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Felippe de França

ral do Reino, &c. Const
o Veneravel Calerça da ! cercoJoe nue
a
o tempo em que foi expulso da sua Capeai
beto esbulhado de muitas insígnias e ornae até dos senos uzeelos no exercicio do
Paru ficado.
tandoenos tambern que este artigos estio deposaJos em Paris; e quererein pele prontidão de io juste restiruição MOUS.Ir ao Santo Padre a hasta zr1.0 e delação , e provar á Europa e
a' Christandade quão longe os passados excessos estiverão, e estio, dos nossos penSaMentOS e do nosso
cotaeáoe e igt231(nente dos pensamentos e dos corações dos AWaneezes.
Tendo visto a. relação doe Commissarios Proensiorues da Rei' ião, e ouvido o Conselho de Estado, havemos ordenado e ordenamos o seguinte:
1. As insignias, ornamentas, sellos , arquivos, e em geras colos os artigos, de que a Santa
$é usava no exercício do Supremo Pontificado, que
esto ao presente , em Paris, ou rn algum entro
Departamento, serio irnmediatarnerire postos á disposição da Santa Si', á qual se pedirá que aceite
a sua restituição.
II, O CÁ mrnjsaro Provisional dos DepenaMento do interior e da reli e iáo fica encarregado
da Cr çío desta Ordem.
(Assignado)
Girlos Fetippr.
O Jornal de
los das authon
de Abril o 2rtigo
Noticias part
to
o e que dcci

que debaire doa eussuperiores , publ icou a 23me:
noe irsforrnãci que homa
a sorte da Ulla , se con-

&etIra ar, R 41 it.

A T.

rn McifeSil 'j• a qual em ',esmo he
O Vice-Rei fica Duque de Dnas
com hurna parte do Pedaúnado e e
do de Friincfriu 2. Todas as troing
3. As tropas Napolitan:v pasPo, 4. A 8 de Maio rodos os ttlinros e
uns Senadores se hão de ajuntar em Can2reW)
Manima. 5. A 14 rodos o
ramo
corno ninares , háo de salte da
opas folharias ficão à dispasiçãa
7. Genova toca ao Reino da Iralla
que o (ido Duque Praneiseei d'Este
mperadnr d'A y stria, está destinado para
esre throno). 9. Na *arfa superior as fronte.
da ilessria se háo de estender ate didige,.
Ereseern t
Temos a egninte relço Official do Quartel
General do Conde 8ensinen, Conunandante
Chefe do Exercito
Pinhe.er r,, t 4e Abril de 1 8 4,
Ainda que ea: o grandes
eos
ntos Inn :.,,tIgLns da
uahido a attenção
a symparhia na corre
- de toá a
da ktfeliz Citi.ide de Hanbirgo, bem longe de
ar eles diminuída, he nres 1ai exaiçadre
h'enningsrn , commrJrnte em Chefe do
seno sia, considera do seu deter offeeerer
blies) 1-,erna coma fiel do sen procedimento
desde o instante, em qoc o espiriro de paz e recorte
çao parece mora vez ritese sobre as naçõell
tanto amofinadas e em luta.
recebeu a noticia eine
Immediatamente
e das declarações dariada tomada de Par
horidadc5 constitueioFranreia e 'de su
o Conde Benà
°Napeleile

ringsen julgou necessario escrever ao Maree'n:,1
Ec 30,4121 , te proprio punho numa carta , represeotando-N: nue em tal mudança de eireuristanc:as
E con-i táo proxima$ esperai:loas J hum d paz geral, elle nac. deiAa ser 3--á ., que alivia
(,-15 tuutâioas t:e
se dermrnasse inutt!mente
a CL3111:1111;;g,,g1+-jeL",C14
Hami,orgo. O NibreCIJI
os seus seruinotícias , sern
1P:ClçáO da,$

