GAZETA EXTRAORDINÁRIA
DO

RIO DE JANEIRO.
SEGUNDA FEIRA DE FEVEREIRO DE 38.6.
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que recebmos ultimamente, que
A. S 11.2.
cSegáo a t8 de Dezembro, não somente cor.firmão a noticia da paz, que démos no N.'
antecedente, MIS nos fornecem hum grande numero de Tratados e Convençóes entre a França e as
Pitenciis Atliadi qu thdo a tão suspirada paz
da Europ.T. O Ouve de Rirbelies4 , Ministro dos
NeAocos Estrangeiros e PreOence do Conselho
dos' Mini$tros apprescntou Isuns e outros na Sessão tia Camara dos Pares de 25. de Novembro,
com hum Discurso cstenso bastantemente, mas
que espalha muita luz sobre os sacrificios da França, assim como sobre-os esforços, que fez -agueira nação para escoar-se á dura lei da necessidade.
,Vons destes D,plomas dizem respeito ás Porencias
Alhadas collectivamente , outros expressão relações
com algumas em particular, como o artigo separado com a Russia, e a Convençáo com a Gran
firetanila; e todos são as.signados pelos Lords Caiilcreagb e wellington por burila parte, e pelo Duque de Ricbelieu por parte da FraNa. Como nos
appressamos a' trasladar estas peças officiaes , suspendemos a exposiç,o do seu contheudo. Copiaremos tambem as importantes Notas dos abalsadas
Estadistas , que arranjAráa o Tratado , POr tios Patecerem corno explicativos das disposiOes do mesmo Tratado.
tem-se occtspnda de ouA Camara dos
o Páblico espera sem
tros objectas secundarias
duvila que noticiemos a sorte de Ney., e Lae co ncietunado$ por aquella
valc:c Frac ssados

071. A 1".

Camara , que foto ambos fuzilados mio traidores ao Rei e á nação.
A França esta: ainda longe de ver-se perfeitamente tranquilla. A vertigem, que tem occupador
cabeças mvoltosas , produz de quando em quando\
delirias, e transportes frenericos. Viesse hurnala.
bareda de insurreição em Ninas, de que foi
ima o General Lagarde. O espirito da intoteraw.
cia, ainda que proscrito pela Cana ConstitueioNal.
armou hum bando de facciosos contra os Protesuntes, dos quaes muitos iodo preza dd hutn faru
smo insensato.
A Inglaterra goza de tranquillidade e abondart
. Além do vantajoso quinhão, que lhe coube
raie o da Fr alliçe 1 hum Tratado concluido com
ia, estabelecendo a rndependencia das Ilha,
, as poern debaixo da Inunediata proteeça
n Bretanha.
O Parlamento foi prorogado até e s.
• o.
TRATADO DEFINIT
Em nome da Santrssima e Indivisível Trindade;
As Posencias Alhadas, havendo por seus a=
forços unidos, e pelo bom SUCCCSSO de sues AN
mas, S31V2d0 a França e a Enrnpa das convol.
de que as arneaçavão a ultima ernpfeza do
/cio Benaparte , e o Systerria revolucionario reproduvdo na Franp , para promover seus
progressos; participando ao presente com 5. M.
Christianissima do dezejo de consolidar, mantendo
inviolavelmerire a Real autheridade, e repondo
a actividade da Cana Constitucional, a o
de cousas, que frfizmento se resubrieccu era

