Se fossemos neste andar, grão medo me fica-
ria de que só me fosse permettido habitar com
minha esposa á pluralidade de votos.

Tenho dito quanto hasta para bons entende-
¦ rlores. Senterei ver-me obrigado a volver a faliat
sobre este negocio, coin mais clareza do que ago-
ra o faço.

O Anli-Graco.

Srs. Redaetores. ,_r

— Sessão de 21 de Junho de 1823. —

Tratou-se sobre m nttrif<uic~rs dos Governadores ;
das Armas dus Províncias.

Levan,on-se o Sr. Carneiro da Cunha para di-
zer : Oue n causif principal dos despotismos dos pre
liritos Governadoi-es de Provincia, Capitães Generaes,
não eram us baionetas , que elles tinham á sua dis-
posição, mas sim o serem il/es Militares ; tanto que
tia o tempo do governo elo Exe. Sr. Caetano Pinto,
que não era Militar, o Regimento de Artilharia ehe-
gou A ponto tal que até os'' Sargentos sabiam Malhe-
niatii a ! '. II

; Entendem VV. mm. Srs. Redaetores ? Certo
que não : pois tambem en não entendo. Mas nós,
das galarias, devemos trabalhar por entender ao Sr.
Deputado , para que . e não diaa , que sam — pe-
rolas lançadas á porcos ( com licença ) — <• Tratando-
se de Governo (FArinas, e não de Governo de
Provincia, d ene propósito virá este argumento do
Sr. Deputado ? ¦ Quererá elle dizer que não se dc-
ve mandar governar as Províncias por Militares ?
Mas esta não era a questão , e por isso ocioso hc
o argumento. Ora seja postulado, que o Sr. De-
pulado referia-se á Coiiiumndiin.es ( questão de no-
me) ou Governadores dh.vAnuas dus Província*
Segue-se evidentemente : que o Sr. Deputado não
quer que mandem Militares para governar as ar-
mas. lli'solveo-se o problema, e elle poderia qual
outro Aichimedes clamar — ltneni; inveni—.v-ao.-
rer jjela. ruas como cismo rioudo. /.,'."<", aliq-Jino»
i!il.a.:i(.-'\_n-_\\"M; __ outrii. Su. DeputaJc? porque,
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nito duvidando de que os Cotiiniandiintes das' Ar-
mas deviam ser Militares , só trataram de soas at-
iribuiçÕos : mas o Sr. Cunha com a sua costumada
finura tratou sobre a classe , de que devia soo- o
tal sujeito; e, em seo longo discurso nada dizendo
de suas attribuições', fez um achado espantoso —
Não devemos , diz elle , mandar petimetres Militares ,-
vias sim Jurisconsullos , que com a sabia p/uma, Src.
S>'C. — U Jurisconsultos para governar as prinas ! !
Sim, Senhor: Jurisconsultos: j e então qu., tem?
Estamos em tempo de _ Liberalismo, arvore fecunda
em anomalias , e por isso não só esta como outras
muitas vc-remos — Pàsmaverunt gali, ficaverunl que,olhando. — Jurados eom os sujeitos .- não fazem mais -
que inverter o sentido das palavras. Ao Sr. Cunha
não importa homem que tenha apoio em baionetas,
elle o que quer, he, que sejam Militares, j Mas,
o que sam Militares sem baionetas ; Chefes sem
Corpos? Cabeça de Santo Anastácio. Tenha V. S.
paciência : não o entendemos. Em (im embirrou V. S.

om os Militares, classe já desgraçada por o pou-1.0 dinheiro , muito serviço , bárbaro código crimi-
i--*r , á que estam sujeitos, e que ate os priva-de di-
reitos naturaes. Conhece, por exemplo um Militar,
que lhe he impossível manter-se em um posto ten-
do forças inferiores do inimio-o , &c. : deveria re-
tirar-se; mas recebe ordem do não desamparar o
posto: apezar do impossível, íica, permanece, e
deve morier com as armas na mão, porque —í he
melhor morrer em seo poslo do que deixal-o — : Qualoutra classe da Sociedade se vê sujeita a similhuii-
ie lei? i -E como se indemnisa isto ? O liberalismo
do Sr. Deputado querendo estender-se á todas as
outras classes <¦ porque se nega á esta ? Mas V. S.
à.-ao tem a -culpa :¦ culpados sam os Ex.™» Srs. An-
tonio Carlos e Martim Francisco por defenderem
a essa miserável ciasse de gente, e chamal-a flor
da Sociedade: \\\Flor- da Sociedade!!! Dice o Sr.
Cunha.— Sam inferiores aos lavradores, que com a
rabiçei na mão rasgam o fecundo seio da mãe..
sim: da mãe terra ( Cincinnato lavrando a terra foi
mais útil á Roma, do que quando tlictador com
fas armas na mão ) sam inferiores j á quem ? Ao'abo que os leve. A honra, este oráculo das Na-"oes, o amor da Pátria , da gloria, da estima pu-).:ca, e da humanidade, a ambição nobre das hon-
as, e postos , todos os motivos os mais capazes de-'ifllamtaT o coração dos Militares Brsileiros sam

menoscabados por o Sr. Carneiro da Cunha. Em
seo juízo os Militares sam tão somente o intru-
rneiito' do despotismo (porém jamais seráin do villiberalismo ) sam petimetres : e para proval-o ( com
deslocado folheio : como ajuizadamente disse o Exc.'Sr. Antônio Carlos ) coinparou os Miliiares anti-
gos , e modernos ( sem que lhe esquecesse — Itur-
tule — ) com os Oemostlienes , Turgots , &c., atí.
homens, que o Sr. Cunha tem em boa conta ; Ora
;á viram similhante demonstração ? Comparar com
cousas boas aquellas que se querem deprimir!!
Olhe, Sr. Deputado, ein todas as corporações ha
petimetres : eu conheço alguns , e principalmentea um que diz tanta asneira, "e com tanto desem-
baraço que faz pasmar, que até para maior des-
graça tem mania poética, apezar de lhe conceder
Apolio tão somente —• do Parnaso os miolos do Pc-
gaso. — Mas deixemos esse miserável, e vamos ao
qua importa. Talvez diga V. S. que não tallou da
Corporação Militar em geral , mas sim dos petíme-t.es Militares. Diga-me porém V. S. (- porque ha-
via dc foliar do máo , e não do bom du Corpora-
çao? c- Serám os petimetres os que 8, M. I., e Seo
Sábio 'Ministério "tem 

de nomear, e Mandar -para

as Províncias ? .-Não seria'melhor lazer o que lí-*
/.oram. os outros Illustres Sr'... Deputados, fatiar.,
das attribuições, e não dos sujeitos >

Levantou-se o Sr. Araújo Lima , e opinou :
Que os Governadores d' Armas estivessem sujeitos
ein suas decisões ao Concelho de Província. 