Tnentos.
l.o2o orle chegou o et:pes,kdo correio de París
com despac'ne:: do Governo Provisional o Princi- o ui51 , o Conde licurtrrigsen lhos remei-teu
ne te . ,E- c ti.
banam com lanma Carta sua , pelo Coronel rim
Mar2h,-), e Prineipe Galliiiin , Capitíto
finseb
SUA Mage3tadc o Imperador da .raiida Guarida
sra. Os documentos publicados nas Gazeras devia() ter preparado o Príncipe de &imiti)! para o
conteudo doa despachos, O Governo Provisional
p6 .4-Hie .me os olhos hurna representação dos talrimos acontecimentos decisivos na França, e con, vidou-o a seguir o exemplo das }nssoas prineipaet
Ca riaçÃo , e a fazer o que a segurança e liberdade co seu raiz es:igiao. A. is to o Marecha l julgou
conveniente responder por escrito , por hum Coronel que eornmandava nas obras exteriores , que o
imperadar e Rei Napolesio , seu amo , n.o lhe
por Officines maioi
mandaria ordern' algo
que rim consequencia elle nio podia recebe nem
abrir os despachos, Entretanto , a 'despeito da
mais rigorosa policia, a verdade se espalhou na
Cidade e arredores de fiambiggo. Os soldados e
OrEciaes descaio sempre que 2cl-ião meio. O Mazerhat 'ira o resto do dinheiro do banca , prata
cunhada , e moeda ao cambio ; e o leilão de umimensos armazens, que ja principiou rem reduzido
as primeiras necessidades da vida alai l ixo do peço
cosi-arnado. -- (Hum nota do Observer adverte
sue o ctraeter dominante de Dg voult lie fanatismo
allirnkado a f:tvor dos p;artos de Niipich'eisi -, mas
como a sai resisreocia no pode adiaroar plano 0,l.
gum de Napoitio neste momento, he de presumir
ique o ffiniS vi riNreSSC he o motivo de Selt 2Cttla[
Como o prova a vendi dos arCOTTIpentAllient0
mazens , &e. ) German Obsemsr , 2 5 de Abril.
UOlotfi 17 de Abril.
Sua Abem. Real o Duque de !Jerry chegará
.n

R - ernanhá,

José e leron imo Bonaparse ajuncRrk , nas
visinbanças de Orleani huns desertores e ronhadores, á testa dos quaes procuro fazer huma guerra de pilhagem. Canirão de repente sobre algos quaes poserão enormes conrribuirn.as VlLs
Está em marcha !toma força para perseguilimpar o paiz.
OGeneral Droget , de anilharia , he hum
j os Qflic
i aes, crie oonvierão em $ezitir a Eunaparte,

O eltdeal, Maury voltou Teça fciratio
de Chiara:teu • onde havia estado alguns dias. SiPre.
minencia depois die rec., bier os s,zus passã volites ,
defioirivamente dados , deixou a Capital ás 5 horas da noi nhã.
Pelas umas noticias da Palia , o Papa es'a rn Firerfro , hum dia de virgem de Ru;;;a
nd Sun Santidade interna perskg ir , em quanto
e
se lhe raio Njurg aterre os C.,.rdeaes desterrados
então fazer a sua entrada suiemn en Boina,
Sua atd o Jrript radiar da Russia hon..
tem visitou „i'llAiritaironi Sua Mage5:rade fitou encantado com á belleza do lugar , a elegnoia e
gosto. dos , e graciosa recepção , que se
lhe fez em lium dos mais agradaveis retiros perto
da Cidade.
Ánfrocrpia r; de Abril.
O Gericial Carnot publicou homem huma ordem do dia , evo que cita o Decreto lnipeti,at
de 2 4 de Dezembro d2 18t , acerca das praças
Sit .lçj.]S : e diz que esiando encarregado de inteira
responsabilidade pra cern o Soberano , qualquer
que elle seja , el/e no soflierá innovação : pro.
bibe reconhecer•se authorkiade, que não estivesse
na vigor, nando elle alli chegou ; ordena que se
iháo as ordens acerca dos desertores , a disciplina e polícia da. Cidade , e sobire tudo , das
a da Cidade , e que a força armada espalhe
ajuntamentos nas :uas.
BOrikeita 1; de "il,
A sanha imporente do Almirante
tgiruo:
o fez mirar em Elgy no I.'" de Ab
o
in4ozio
a
Inglez,
de canhão a hum parlamento
6 a dar ordem para se queimar o Regulus de 74
peças, e rres Br ; glies ; as guarniçóes escaparão a
nado , e fugilrá,n -Fira Rochlort. Tropas Inglezas
desern'oarcadas di csouadra tomarão a 7 os forres
oefico.Aris, ..Sesar e Mistral.
Nris 28 de Abril.
Depois de i-,urna longa e cruel persegoição
Veneravel Cardeal de Aleiro foi finalmente saldas pris'Oes de ..4scorme. Soa Erninencia estava
em Dijiatti a ia preparando-se para partir para
Roma.
O Mameluco de B011tIpartr,, "st:7 1'4ff inserio Fauna cana na amou de France , ém que
nega haver reobido hum presente de dinheiro ide.
pois da sua , derhronisa5ão. Elle diz que Mo se
propSe a expôr as razoes, que o obrigarão a não
aecompanhar seu amo para Elba,
Bordeanx 14 de Abril.
O General inglez .gir.' C. Stewart chegot2
r7 com despachos para o Duque de 44],lt.