•
76,trim, caviatit iery.-Or0 Urdi dit Urde i110 limpe.
O, Corno tarnilem do objecto de teconcitalr sairse
ti.d ' de 3'. lorge dii Xp osa ,. C.IVMdro t:trlo
a Frâfia e seus vizinhos aqueilas re!açsSes de conefCruz da Ordem da itgrãiJ Segta da Pr:rtfra ,
fiança iecirc.:es , e boa vortraU , pos
valleiro Grão Citsz da Ordem Real e MiIiiar iior'
lehos 'dl revoluoáo,
da, 'Torre E..tpa,14 , caatie:, o ‘c.; f io C luz
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tem perturbado lia cantas tempo ; persu
da
Ordem
Real c kliiitar da Sxe,-i,i da 1!ja-ed.a,
Ine!iM rempo de gire este tieirno
! .'avalleirts (irão Cruz das Ortigns do fitjunte
C.
I
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por
hum
arranivnento
da
•
,
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Se p risk
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enet:Wo peça segurar aos itPiados inicinni)ades 1 ,/,À,Janj are.1 , de c:é:O:rufe dos Pares Barras g da
i Anturnciana de .1',Irtirrd'a , de Afazirniliano :705é
cersvena:nTes par o passado e sotidas
I da ratricra , e de outras muitas ; e Corrtnant.ante
pare o Hero , tomara° em ennstderação ,
fraui das Forças do Se? M.ieesta,' ' 1 ritanniia em Fran_
raios dadas com Sm - Mlgestuie o Rei de
ta, e do Exercito de Sua Magestzde- o Rei dos
oferto
este
arian¡irnenro;
, os meios de par eu%
Paizes Baixos : e Sua IkLgesiade o Rei de
iniernnidade
devida
as
Poe convencidos. de ¡que
tecias Alliadas trio pôde ser , nem inteiramente i Frãno e de Ndvdrra , o Nierir Amarrei Emanuel
dr: Plessis Richeliers, Duone de Rit itelkn, Ca .:alcerrtori,d neta inteirtnterste pecuniaria , sem preteie° da Ori:em Real e Militar de S, , !.r.iz , e das
judicar 3 'Frit a:4 em hum ou em outro de seus
Ordens 'de S. 41rxa”ilre -.Ne Asky , -N2. Uil)ih . P.it e
interesses essenCiaes; e que convida melhor comS. 7orge da nrossia , Par cie Fr ança , Figinieito
binar anabos os modos, para evitar o inconvenientientil Homem da Catnarl de Su3 N ràestade Christe, que resultaria , recorrendo - se a qualquer deites
rianissirna , Seu Minl:rro e Ser-trano de Estado
separadamente • Suas RIagestades Imperiaes e Reles
dos
Nezotr:0 5 Estrantizeilos , e l'residente do Cootransacções
presadopurío -esta bise para cs cuas
selho dos Seus Ma-atros ; t L.: depois de trocarem
critas e concotdindo igualmente na necessidade
dc reei por hum tempo fixo nas Provincias frens ?us plenos poderes , trela:idos em boa e devide
teiras da França certo numero de tiopts AIliadas
r- órma , assignaráo os artigos seguintes
Deterniinaráo combinar sua. ,:- ditferentes disposiOes
Art. 1 As fronccras da Franca serão as
se.'ere estas 'bases , em hum Tratado Demesmas que er:.0 no ranno de Po ; s.:Ivo e exPara este fiin , e a este etfeii°, Sua Macepto as modificações ,de hum parte e outra , sue
n Rei do Reino Unido da Gran Bi-nimba
sáo especificadas no ptesente Art;go.
42 Irlanda, por si e por seus Mijados por hurna
t.° N.as fronteiras do Norte, a linha 1;.! departe, SUA Magestade o Rei de FrfiNa e de Ni:marcação fieará como a fiXe".1 o Tratado de Pa.
varra por outra parte , nomeará° seus Plenipotenris, aré (1 .Ãronte de 9,:tivrain ; dalli seguirá .os
siarios para discas-irem , estabelecerem e issi:gnarem
anz:gos lintices th.s Provincias .Re7gicas , do extinto
e dito Trarsdo Definitivo ; saber Sita Magesca,
Bispallo de Lieget , e do Ducado de Bolam , coide o Rei do Reino Untda da Gran Bre.ta0a e
rno existião no ann° de In° , de'atrando os teririânda, o Right Hon. Roberto See,srr,
ritories encravados , de Pkiiippeviik e Marienbourg,
Carr:erelgb , Cavaile.ro da
Or!.em
com a fortaleza. deste nome, juntamente com to.
CO urrereird, Membro do Muito !Ilustre Cond9 o Duca2o de BY:ii1011 fOra das fronteiras de
selho C/rival) de Sua dita ISlagesrade , Nirmbi o do
Frait . a. De Pil!i:rs , ilinit) de a Vai (sobre 02
Parlamento. Curoneldo itCg111.2nto
ceinils do Departarnei-ao .).5 Arda:nes , e alc,
Zondonderr; ,e Picid Secretario de Estudo dos
Gr áo Ducado de LaLee..mi»oure ) até Perle sobre '4
Negocios Eirraugeilus de Siri daí.
-eo
grande est-tada , que vai de 77.! !onvit1e a ±revt. .r , a
Muito Illustre e MuirG
Laeo
linha fieitá como a traçou o Tratado de Pari"...
Marquez, e Cotale de vs. /ling:ou, Marquez
De Perle elia passará, por Lnuntriorlf,, wAliwick ,
Voirro ; Visconde weilington de TdifIVei:%2 e de
Sebordortf , Niederveíliing , Pelfwiler (todos estes
&pot: . e flaráo do Douro de irditutey , Membro
legares 'com suas Bantieues ou depen trlerncías ficeetMuito Mostre Cdoselku Privado de Sua . dita
d,) a _iani. a ) até Hclorre; 'e seguirá dalli os an114agestade, íreld Mateenal fieJ seus Exercitos, Catigos limites -do paíz de Sarrebrac& , deixando Sarresonel do Real Regimento de Guardas a cavai:o
louit e a cottente do Sarre , juntamente com 2 s
Ca .:alie:ir o da Nohitisi.irna Ordem da jarreteira:
praças situadas á direita da linha acima ar.sc rira
Cavalleito (.iro Cria eia Muito 111ustre Orti-m do
e
suas dependenetas , arta dos limites da _França.
.8 anho , Pr:acipe de w.:Iterloo
fita-ii:e de Crudad
Das
?irr i tes do di'oricio de Sarrebruck , a linha d.
Rodri,zo, e Grantlede flespanba tit Primeira lis,!ernarcaeão
seri a mesma
aZ) presente separa da
5, Disque dt
tori:t INIarquez de 'Trwes r.iíra•
A??,..wan.ha
os
Derarcamentes
de
illoseile e do Pai.
Conde de Fr ineiro
—1 , C
ao Wien() até o t.:;if.,?e, o qual sio dalli servirá de
Or.km doTrie:lo' d'Orfro, da (Jid Ia
fronteira até embocar no R IMPrü. Todo o refeirmio
F.A.,pan iw,i de s,
,
ns rnateem e-tiletc!i. do Larecr , i. t:lnindo a fortafÁriáo Cruz da (Men 25,1tlir.ar itnectial
leza de Laiiii,-!.,:t ; ionr.ani r 2Ite da Allomapba.,
)
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passa act•nri
corri kirno na
eei.la tf; rrai roe as
paritcularrnenre pelos
tarregaJoi d3 proxinl