'Lon-

ge de censurar a iuspecrão das Auctciidades umas
sobre as outras ; digo : que cousa alguma parecemais conforme aos interesses de bom regimen , c ás
idéas de um Governo Constitucional , «Io que essa
mutua vigilância, esse reciproco poder do sa cen-v
mirarem, e reprimirem as Auctoridades provinciues,
vindo assim ú apparccer em pequeno quadro o mes-
mo delineameote de poderes em grande entre os
trez Poderes Legislativo, e Judiciário. Assim será,
a parte homogênea com o todo. Da contraposição,
das forças naturaes, nasce a ordem da Natureza.
Não acho porém boa por maneira alguma a inge-
rencia de umas nas outras Auctoridades , pois me
parece impossível, que se possa tornar eliectiva a
responsabelidade de cada uma dellas, por isso que
sempre poderá attrilmir á intromissão da outii» o
mal que accontecer em o exercicio das suas func-
ções. Tenha cada Auctoridade '-eo Regi mento pro-
prio , cumpra-o exectameníe ; e seja responsável pora menor discrepância. Seja a responsabilidade do
Commandante das Armas ainda mais- rigorosa'"; mas:
seja ello livre em o exercicio das funeções de sua
profissão. Embora se lhes diminuam os attributos
de seo poder; em maneira porém que os restantes
sejam suíncieníes para pleno desempenho de seo carr-
go, para a defeza da Província-, ponto essencial
de suas obrigações ; e que por fôrma alguma tenha,
para a escolha dos meios , e suas decisões de espo
rar a saacçãp de outra Auctoridade. Embora' se lhes
diminuam as attribuições para que elles não pos-
sam abusar da força das, armas , mas jamais se su-
jeiteni á decisão alheia, o que além de injusto
paralysaria necessariamente a rapidez , e brevidade.,
com que devem ser intentadas , e executadas as ope-
rações militares. Além disto muito tem abusado os
Magistrados, os Financeiros, &c. &c. e todavia.
não vejo, que se procure reniedin>- semelhantes
abusos introduzindo em suas auctoridades o poderio
de outras; e nem que se,deprimem , e diminuam
suas attribuições. Etn Íim não julgo boa cousa , pa-
ra estabelecer sua necessária dependência.a c liga-
çfto, e impedir o aiaiso dos poderes, que lhes fo-
ram confiados: misturar as Auctoridades , fazondo-as
ter.attribuições diversas de sua profissão, attribui-
ções , que seguramente não podem ser bem exerci-
das por a falta de péricia' em' ;íi' >ia profissão. Por

-a maneira proposta por o S«-, Araújo Lima, "o 
que

se estabelece não he a dependência mas sim a su-
joição do Governo d'Armas. Em sumuia : sam mi-
litares ou não as cousas , que se duvida de entre-
gar ao Commandante das Armas: se não; negue-
sc-ihe a ingerência sobre essses objectos : se mili-
tares: dê-se-lhe pleno poder sobre ellas, e rigoro-
sa responsabilidade. Adifficuldade consiste em a elas-
sificação iFessas cousas, sejam ellas notadas em o .
Regimento; e as que «.ocorrerem depois duvidosas
decida o Concelho á qual das Auctoridades deve
compettir. (1) Inegavelmente ha certos brio1;, que
as leis jamais destruíram. A lei divina — Ego an-
tem dico vobis .-' diligile inimicos ve.stros — jamais se-
rá comprida. As leis jamais poderún. cohihii- desa-

(!) Trato da questão sobre o brio militar, que
o Sr. Araújo Lima disse que havia de desaparecer
-quando .nppnreccssu iiiua Jei.. q,iie p .coiitriinasse.
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fios entre militares. As leis jamais poderám fazer
(jtie se nío irrite, e que não produza funestos «tf-
feitos o amor próprio irritado, e a opinião oflfen-
did.i por a ingerência de Auetoridade alheia em a
nossa profissão. Poupo 0 Prudente Legislador vic-
tunas á humanidade, não promulgando leis, quedem

•m rosto á opinião dos povos. Levantou-se oulro
' r. Deputado ( ignoro-lhe o nome ) e fez a seguiu-

•j indicação — Que em caso de vacatitra da 1.» Aut-
toridade Militar, em patentes iguacs preferisse o Offi-
ciai de l.a linha, ainda que mais moderno ; mas que
nunca, uma patente inferior de. l.a linha podesse pre-
ferir á outra maior de 2.a linha — Esta indicação,
certo, não vingará se se notar que 1.° Que o Com-
mando das Armas não he um posto , mas sim um
emprego , conferido ao Olricial mais hábil , e idôneo.
2." Que os Oíficiaes de milícias sam muitas vezes

promovidos por motivos nada «lilitares; como sam,
riquezas , influencia sobre os poyos &c. &c. e que
nao poucas vezes passam por isso de paizanos á
Comniandautes de Regimentos. ; E deverá um Of-
ficial d'estes preferirá um de 1.» linha ainda que
de inferior patente em caso de ser hábil ? — Um
Bom Cidadão.

Srs. Redactores.
Foi-nos communicada copia da spguinte Carta

de um benemérito Brasileiro da Provincia do Rio
Grande, escripta ao Presidente do Governo Provi-
zorio, e que nos apressamos a publicar com o
maior prazer : He a seguicte.

IU.m° e Ex,* Sr. Accuso a recepção da hon-
rosa Carta, com que V. Ex. me brindou , convi-
dando-me a concorer com a quantia , que me fosse
possivel para as actuaes despezas da guerra; a eu-
jo respeito tenho de communicar a Y. E. que para
«lar uin diminuto signal do quanto desejo cooperar
para a gloria , e prosperidade do nascente , porém
grande Império do Brasil, minha Pátria, offereço
entrar no Thezouro Publico da Corte do Rio de
Janeiro, em razão deter ali dinheiro dispossivel,
com ÍOOUOOO r.s annuaes , emquanto durar a guer-
li ; isto além da subscripção para augmento da
'Marinha deste Império, a que já me prestei com
q-iatro acções mensaes , que continuarei a pagar
nesta Capital em seos devidos tempos. E quando
acconteça veréru-se os Cofres Nacionaes em apura-
da urgência , protesto soccoi rel-os com a metade
dos bens que possuo. Em data de hoje escrevo ao

N O TI CI A S

FAN T R A D A S.
Dia ?íí do corrente.— Bahia; 12 dias; B. Es-

çitna %'rphiro , M. João Nery , equipagem 16, car-
fa tabaco a José Antônio dc Freitas , segue para
Molembo : nada mais refere o Mestie que, o que
he corilíinte pelas Fragatas Inglesas ultimamente
vinda1, da Bahia.*— Liverpool; 61 dias; Ti. Ing. Ja-
pe , M. Robert Simc.uk, equipagem 9, carga fazen-
das , breu , e louça a Standfart. —<• Anllnirrpitt ; 59
dias: B. Ifol. Mercurer , M. J. F. P. Smil, equi-
pngem °, carga armas e fazendas no M. : passagei-
ros 1 Franc. e 1 liai. — Crie : 91 (lias ; G. Suec.
Mercúrio, M. Jlussberg, equipagem 7, carga sal,
vinho r» urnardente a Mi/ler.—Santa Catharina : 12
dia« ; B. Paquete elo Sul, M. José da Sihu Reis,
equipa-rem 13, carga farinha, arroz e goma a An-
tonio Joaauim da Silva Garcez : passageiros Manoel
Dias de Lima com 20 pessoas de sua familia, João
P,'dro C irreirão , Lonrençii Joaquinii com tí filhas,

Ex.m0 Antônio Martins Basto , Deputado por esta,
Provincia a Assembléa Geral do Brasil para que
entregue no Thezouro Publico a referida quantia
de ÍOOUOOO r." pertencente ao corrente anno. Deos
Guarde a V. Ex. muitos annos Porto Alegie 9 d&
Maio de 1823.— lllustrissimo e Ex.mo Sr. João de
Deos Mena Barreto. — Gabriel Maslins Basto

Dia 25 de Junho de 1823.

Prestnrnm Fiança na Alfândega as seguintes Embar-
cações com destino para Portos Estrangeiros.

O Bergantim Inglez, União , que segue para
Garnizé.

Bergantim Inglez , Juno , que segue para Bue-
nof-Ayres.

Galera Ingleza, Sezostris , que segue para
Vai Paraizo.

Miguel João Meyer.

RIO be J A N EIR9 k * IM

Continuação da Relação dos Cidadãos que tendo subs-
envido com o numero de. acções minsaes, que o seo

patriotismo lhes suggcrio , para augmento da Ma-
rinha de Guerra do Império , pagaram já não só
o mez decorrido, mas lãobem outros muitos ainda
não vencidos, porque reconheceram as vantagens ,
que resultaram deste pagamento adiantado , exlrahida
das Relações appresentadas pelos Arrecadadores.