geurelne. Accompanl o Marquez de Riviere
que tanke !empo foi petSeguido por bonaparie

e que depois do processo de illercan , CSteve Rticoessivarriente prezo no impe em rinetnnes e
Strarbrirg.
7urlin [ode Afrril.

ta! , For Fale e Kchl ; o exercho , For
./1.P...rit2... e Cdr ániz. -, o Prus3iann por atajoe e
-reser
Todas as reservas e transpor3cs
receberáo
ordem para, fa2er âtio.

Ri.3 de ra,,ro

de ilgosto,

O Prineipe Rospigiiosi assimilo o Governo
florrand em nome de Sua Aticza Imp„rial
Gráo Duque Fernando de Austr,a.

Peto Conseiho da Fazenda se. háode cotrrc- ir pe!'o triennio de 1215 a 183 7 as Rendas V„eaes
seguintes

Stugard t7 de Abrd.

Subsidio Lia-latiu.
"Dizimo do Pescado , que vempraia
á
desta
Cidade.
Dico do Pescado da Lagoa de Rodrigo de

Sua Nagestade recebeu por correios a seguinte noticia Otticial : —
Em consequencia èa suspensáo provisoria de
hostilidade-5 concluida com o Commandante
uin gerai des!oexercito Frarieez, , Se ordeni
caçáo dos corpos, que cornráe o grande exercito
com o consentimento do Impender da RUM'.
erri consequencia do que os corpos que o compõe tomarão os seguintes acantonamentos :
O exercito rinstriaco do Sul (os corpos
dos Cieneraes Bubna , Bianchi, e do Princepe de
Nesse Hombnre nos Departamentos do /seta do
Rbone , do Ain, do Sane, e Lio Loire.
2.0 O exercita PrlislidP10 ( OS corpos dos Goaes Torci, Kieisr , e Brdm(i) nos dermarnentos do Norte, do P4550 de Caiais, e do Sonnne.
° O ewercito Praistialio (os corpos dos (3eneraes Internou, , e Langcron ) nos drpariameuros
do Oise do 4isne , do Sarthe , e dá Ardanei.
4 ‘2 As guardas Russas , e as rese-rvzis IS batalhões de granadeiros floririam , e dois regimentos de Cávaiiaria em Pan's.
5.Y O 6.° corpo de ex,ercito ( General Rojews f s .) no departamento do Marnc.
O 5, 1" corpo de exercito ( Editaria ) nos
departamentos dos limes, e do Alcunhe.
COfp-O de exercito ( wrirseniber.g.)
7. 0 01
nos do rotim' e de Aubc,
General Ciada); ) no departa8° O 3,°
mento da Cote 1j'Or.
9.° A ca v aliaria Aostrians de reserva no
-

Alto Marnt.
As tropas Mio de subir a ro para os seus
acantonamentos. O Quartel Cieneral deve s:r em
C7oild: o Imperador da Russia e Rei da Poisdevem ficar em Paris:
Todos os corpos no se hão de demorar nii n s
de i re s serranas , e alguns deliu no vinis
ze- dias n'aquelles quarreis: depois do que hão de
lahir da França pelas esrradas seguintes
rtenberguez , pela
O Corpo de exercito
do Sul, pot
Austriaeo
o
exercito
LoHis
;
e
F orc
a s Ads t ría as
outras
trop
Aaíle e Sebajbanspi
.