Mezes.
Ezequiel d'Aquino Cezar  12
Joaquim Octavio Cezar  6
Manoel Vicente Ferreira  6
Cezar Bouliech  6
D. Anna Maria Joaquina ¦• 12
Luis Gomes d'Oliveira Tição  1*
Manoel Vieira • ^
Vicente Gomes da Silva..  "
João Batista dos Santos  *--
Ignacio José de Fontes  12
Manoel José da Silva Ribeiro  »
José Batista Brasileiro •••» j-
José Francisco Cortes  J|
Daniel Luis Vianna ••• •• *2

Continuar-se-ha
MARÍTIMAS.

e o Cadete de Artilharia Antônio Cypnano de Oli
veira com sua mulher.

SABIDAS.
Dia 2G do corrente. — Vulparaizo ,¦ G. Amer.

Sabina, M. George G. Gardner, equipagem 22, car-

ga fazendas e matte.— Villa do Prado ; L. A asa-
mento de Jesus, M. Manoel José. de Araújo Pana,
equipagem G, carga sal : passageiros o Capitão do
Estado Maior Carlos Metzlier.., José Soares, José
de Oliveira, e João Pedro Nogueira. — Jérsei/-; H.
Ins. Hero, M. George llamtril, equipagem 9, car-

ga caffé e assucar. — Ilha Grande ; L. Senhora dos
Remédios, M. Cláudio José, equipagem 6, carga
carne seca, vinho e fazendas : passageira Mana Leu-
narda de Jesus. — Rio de S. João ; L. Espirito Sun-
to, M. Joaquim Barboza, equipagem 8, em lastro.
— Rio Grande ; B. Constituição , M. \Joao Man"
Mauritu, equipagem 14, carga sal e vinho. — Ham-
burgo, ü. Hamb. Johanes , M. J. J- Wastphalen,
eqijiqageiii 12, carga assucar e caffé.
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Artigos o'Officio.

Repartição dos Negócios dn Imjierw.

I*J_?« M. o Imperador, Conformando-Se com o parecerdo Intendente Geral da Policia cm Officio de 30 do mez
próximo passado , sobre a peitençtio dos Negociantes , e
cc-diictores de gados , a que se lhes franquêe a entra-ri
t£

,3 mesmos nesta Cidade acerta hora 
"do 

dia, re.
do-se o Edital de 26 de Novembro do anno pre-, q-ie sò o permitte no tempo ria noite até ás ii

heras ua madrugada .- Manda pela Secretaria de listado
dos cJegoeios .do Império , participar ao sobredito liiten-
dente, que Ha por bem Approvar a alteração feita na
Letra do referido Edital , para que seja peimittido o in-
gr;sso dos gados desde a meia noite até ao romper do
dia ; ficando em seo vigor todas as mais ordens a esterespeito ; pois assim se concilia o commodo particulardos Supplicantes com as medidas de segurança Publica,tão necessárias em unia extensa, e populosa Cidade'como esta. Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Junhode 1823.— José Bonifácio de Andrada e Siha.

Repartição dos Negócios da Fazenda.

Manda iS. **,!. 0 Imperador, pela Secretaria de Es-
3o des Negócios da Fazenda , remetter ao Juiz do Cri-
me do Bairro de Santa Rita , e Candeliaria , as 9o
Certidões inclusas, extr-riiidas rios Livros da Chancella-
ua Mor , pelas quaes sam devedores de novos , e velhos
Direitos as pessoas nellas declaradas; a Sm de que lã
_a intimar a cada um delles , que devem entregar tianesma Chancellaria Mór no termo de 30 dias as res-
oeeavas quantias , de que sam devedores , procederdo-se"i lenna ria __ei contra os que não appresentarem oi'ompetentes Conhecimentos de entre.a , findo o referidonraso. Paço em 21 de Maio de 18 -3. _ Martim Fran-¦seo Ribeiro de Andrada.

Podendo aecentecer , que algumas EmbarcaçSe Pra-
deiras :i,e ravegam deste Porto para o de Vigo , e ou-ros Estranjrtiros sejam nelles vendidas fantasticamente ,'«ra debaixo do nome riu supposto proprietário , liii-cm

portos i-ortugiiezcü, illuriindo-se assim as fianças, a
ue até o presente tem sido sujeitas, e Querendo'S. M.

Imperador prevenir esta fraude c outras análogas, (pie
assam conimelter-se : Manda pela Secretaria dTsUuloos Negócios da Fa/enda que o Desembargador do Pa-> Jui7, d'Alfândega nos 'lermos de fiança exigida rios> repnetarios rie Embarcações Brasileiras, .pie despacha-"fi - - ra em diante, paia qualquer porto estrangeiro,-¦e'n (.a caiisuic, já imposta aos tiadores das qne vara

i ».a > i_o rie responderem por um valor maior do quedo casco, e cain-gaçao no caso do entrarem cm po.--.¦-•' pertecentes á Coroa dc IVrtu;;rri, se lhe ímponha

¦iii

também a de ficarem responsáveis por um valor situenorao da Embarcação, quando cila não volte dentro cie umanno ao porto desta Cidade. Paço 21 de Maio rie ltíí.3.— Martim Francisco Ribeiro dc Andrada.

Tendo S. M. o Imperador por Decreto , e lnstrucções
que o accompauham rie 4 de Fevereiro du corrente anão
Mandado encorporar a Mesa do Consulado d'Alfândega
desta Corte em a nova Aministração de diversas rendas
Nacionaes . separando-a ria jurisdição da mesma Alfan-
dega ; e .sendo indispensável haver ah conhecimento de
todas as Ordens, que. até açora serviram de governo ádita Mesa do Consulado: Manda pela Secretaria de Es-
tado dos Negócios ria Fazenda , que o Uesembargado;-
do Paço Juiz d'Alfândega franquei o Aichivo desta ao
Administrador da nova Administração , paia extrahir as
copias das Ordens . que para o referido tim lhe forem
necessárias. Paço 21 rie M.io de 1823. — Marlim Fran-
cisco Ribeiro de Andrada.

Tendo subido á Presença dc S. ÍYf. o Imperador o
requerimento em que João Feinae.de. Thomaz, Mestre rio
1'ei-g-HiHim Estrella bella Maria pede passaporte paia na-
vegar para o porto rie Vigo , dizendo ser esta Embarca-
ção Portugueza .- Manda pela Secretaria d'Estado rios Ne-
goeios da Fazenda, qae Desembargador do Paço Juiz
ri'Alfândega proceda as necessárias averiguações e achou-
do que o dito Bergantim he coei cíleito de Propriedade
Portugueza o faça seqüestrar , e no caso de ser de Pro-
priedade Brasileira , exija a fiança Determinada era Por-
taria da data de hoje : remetendo depois o requerimento
e papeis inclusos á mesma Secretaria, para se restituiretn
á da Marinha , donde vieram a fim de se passar ali o
competente passaporte. Paço 21 rie Maio de ls°.ri. —
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Repartição dos Negocias da Guerra.

R»eonhecendo-se na ultima Inspecção , a que se pro-cedeo nos Corpos de Milicias ria Corte, e cm mios (ia
Provincia, que se acham muitos individuos ali alistados,
que aliás o deveriam ser na Primeira l.inha, e não
Querendo S. M. o Imperador que se consintam semelhan-
tes abusos, maiormente na oecasião , em que. os Corpos
de l.inlia tanto precisam rie ser preenchidos; Manda O
Mesmo Augusto Senhor, pela Secretaria d'Estado rios Ne-
rocios ria Guerra; remetter ao Governador das Armas
ria Corte, e Provim ia as 

"inclusas 
Relações, de IS".* )

até N.° 13, assi. nadas pe1- O.-tícial Maior riesla Secreta-
ria (l'F.stario , Antônio Pie.••ia l do Vabo; a fim de queexpeça as Ordens necessárias para qne todos os indivi-
duos nellas oomprchendidos sentem Praça de Soldados
nos Corpos rie primeira Linha ria Gnarni .üo ria Corte,
mandando para esse erléilo aos Comri.anpantes dos líegi-
muitos da Província , .pie receitam peca aqui ie m eerdit
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de (envio a? TV .ç_s c .n.tnníos d_. Rospoctiv. s Relações,
assim como as que pertencem aos Corpos di. Corte . qne
vam notada* , como aiizentes em diverso, districtos ; de-
vendo o referido (íeneral dar conta por est.» Secretaria
d'I5.tadn dos Comniandantes, que não cuniprironi pontual-
nii-iite esta ordem.

Manda outrosim S. M. 1. declarar quo estes Soldados
devem ser consi rler-idos como Voluntários , para servirem-
oito annos na I ,<i Linha os ijue tiverem menos (le íjoíh
annos de serviço em Milícia. , e sois annos os que já
contarem mais de seis. Paço em 16 de Junho de 1823.
— João f tetra dc C,malho.

Representando Manoel André Pereira , e Francisco
Bento Caciro , Soldados do Batalhão dí Infantaria de Mo-
çainbiquc a traição , e dá Io -, com que foram trazidos a cs-
ta Corto no Navio 1. espique entregues . disposição de
Antônio Pacheco, Gageiro daquelle Navio, o qual trata
dc os vender , conservando a um no vallonjjo , o a outro
cm sua Casa , na rua dos Pescadores , sendo Iniciados
como escravos ; e convindo por tanto conhecer-se deste a'-
tentado, e castigar severamente os culpados, Manda S. M.
o Imperador pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Guerra , que o Desembargador cio Paço , Intendente Ge-
ral chi Policia, procedendo logo aos necessários' exames,
faça pòr os referidos indivíduos cm deposito até se conhe»
çer a verdade do facto , de que duri conta por esta Se-
cretaria de Estado. Paço eu, 16 de Junho de 1823 —
João Vieira de Carvalho.

Manoel dos Cantos Freire.
Francisco Jo-.é Loureiro.
Manoel José da Silva Guimarães.
Carlos José Coelho,
giuipliciano Pinto de Figueiredo.

/Manoel José da Silva (iunnuiáos.

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de Esta-
do dns Negocio? da Guerra rometter ao Ministro , e
Secretario de listado dos Negócios do Império o OlTicio
inelii-o do Coronel (.radnado do Corpo cie Engenheiros ,
Francisco José de Souza Soares de Andréa , sobre a
Estrada da Fcitoria de Bom jardim para as Provincias
dè Minas Geraes , e S. Paulo; a fim de que, expedm-
do as convenientes ordens, so .abra a Estrada de Ma-
thias Ramos , nafóuna que aponta a informação do referido
Engenheiro. Paço etn 16 de Junho dc 1823. —- João
Vieira dc Carvalho. .

Repartição tfas Negócios da Marinha.

Manda S. M. T. pela Societária de. Estado dos Ne-
g-ocios da. Marinha , remetter an Concelho Supremo Mili-
tar o Officio do Auditor Geral da Marinha , datado de
dezanove. do corrente , com os Auto. do exame, e decla-
rações , a que procedeu a bordo do B crjantim Amazona , c
Escuna John Thotna. aprezados p-Ia Esquadra Nacional
e Imperial, commandada . pelo Primeiro Almirante Lord
Coehrane , que se acha bloqueando a Cidade da Bahia :
e ordena o Mesmo Augusto Senhor , que sem perda de
tempo o Concelho Supremo passe a julgar os sobredito..

; Navios ai.re.ado. ,. podendo exigir , de quem necessário
for , todas as ebirczas, e passar as competentes ordens , a
fim de evitar toda, e qualquer demora até a eonelu.So des-
te negocio, havendo para isso mesmo Sessões extraordi-
narias, se lor peseijo , para que se nâo damnifiquem as
sobreditas Prezas , e se façam despesas escusadas , fi-
cando sciente (leque aos Agentes do referido Lord, May
e Lukim fica intimado que devem apresentar immedi.ta-
mente ao mesmo'Concelho os Documentos , q»e se lhes
pedirem sobre est* objecto. Palaci* do llio de Janeiro
era 23 dè Junho de 182,3. — Luiz da Cunha Moreira

HIO DE JANEIRO.

Continuação da Relação das Praças, que se achara
deslribititltis pnr Companhias do ü." Batalhão

de Infantaria da Guarda Cívica.

Segunda Companhia.
Joaquim José Nunes.
Ignacio José Monteiro.

/<¦) Antônio Içuncio da Silva.
Antônio Luiz do Araújo.
Joaquim do Souza Rance!.
Feliciano Joaquim dc Lacerda.
Camilo Maria Tonolet.
Antônio José de Souza Neto.
Joaquim Rodrigues Silvo.
José Martins de Magalhães Bastos.
José Lázaro da Rocha.
Paulo Gomes Cardozo.
Paulo Marfim.
José Maria Xavier.
Francisco Caetano da Silva.
João Fernandes Tenilhn.
Francisco Marques de Oliveira.
Bernardo José, da Silva Ramalho.
José Martins Viaiiua.
Migue) Gonçalves Cunha.
Luiz Dias da Cunha.
Narciso Luiz Alves Pereira.
João José Ribeiro.
José Pedro de Abreo.
Manoel Theodoro de Araújo Campos.
José Martins Pinheiro.
Luiz Procopio de Vasconcellos.
Antônio José Cruz Rangel.
Jccé da Cruz Costa Aguiar.
José Antônio Fernandes de S:í.
José Antônio Fernandes de Sá , filho.
Manoel Rodrigues Leitão.
Francisco Coelho Pinto.
Padre Manoel Esíevos da Nobioç-a.
João Carvalho do Cabo Nazaretíi.
Joaquim José Pinto.
Viceiiíe Jp.é Fernandes.
Estevão d'Almeida Brandão.
Caz. miro de Oliveira Dias.
Roq-.io Marianno da Costa Baraxo.
Bento Antônio Vahia.
Nicoláo de Sequeira Queiroz.
Manoel Fernandes Coelho.
José Maria Flores Vidal.
Antônio José dp Macedo Campos Pereira Magro.
Thomaz José Tinoco de Almeida.
Luiz Cândido da Fonseca.
Luiz Ignacio da Cunha Joelle.
Francisco Rodrigues dos Santos.
José Manoel do Figueiredo.
Francisco da Luz Pinto.
Antônio Joaquim Pinto Carneiro.
José Botelho de Siqueira Mattos de Araújo.
José Ignacio de Almeida.
João Anastácio Bernardo..
Conslati.ino Lobo de Almeida.
Martinho Correia Vasqties.
Antônio José de Andrade.
Manoel Francisco da Silva.
Francisco Antônio de Araújo.
Thomaz de Almeida Sampaio. !
Antônio Miguel do Azevedo.
Domingo. José Rodrigues da Costa, *
Manoel José de Azevedo.
José Joaquim de Calazans.
Cândido José Antunes.
Alexandre José Ferreira da Veiga Cabral.
Rotiiio Rego da Silva.
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José Anlonio de A!viit)'en^a Pimentel.
Joaquim José de Proehça.
Julião José da Silva Leão.
Francisco da Moita. !
Francisco- Antônio dn Silva.
Pelidiano José Gomes.
Francisco José de Carvalho,
Cláudio Joaquim Frei rie.
Manoel Maria de Brite. Villar.
Manoel Fernandes Ped-foso.
José Pinto de Souza. ;
Manoel Dias de Carvajiho.
João de Medeiros Augusto Leal Brandão.
Rodrigo Antônio Soarei Lima.
Luiz Caetano da Gaintfi e Castro.
Máximo Antônio Barlfjoza. r
Augusto Cesar de Assíls. y

(Continuar-se-fia.)