Dr.ea Corte e Prevircia.

Freitas.
Dito do Fe5oado da Lagoa de latarcpagud.
Dizanes a Villa de San:,3 Antonio de Sai ,
e Fregicez i asd áruitifsiiirn TrindadeTarnb
iliadre de Dk-o; do Rio licritQ sem
afroratí ,
reserva de l'aze.nda
Dimo das rniunças das Freguezias de Aboneriln, Pitar e Agtrasiú.
d'as miunças da terra firrne , e arnexas.
Dizimo das miunças da Va de Mage , e
Fiesueziasda Grgiit , StarsiU GrraFenierirrt , e todas
as Ilhas e, 'Atra para dentro, cern o Pescado dos
portes de Mariangri Irajii , J. 705j de Filia
Nova , com re4erva do Pescado , que Vem á praia
desta Cidade.
Dizimo das rnienças da Villa, d.e Cabo Frio,
Frrgne z as de Saliwnrovil e .rptca do Rio de
3. 7io c om o Pescado.
iz.nio das m'eanças das freguczias ée N. S.

da Cogreis%"ío do Alferes, ..rarra famrha , e Parabii74.3 da Serra.
1):21m0 èas miunças de S, Gonçaio 5 S, _7oijo
dc Cari:' !taipa: , e Alarica com o Pescado
desta tma.
Diz"Tito das irriurtças com o Dizimo do 3551.1wr ds teS Frei.naezias de Tagoabi 3.João Alar.
eo$, e (.:,yrpo
Rerd.ment3 ,:sis Passagens do Rig do S. João,

Da CJpitania de s. Paulo.
Rendimento ,,,os Aieios Direitos dos animaes
passEii) pelo 1?.egiSIO de Coretilia.
itendi:-.aento ci a Contribuiçáo l.iteraria da Ma" 112.
Teci.] a rc...soa , que na'S referidas Rendas (Ltdlançnr compireça ria Sana das A.trernataç
mesmo Conselho nas rriari!-,Ss dos dias 29, e
de Agosto , e 2 de Setembro proritnos roto m que S-2 IVZO de effenuar as lespectivas its-.araçõe, achando . sc habilizada para dar os seca
icçy na fórma do estilo.

rt

Rem-with 1 5' de Abril.
O PreFeito do Oise recebeu CU manha participaçáo do Ministro da t.luerra de que as tropas
Russas , que estio em Frare. , começará() iirubediltame nte a anal marcha para o Rbeno. Uar.se.ha

o s ; O primeiro corpo que
norflcnto par Córp
a de atravessar esre departamenro deve Mardlar
mpiegne para Noyou 9 e daqui parra et" hy
no departamento do