Abtigos ^,to Officiaes.

NOTICIAS ESTRANGEIRAS.

Continuação do Artigo extraindo do Padre Amaroe publicado em o N.» 140 deste Diário. '

Se esta palavra desagradar , nehtima duvidateremos de, em vez do monstruosa, dizer contra-dictona, tomando a nosso cargo o proval-o Equemaior- contrai!icção do que dizer-se que a Consti-tuiçao tem feito a felicidade dos Hespanhoes,
quando ella tem accenilido entre elles a "-uerra ci-vil, e bem poucas Villas, e Cidades ha , começai.-do pela Capital /-onde o sangue de irmãos não te-nha regado as ruas!

Poder-nos-jiam objectar que, se a França nãodesse asilo a los servi/es, nada disso aconteceria.Nao o podemos negar- mas seja qual for a causa,basta que o effeito se manifeste com tanta violen-cia para nao duvidar da sua péssima natureza. Quetivera acontecido se os perseguidos e descontentesnao tivessem achado um asilo nos baluartes do oa-tro lado dos P.reneos ? Que esses descontentes e
pei seguidos teriam feito da necessidade virtude , ar-mando-se de paciência e dissimulação, e fingindo su-
je.tarem-se voluntários a um jugo , que elles deles.
ÍlLVf n.eSse7aso ? indolência, e oppressão dafacção -dominante se iria augnientândo cada vezinais-e que emfim mais cedo ou mais tarde haviatle rebentar a „„„„. Mas deixaria por ventura nes-
,.H,,nT eeX'St,r em HesPa"h* uma péssima

,1 ,C0,JSaS'- CÜJ° resulf»d° fo''çado seria omesmo q„e se está vendo agera , a guerra civil ,e a guerra estrangeira? «-¦»«.,

A*J% 
*"' '!a 

.'-íl- <le .Mr f,0ÍS ° it,ev'tavel desfechoessa farça polit,ea, bom he que se tenha chegado.•b.ulimo acto sim longos intervallos.
,,„,, "?"c<>l,?<V.«.u. notável he que, tendo tido asCo tes Constituintes de Cadia especial cuidado de
í:!!;,0lf"lre"lduas Câmaras, J fim de eonce,,-tMit* todos os poderes em uma Câmara só ( no
ilL.l7 7" c°.S Coi"»'i""'ros e descamisados consiste a«*•»#» da Constituição (.espanhola) não advirliram
q com este systema lontituinte constituíam uma
t.i, 7 Ni".'il0' •' deixavam duas por consti-
ro , 

', i,n) 
/1Ue debil'xoda tutela da primeira, eon, mmto boas reremwienefetcões. Que rosultou des-

N„vl«^2? ,!'Cc,,,,veilip»te •' Que não constitiiiram a
dois l7!i,p!U,ho,a em corP° de Nação, mas em
iaíLiiin,,VI . 

"!•' <hml'1"»'io * .fi"-'" - e o outro««puíiMHdo de direilo n gim dominação.A -uta que devia externiifiar uni dos dois par-

tidos, níin eloixou de se manifestar com todas aéf«pra.c-iK-ias de que havia de ser Ciuesta a ambos ,«.le,ue o primeiro dia elo nas,-:.non to do presente!M;-leuiii ele Governo, a que rl-mam f, lh , Justo. t)eooeittticiomil. Porem deum ii.tle. o org.ilho dos cons-tit-nintos , e a íiii.-.ução de ' se manterem naquellanm, desproporciomida porção rie aueto,idade cons-titucional, que elles reservaram para. sj ; julgarammais conveniente gozai delia Ioda inteira 
"por 

pou*
Ço 

tempo, e n'um estado «Je desordem, e de vio-encia , do que consolidai-» para senipie , e des-frtitíil-a com modeiação. Doutro lado o partidodescontente também renunciou a toda a espécie debens lermos, e não escutando se não a voz daindignação , e da vingança , não seguio outramáxima nem outro impulso , se não a porfiosateima de destruir, por via do despotismo, o po-«Ir-r despotico , que agota o opprime. Que suece-deo pois.' Que e,s dous partidos gritaram ambos.oo despotismo ! ao despotismo!
Cos gritaram viva El-Rei absoluto, outros vivaE -Rer Constitucional; os primeiros entendendo porEl-Rei absoluto o Fernando VIL, e a sua Cama*rillia dos primeiros seis annos do seo reinado ; eos segundos ns Cortes não menos despoticas , e ab-surdas de 1812 , com trez annos e alguns dias detristes e calamitosas experiências.
Estranha cegueira ! Que não proVa outra cou-sa, se não que a Península não se acha disposta

para a liberdade , pois que todos clamam a gran-des gritos pelo poder absoluto\
Não he viva a Constituição das Cortes de Ca*diz ou de Lisboa que se deve gritar na Peninsu-Ia ; mas vivam os verdadeiros princípios constituicmnaes, que fazem respeitar de seos visinhos asMonarquias, que os adoptam , e felizes os povosque sam regidos W elles ! Por mais perfeita quê"se imagine uma Constituição, se ella não"'abian-

ge estes dous fins, e não produz estes dous re-sultados , não presta para nada, ou quando mui-to, he o mesmo que não haver nenhuma; por-que, se ella não assegura , com os direitos e li-beldades tle todos, a prosperidade interior da pro-pria Nação, e a alliança e consideração das ou-Irás: quem poderá impedir que , existindo ella,
sé vejam praticadas as mesmas desordens, que seobservam quasi Sempre em uma Monarquia absoluta!
Quantas vezes não temos nós visto , sob um regi-me constitucional , exercerem as auctoridades cons-
tituiclas, ou para melhor dizer, os Constituintes,
maiores vexames e crueldades , do que em um re-
gime absoluto? Seria o caso de argumentar coma mesma Constituição Hespanhola: mas como ha
gente tão disposta a incredulidade, que não quercrer o qne está vendo com os seos próprios olho3
ciaremos outro exemplo — a Constituição de Fran*.
ça de 1793; ¦;

As Cortes de Cadiz nunca poderám offender-
se desta comparação; porque a sua Constituição
ha sido talhada por aquelle moldo de belleza cons-
titucional: mesmo principio de soberania, mesma
declaração dos direitos do homem , mesma divisão
dos poderes , e de classes , mesmas sociedades pa-triotidus para deliberar sobre a felicidade dos Po-vo» do Universo, iiscalisar as operações, do Go-
verno , emendar a» suas faltas , 

'esclarecer 
os Le-

gisladores, dietar-lhes us leis, e em fim consoli-
dar, com tão sábio systema conciliador, sobre asruinas do despotismo, o império ria lei. fundada
na liberdade , igualdade , e fraternidade . nu a morte»

Tal era a orgaitisitoSo constitucional tle Frin-
ça naquella época.: tal'he. n. Constituição da Pe-
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ninsula em 18-23, com mui poucas alterações, ou
variantes. . . . .,__

Mas inipedio por ventura essa Constituição «le
França, esse compêndio dos direitos do homem em
theorm, qué D.mto.1 , Morat, Robespierrc , M.

Just, Crilot, d'H,irbois, Hebert. e tantos outros
furiosos déspotas oppri.niaseni os Povos , em toda
a vasta extenção da F.ança, em nome da Consti-
tuição, da liberdade, te da soberania do Povo, <te

qua elles eram os representantes, e os ti/rannos ? A»
Crueldades, e o numero das victiinas nesses tem-

pos, chamados do reino da lei , da Constituição , e
até da razão { em estatua ) não excederam o horror
dos iiiassacro-i de Carlos IX. eui tempo que ne-
nhuma Constituição havia naquelle Remo.'

Digamos ainda uma vez ; bem pouco importa
aos Polvos o serem opprimidos, e sacriliendjs om
nome de uma Constituição liberal, ou em nome
de um Rei ligitimo, e absolulo : o que lhes deve
importar he não serem opprimidos nem sacriuca-
doí em nome de ninguém. E deste flagello «ao
os preserva a Constituição Hespanhola, como a

.experiência tem mostrado.( Continuar-se-ha )

Corres i' ondencia.

CARTAS POLÍTICAS.

N.y 10.
Bio de Janeiro 30 de Março de 1823.

Meo caro Joaquim, inconvenientes imprevistos
me impediram de escrever-te no Correio passado ,
tendo-o feito na data de 5.

Fico intelligenciado de quanto me ponderas ;
e não podendo satisfazer-te a tudo em um tempo
dado, vou agora desvanecer os teos escrúpulos so-
bre »s máos effeitos, que observas na liberdade da
Imprensa. Já te fiz ver quantos bens resultam da
liberdade de escrever, e então mesmo eu te não
nesruei , que os homens podiam abusar dessa liber-
dade, mas que em tal caso seria um erro imper*
doavel restringir a liberdade natural, havendo meios
de cohibir os abusos. Em conseqüência a liberda-
de plena deve existir, como existe*, falta o com*
plemento da obra, que está reservado pa-a os
sábios da Nação, logo que se installar a A -eiíi-
bléa Geral Constituinte, o Legislativa «leste im*
perio : e então deverá apparerer uma Lei regula-
nientar, que marque os grios do abuso, que de*
termine as penas, e que fuça julsrar os réos no
menor espaço de tempo possível. Podes ter justas
esperanças que brevemente assim o hades ver.

Não te enfades, meo Joaquim, nem dezes-
peres : dá tempo ao tempo : nossos Paes nos en*
Pinaram , que Roma se não fez em um dia. E como
i|!iei-s tu que repentinamente anpireça no Brasil
uüi grande nu-uero de sábios ? Eu mesmo não es-
parava tantos. E se os sábio* sam poucos, como
queres achar escripto res prudentes, e peritos no
¦grande número dos? chamados sábios , que tem a
mania de escrever a torto e a direito , e que -lan-
do por pnós, e por pedras, concluem fallandü ou
muito mal, ou muito bem de tudo o que talvez
não entendem , e (o que he peior) usando sp.npre
de uma aci-imonia pleblt-a, que só mostra o Cara-
cter do Escriptor , ou a sua baix-i educação. A
populaça he sempre ávida he ouvir fallar mal :
em consequencia taes infames escriptos tem proir.-
pta exlrHcção ; e o maldizente contente com os
proventos pecuniários} passa a persuadir-se. que

escreveo eousas tão boas, «r.ue mereceram o ap|ail.,
so geral. K quanto não hei crédula a ignorância?

Meo Caro , nós agora lie que «ramos saindo
da obraciiriclade, em que nos submergiram nossos
avarento* tutores, (..raças a uma Providencia suuc
rior, que dirigio os acasos , e conservou u robus.
to braço du Senhor O. Pedro de Alcântara paru
nos salvar do naufrágio, e apparece.- , como p()l.
milagre, esta giunde obra , que já se vê Je lon.
ge. A civilisaçiio , os conhecimentos vem com u
tempo. A Nação Brasileira tem caracter doce,
ama a gloria : ella se ii.iá sabia, e grande. Os ma-
les, de que tractainos , iram diariamente desappu-
recendo : sam moléstias da infância, que >> idade
as cura. Eu menino te poss'o allirniar que hoje em
dia se escreve no Rio de J aneiro com mais decen-
cia do que o anno passado. ReHecte bem, e con-
fessarús o que eu digo. E se confrontares alguns
infames escriptos , que tem apparecido da Bahia ,
e Pernambuco , aebarás que aquellas Províncias
estam como esteve o Rio ile Janeiro no primeiro
dia da sua liberdade : mas ellas terám melhora*
mento proporcional.

Nós até hontem fomos escravos: hoje somos
livres. Temos toda a desculpa se ainda não sabemos
usar da noissa liberdade : todos nascem com uma
tendência natural para sereia livres ; mas consegui-
da a liberdade , esta mesma tendência nos arrasta
á excessos, de que só o tempo nos pôde curar.
Nós estávamos com mordaça na boca : fallar, e inda
mais escrever sobre certas matérias, ciam crimes
de alta monta: concederam-nos a Imprensa, liber*
taram-nos a lingua, e a penna , saltamos , como
a furiosa corrente, que rompe os diques, olTendc»-
do a tudo quanto se appresentou diante de nós. E
quem pôde impedir estes resultados naturaes? Pa-
ra não acontecer assim, seria preciso que a nos-
sa emancipação fosse lenta , e caminhasse a par
das luzes : mas isto he o que não pediam as cir-
cunstancias, em que nós nos vimos com tanta rapi-
dez, quanta he a velocidade do raio. Acasos pr»
parados no livro dos Destinos se acumularam de
um modo, que não podiam ter outra producção,
se não uma emancipação da Nação Brasileira, e o
nascimento do seo florente Império.

Portanto , meo caro Joaquim , eu neste ca-
so desejara ter uma garganta bronzeada ; que a
minha voz se ouvisse desde o Prata até o Ama-
zonas: eu rogaria aos nossos amáveis Patrícios ,
que nos uníssemos todos ao lado do Defensor Per-
p-tuo, que nos tirou do abysmo , edocahos; que
adoptassemós uma só opinião , que nos não di-
lacerassemos uns aos outros , que uníssemos as nos-
sas forças contra os nossos inimigos natos os Lu-
sittmos ; e por fim eu lhes pederia em nome da
Pátria, que nos vio nascer , nos alimentou, e nos
educou, que de boa fé, e na melhor concórdia
continuássemos a levantar o nosso Edifício Social,
que tara a nossa felicidade, de nossos filhos, «
da nossa remota descendência. A historia imparcial
dos nossos feitos nmrcará uni dia os nomes tio*

que merecerem louvor, ou execração.
Adeos meo Joaquim , quando tu não tiv«'a!

outras virtudes, só pel<« leo Patriotismo serias cá-
tiuiado de teo .amigo—Ar. .

Srs. Redactores,
Foi s-rande o meo prazer ao ler no seo

rio n. 1^9 -., carta escripta por um Insulano,
desespero dn sorte da Pátria, quando a vejo
vida por lautos , e tão hábeis Escriplores. 1»
de ver em resumido quadro as prerogutivas

Dia
e. iiã«

sei
lane

do 
'Mo
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marcha Britannico , e evidentemente niosírado que
tapto, maiores ellas sam , quanto mais segura a Li-
herdade dós briosos Bretões. En, verdade o riiaxi-
¦iiiuth possível da bem entendida Liberdade só pôde
«chái-sc ein uma divisão de Poderes, igual á daquèí
le pníz clássico , entre o ílei , a Csiniss ra dos Lords',
«• a Câmara dos Conufiuns. He tal esta sabia di-
visão que o Rei de Inglaterra tem a regalia de
propor qualquer Lei , que julgue necessária ; mus
as Câmaras não estáin obrigadas ;». fazel-a passar.
A Câmara dí*s Lords pede igualmente por si pro-
pôr alguma, mas a Câmara dos Coniinuns não he
übrigslrJá a sancciónal-si. A Cannir.t des Communs,
otl os Representantes do Povo também teu, , como
deve, a iniciativa da Lei, mas a outra Câmara,
se quizer, pode deixar de approvnl-a. Eni uma psi-
lavra ambas estas Câmaras ( que reunidas formam
unia só Assembléa, ou o Parlamento Imperial)
podem concorrer na formação dn Lei , Mas o Mo-
nstrch.i pelo veio absoluto , de quo o revesti» a
Constituição, pôde rejeítal-a in liminc, o o que he
mais sem dar razão alguma do sco procedimento ;
sendo todavia drj noiar que EIRei caríssimas ve-
zes usa desta prerogaliva, qirmdo a Lei tem psis-
ssulo em ambas as Câmaras'; e o motivo apontarei
em outro logar,