NOTICIAS M A RI7IM A S.
Dia i. de Agosto.
Catiinda ; / 4 dras
ENTRA ,D
Maria Tbomax.ia M. Francisco Xavier Al•
Dia .24 de sabo. — Santa Catbarina ; 7
es , C. a riuva frelbo e filhos ravos. Madias ; B. Emas , M. Manoel 7oaquini da Fonteca , C. ao M. , arroz, trigo ;farinha, e fejio. aga ; 68 d•as ; G. Hespatibola , Amizade, M.
Rio Grande; :4 dias, 13. Rcsoluijo , M. Yoao .7o.
705ci Cr:inalo „ C. ao M., vinho napei r e agoar..
dente.-- Campos ; dias; L. Boa 'Sorte M. josé de Souza , C. a joré Antonio Macbado , catre, couros, trigo, e sebo. -- Dito ; /3 dias , 13,
se Gomes de Antal-int , C. a 712 , 6 Antonio da Costa Gnititarãrs assucar, agoarcknre, e lindeira.
Conceição, M. Manoel Fernandes da Silva, C. a
7o.iio Gomes Ba r rozo , dito. — L)iro ii dias 8,
SAHID4 S.
S. Manoel rieonte M. SebastiÃo 7osin da SilDia 29 de julho. —(Nerrhsema Sabida.)
Dia 30 dito. — Buenos Ayres ; G. brecai .; ,
3a, C. ao , dito. — Pernagod , 24 dr ; S.
S. goagriins Protector , M. 7aFr,-) Dias Barboza
sy M. .7anics Meato , fazendas. — Campos
Bom Fim, M. traz de Souza Soares , carne,
C. a joapt im 7os`c Ca rn,pao , [abado, e arroz. Campas ; to dIas,- $. Sárldit Anua, 7ord Pin0biscoito. — Rio de
Francrteo ; L, 5,
to Reto , C. a Antonio Ferreira Leite assucar
Príncipe, M. Jose Nicoldm Macbado
e agoardente. — Diro ; dito , L. Conceição
M.
Cabo Frio ; L. 5, Bento , M. Manoel Marques
Manoel da Cinta Ribeiro, C. ao M., dito , e
da Cruz, vinho, e outros gertetos.
— S. &bina° ; ç dias; L. Santa Anna
Dia 1 dito- — Viana, G. Sociedade Feliz,
.Elabre , M. losÀ dos Anjos Gana, C. ao M.
M 70Sé Soridith , cafFé, assucar, aoacciente, e
farinha, e madeira.
ouros. — Rio Grande' ; B. Santa Rita , M. 'o
Dia lo dito. — F. Ingleta, ltidefatigable
së Soares Lecis , sal. — Dito; B. Piedade
Com. 7yff. — Dita, A'Ibecor, Cum Petg. SanAntonio Perra Biranconrt fazendas, e vinho
ta Catbarina Ci, Hespanbofa , General - de la Bu.
Parati L. âcnbora da Conceição,
'
M. Tbotnaz
ria , M. Mekbior Pridal alcatrão , e tabaco
FerseiYa berro — Dito ; L. Senhora do Carmo
arribada ; hi liara Santa Catbartna. Macabi
M. Antonio Baltbaçar de Souza, iáirro.
4 dias ; L Courriçe'io, M. Francisco Jose' Pinto
Dia
de Agosto. — Nareeloma P. HesC. a Mimei Lopes da
tardei:a,
panhol, Senhora do caro lo, M. Francisco DomeDia 3r dito. —, Caravellat ; s 4 dias ;
rica) , couros • e :i',goda- o.
Afalaga ; B. dito
liaM Duarte Martins da Silva , C.
Fernando El "nado M. nOinaZ BaratadO
quim
de Siqueira , casca de mangue.
Urus.
AVISOS,
Na 141 da Gazeta se acha a obr.a inEil i s!lda Loja de Oculos Políticos Fantazia rn
uva, pela 'qui, a COrt ,70 pdák comprar e escolher os do melhor goste para descobrir
~da es ver a
boa
, conhecer os homens sem ar (r4rat ,
C 1 vol. por 960
isa-se ao publico que no armazem de Cia , loups finas , e vidros , na rua do
Ouvidor N.° 14
há Ç chegados proximamente da Alientanba) gr,nrhd "
.5 surtimentos de espelhos, quadros, e vidros lap i dados e dourado, que tudo se vende por preços commodos per miado.
quizer comprar hum botequim defronte da companhia da Policia na
Prainha 9 falte com
o donn no mesmo
quizer arrendar o officio de Contador, Distribuidor, e Inqe : ridor , da Villa de 3 _Ne 1E1'Rei di jat. á sua co Sabão N. ce 31 ao Call tá0 Pedro Feireira
Bei ça , que com elle tratará os MU
aliastes
Na loja N.* /8 defronte da Candelaria, ha . para vender
dreças de todas- OS tafrInhOS , em caixGes , a rejo, e tamhemhuma grande porçáo de vidros para vihavendo
mente ctia filjofar,, Pérola, Hisson (Ixim , Preto, e Segnim das errados em caixa
melhorei quali_lades a varejo e era
Caixas por pre¡os muitos modicos.