Nenhuma Lei pois pôde fazer-se em Inglaterra
Contra os interesses do Monarcha , sem ello estar
por ella; nem contra os interesses dos Nobres, ou
grandes proprietários da Nação, •*oni estes assen-
tirem : nem finalmente contra os do Povo sem os
seos Representantes quererem. Donde se reconhece
que sem a livre" vontade de todas partes interessa-
das da Sociedade não se faz unia só Lei naquellc
invejado paiz ; e Creio, Srs. Redactores, que he
isto o que indica a liberdade rie uma -.Nação, e o
que a fez contente, e,'poderosa ; verdade eterna,
fju6 só poderá. Ser oflnscadn pelo espirito de p-trti-do, pela prevenção, on pela ignorância. 

'Refiicfa-
se mais que esta mesma' união de vontades dos tres
Poderes, que formam um só Corpo Legislativo,
tanto lie necessária para a Jactara da Lei, como
para «• abolição delia, e cisnqui , segundo pensam
grandes Políticos^ a cansa porqe a Constituição In-
gleza tem durado tantos annos, chegando a esca-
par á torrente dós princípios da Revolução "Ffati-
ceza , e ha de continuar a durar, em quanto um
destes tres Poderes tiãó vencer os outros dons - o
que será, já não digo. impossível, mas ao inenos
mui , o mui 

'difficiiltoso.

Peço pois aos Srs. I/rcitrgos, e Solorts mor] cr-
nos, que mostrem com razões claras (e não rosn
anieaçss ) se por ventura pôde haver tuna institui--ção mais justa, e razoável ?. Se não he a cila qne¦t Inglaterra deve a sua preponderância , e prospp-ridade relativa ? Se por ventura passa pela cabeça
á algnem que o Povo Inglez não he uni Povo li-
Vro, e bem govemsido .- So he comenda , e servi/
<¦ Brasileiro qne deseja ver transplantadas na sua
Pátria ns instituições que fazem a felicidade das
outras Nações ? 

'?

Pessoas ha, a, quem a prevenção tem dc tal
rtiorlo -empedernido o cérebro qne basta a palavraVeto absolttlo psira os fazer arripiar. Convenho com
estes Srs. que. s, palavra absoluto lie muito fè-a; mas
peço-lhes que deixando de dar importância aos no-
mes , 

'procurem suites conhecer n essência da cotisa
denominada. O veto absoluto não dá móis poder ao
Rei de Inglaterra do que dá o veto defibcrtilho a¦qualquer das duas Câmaras : o direito de recusar

qualquer Lei he igual para todos ostros Poderes:
íjlor tanto fazendo-se a devida applicaçsío a este

Império, direi que be especiosa, .<? íiiis:. íí dem-
trina, que alguns tem querido espalhar pelo Povo
incauto do que, se S. M. 1. tiver o veto sihsòluto
o mesmo Senhor passaria de facto a ser DespòticO,
pois que nada se faria'sem a Sua. Sancção, e von-
Iside. He bem verdade que neiiliu.ua'Lê. podia cou»1
ofíeito pascar sem a Sancçio Imperial , como em ou-'
Iras grandes Nações acc.ontece ; mas também o Im-
pecador mio poderia fazer Lei nl.eiima sen» a Saí.c-
ção du Assembléa Geral dos nossos llep-.esentantes ,Composta de uma ,' ou de duas Câmaras , segundo'
se deliberar. Ora qual seria iieste caso o Sei» Po-
der dcppotico ? Msts eu sei donde naícein (antos
receios reaes, on fingidos,... f.iile(,, j„g-r> claro'-{
digs,;,» que descei,(iam do Monarchn , e Mie Eilei
não merece a sua còíifinnçs» ; Triste, ? látal pre-venção! Devo confessar, pois sou homem de hon-
ra , e verdade , que desculpo de ai.o,-uni modo estes
receios, se elles sam sinceros: sou o primeiro a
conhece,¦ que, mesmo es bons Reis sam e.tpostos a
serem enganados, e a erra rem — que o Governo
Monarchico se he o melhor, todavia ainda 11:10 br*
perfeito — que a idéa de uma Corte de parasitas,
e nisios Coiicellíeiços he tuna iiléa assustadora1, pe-
los males , que podem produzir junto :.. uni bnm So--
bersino : se ha algilma cousa, em qne ns minhas idoas
tem ponto de conrarto com as dos Demagogos hc-
no horror, quê elíes professam aos mãos Áulicos,
qne á sombra dos Palácios intrigam, e ganham as
honras, que estacas chegam aos qne no Gabinete,
ou no Campo esgotam as suas forças em servir a.
cara Pnfria : todavia' sejamos justos, e imparciaes :
este m<i t:*:n remedio,,.e boas Leis o daním. O que
resta he «:-,',"'r se também os Corpos Populares não
tem seos Áulicos , e parasitas , os taes clmmados porexceller.ci:... co no Pclhion es Amigos do Povo ? E
não. sam estes ainda nmis íernivois, e sangnin-irios ?
Logo pstra que , c- por qne principio , havemos dei
mostrar mais receios por uni ÍMoíiarchsi Hereditário,
interessado na felicidade dos Seos Estados , üb çinc-
por meia dúzia de homens obscuros ', cujos verda:
deiros planos muitos vezes se ignorar,» .' Não he par-
cinlidade suppôr que o despotismo , e o espirito ris»
coritradirção si', pôde existir no Poder illmiitado dó
Princ.il>" ? Aijsieüe Poder que depende somente da.,-,.

ac um ..¦orno 110 j.,st:irio nauvontade Soberana
pôde também ser igualmente Despoticb 7 Sim : e sé-
rã ísinío mais terrível , e oppressivo quanto iiniis
numeroso for o Corpo, que o possue. 

'Procuremos;

os exemplos que a ílistoria nos oííeréce, Quando
no Reinado dé Carlos I. de Inglaterra a Câmara
baixa arrogoi, a si todo o poder, a Constituição foi
destruidíi, e seguio-se após o nmis temível Despo-
tismn. Decreta tam a morte do Pei T- os logsires prin-
cipaes foram distribuidos pelos Soberanos novos- tira-
d(*s da plebe — íis pessoas disíinctas , p modernas fo-
rani cruelmente perseguidas—-lecendeo-se o fstxò da
guerra civil , como era de esperar, até que tudo
curvou o pescoço ao Despotismo Militar dé Cro-
mwell.

Em França , esse espelho dos Denvngogos , ape-
nns n Assembléa Nacional assumío todos os Po-
dores , decretou-se. lr.go a morte do Rei -— abojio-
se a nobreza —deram-se os primeiros' fog-.ares ( «151
o grande ponto ) a quem mais gritava — a guerra
civil foi o resultado — e por fim tudo dobrou o joe-
lho diante do Despotismo Militar de Bonaparte!¦Çnanto a Hespanha e Portugal não pçerízp
antecipar as ípacbas : pouco vivirsí quem Tino vir
as mesmas tristes scenas reproduzidas ( como já sé,
acham algumas') Vcsses dom Reinos. Agora mesmo
ninguém com verdade duvidará de qne Pojtugal e íles-

¦y'*5
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paiiha existem já em guerra civil — os seos nego-
cíántos an-uinailos —suas Colônias perdidas e para
;,.wi,„,.-_ os Campos do Lavrador devastados ou de-

zsrtpa — a divida publica augmentada com a Re-

geheração — os Artistas sem emprego —os Solda-
dos chamados a degollar seos irmãos — e meia Na-

ção feita espia da outra metade. Se esses _ poves
eram mal governados, porventura estam hoje mais
felizes ? E-.ii que consiste essa decantada felicidade?

Que differeuca tem havido? Uma, e única; e he,

que antigamente náo se podia fallar mal do Rei,
e agora 

"não 
se pôde fallar mal das Cortes, nao

faz isto lembrar o asno da Fábula que mudou de
Sr. mas não de carga ? Perdoem alguns Srs. aquém
com estu linguagem desagrado; mas já que esta-
mos em te tipo de crise he do meo dever fallar com a
franqueza, de oue hei dado já provas. Não, não he

p?las theenas das escholas, que se podem governar
bem c% Povos: os filósofos, (quo aliás muito re-
verenceio ) tem desacreditado a Filosofia quando
com o leme do Governo querem que o Povo pen-
se como elles. Ke respeitando a fraqueza dos ho-
meus ,-e nunca exigindo delles se nao aquiilo deNOTICIAS

E N T R A D A S.

Dia 27 do corrente. — Porto por Canárias; 70
dias; B. Triunfo do Brasil, M. José Carneiro Pei-
xoto, equipagein 23, carga vinho, e fazendas a An-
;inw Manoel Ferreira Sampaio .- passageiros o Ex-
Deputado ás Cortes de Lisboa Nicoláo Pereira de
Campos Vergueiro , e Manoel Antônio Ribeiro Cos-
ta. Referem que o General Silveira se retirou de
IO íi 12 de Abril para a Galisa por Bragança á
testa do i_J)000 homens, em cujo numero entram
os Regimentos 6, 9, e 12 de Cavallaria, 12 , e 24
de Infantaria, 4: dito3 de Milicias,. e alguns Cor-

pos de Guerrilhas, accompanhados dos Generaes
Gaspar Teixeira, Vahia , e Mo.rgado de Malheus
a reunir-se ao Exercito Hespanhol Realista, para
tomaram novas medidas ., que o General Rego se
achava á 'esta de 8$OO0 homens nas vaias de"Bragança, 

«jue era toda a força disponível. —Li-
terpool; (>G dias; B. lng. Robroy, Ni. Joseph Cor-
nisli, equipagem 9, carga fazendas, e ferro a Ein-
ny Brothers. Diz o Mestre que no dia 27 dc Abril
ficava a sair para este Porto a Galera lng. Mary
com £00 marinheiros para a Esquadra Imperial.—
Porto Alegre; 20 dias; B. Gratidão, M. Joaquim
José da Silva Rocha, equipagem 13 , carga, carne,
couros, e sebo a João José da Cunha .- passageiros

que elles sam capazes, qüe os finemos contentes
felizes. Em um Estado Monárquico não pôde \ 

'

Ver a verdadeira Liberdade, Social em quanto 
"',

nã) der a César o que he de César. Se nisto lh»
er.-o , vem de longe ; e os Legisladores não pode,?rj.brmar o coração humano , nem extinguir de ,..''
pente os longos hábitos da educação dos Povos

Resumindo-ine quanto posso direi finalmente
que cm quanto os Reis não tiverem um poder perieitainente igual ao das Cortes — em quanto nã.
houver uma divisão (los Poderes como a da Con
tituição Ingleza, nunca haverá em J£aiz a||nm Me
narchico a verdndi ira , e bem entendida Liberdade
Procuremos em boa fé o meio termo entre o Des-
potismo dos Reis , e o das Assembléas Populares
Eis o que commigo desejam os homens moderados
imparciaes, desinteressados, e amigos da Pátria,
e que não esperam medrar com as revoluções , co
mo o — O Observador Constitucional.

No Diário 140 no transito da pagina 724 pari,
n seguinte faltou a palavra — devia — e no principio
da pag. 725 lea-se passar em logar de grassar.
M A R I T I M A S.

Domingos José de Araújo, a mulher do Mestra
com 2 filhos, e 15 escravos dos passageiros.-— Di-
to, 10 dias; S. Generosa, M. José Coelho, equi-
pagem 15, carga carne, couros, e sebo a José lio-
drigues Pereira a bordo: passageiros ílíta Ignacia
da Silva , e Getrudes Luiza de Andrade com uma
escrava. — Símios; 15 dias; L. Primcíera , M. Ig-
nacio José du Rocha, equipagem 7, caiga assucar,
caffé , e couros a Manoel José Fernandes .- passagei-
ri Francisco Pereira Nunes Madruga com 35 es-
cravos. — Ilha Grande,- 2 dias ; L. Paquete , M.
Anlonio Fernandes, equipagem 0,. carga caffé a
Antônio Ferreira: passageiro um Soldado de Vete-
vanos. — Dito, 14 dias ; L. Santa Barbeira , M. Hcn-
rique José , equipag _ .i 7 , carga calíe a Antônio
Dias Carneiro : passageiro o 2.° Ten. de Artilha-
ria Diogo Eugênio í: Mattos. — Rio Grande ,- lá
tlias ; S. Carolina , M. Manoel José dos Santos , eifui-
pagem 11, carga carne , couros , e sebo. — Manga-
raiiba ; 4 dias f L. Espirito Santo, M. Francisco Jo
sé Ferreira,' equipagem G, carga calíé a vários.

S A II I D A S.

Dia 27 do corrente. — Paranagoti ; S. Nova Au-
rora , M. Prudente Xavier dc Oliveira, equipagein
10, em lastro.

AVISOS.
A Junta do Banco do Brasil achando-se auetorisada por Portarias da Secretaria de Estado

dos Negócios da Fazenda de 17 de Maio passado, e 19 do corrente , para vender trez mil qui,.tries ele
Páo Brasil, pouco mais ou menos, existentes em Depozito na "Provincia de Pernambuco , faz publico

vendei-o aqui em Leilão , a quem por elle maior preço , e melhores condições offe-
_, da Fazenda Publica. Por tanto todas as pessoas, que quizèrem lançar, poderám

que tem resolvido
recer, ern beneficio
.r.mpareeer na Casa do Banco todas as quartas feiras e Sabbados das nove horas da manhã até'ás duas
ria tarde, tendo prineipio no dia 5 de Julho; e ahi serám patentes as Condições desta venda. Rio d_e
Janeiro 96 de Junho de 1823. -Jacinto Ferreira de Paiva.—

Com este N.° se acaba a subscripção do presente Diário pelo semestre, que finda hoje; os Srs. Su-
bscriptores, que quizèrem se lhe continue a entrega ("elle, terám a bondade de renovai- o seo abonaniento
paia o semestre, que falta, paia o fim do anno, pelo preço estabelecido de dez mil réis, (ou de cinco mil.
réis se talvez quizèrem subscrever só por trez mezes) que. serám entregues ao Sr. Manuel Joaquim da Sil-
va Porto na rua da Quitanda, esquina da de S. Pedro. Cuidam .os Redactores que tem desempenha-
do a obrigação, que contrahiram com os dictos Senhores, satisfazendo, quanto esteve ao seo alcau-
ee, 33 condicçõres de seo Projecto, e até dando na maior parte do tempo ti paginas em cada numero,
quando só se haviam coinproinettido a dar quatro, lie assim que elles continuaram no expediente do
mesmo Diário, não se poupando a trabalho algum para o tornai: cada vez mais uíil , e interrssa.it
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