'maça° r,
z do 1,,arater
Illeinando a
do aG
e do. [1-pitt [mentos do 1
do iitro 4'
o-, do Doirbs , e do
Catit',o de 1st
s ;Amenas ficar:v:5 c
xod o 'Frirado de i',.1 175- O Tbalffirg
tormará o IirItf enue
Pransa , e os Eir
de Aiitinanh r ,
cm 1 re
a` par
Ovn revisza
ri inaltera vei ,

pio predide

das ilhas
rr determinado pot boina
urite daquelle rio, e coniinua-

uir varia o que lenha agite!.
le rio no lapço do
p
Nomeir . e-hão
Conirics por arn
caries, pelas Atras reun.
.191e,S , deiir O do espaço de Ires mezes
.
para proC3 fn Ai dna revista. Metade da Ponte
erre Stralhourg e Kebt pertencerá á França , e a
outra rnende ao Grão Ducado de Haden.
/.° A fila de escab'efl ecet hum a communieação
directa enrre o Catarão de Genebra e a &rifla, aquella
parte do paiz de Gez , limitada a l'Est pelo Lago
Lein.in , ao Sal pelo retritorio do Cantão de Genebra, ao ?.s2orre pelo do Cantão de raud , ao Oesc
pela cOrrr do Verroix , e por hum1 linha que

s Commour de Coile.-Lcossy , e MeyF . rtlijr á Fransa
o Cornmum
a cella á Confederação
ao Co de Genebra
Franrezos será' posta
que iodo o paiz tie
•

'a, para ser ¡malha de alfande' do . vira
de

1)as front
lir.
o ,14,:::1ferrati..0,
h , qt em 1790 scp,

Iraivt da

Nç5:>, que
Ctindrio de Nice.
do de Pari) de ttli.t, res...abeicceu entre
e o Prirsc.pado de ',doirar() , cessatatá para sempre
e;:lazió" as lie • Srn 15 relações entre
Princrpado, e Sua Magestune i.I1tei dc 3'ardcn0a.
5.° rodos OS (CrfitOri05 e districtos erva.
dos nus limites do rerr'i.to Fr,-rnre-z , corroo
determinados pelos pres--...n....es atrigos ficarái) Ridos a França.
6. 0 Ai Altas Parres Contratantes nomeará6
asigiLlacura do predentro em irei rneze, s
pnr4 regularem tusente Tradado
elos limites dos
45', que diz re,,le.n.i ;.1
respectivos paizes
trabilhos dos Coli.
e levantar-se-Irã( xnirc

Jerrrminlrerti

tivos
11.
evit cortforrnitlade d l ; ai

us

ftr-se-1) ;:io mlppas,
imosirCat 05 respee.

distrp:
:11Clite nau. h.

r asa rtfltiflCi2 por si 9 '. Ne Lle
ores
os direitos de.
rua e pi opte
ale aqui tem exer
sobre is ditas lo tle.
prças , e disto ideai,
IN. As. feri'
de hrainingrierr havenwlo
sido constantemente hum objecio de liaTi:eta o
a (idade .44e_ .64 is.4Jtai PailleS ,
Contis4 .:
pira darem i
Oração NçI vq
nova prova dor sita. boa vna 4c,'
to e perlhãO ria 52.13 ptos perad
entre si em alernotir as fortificaçõe
o Governo ROMS se obrioa
tivo a não restabelece-4s, em .
bscituit-lhes OUI115 tottificaçoes
nos de irei legues da Cidade de Late A
alidade- tia Mesa se ettetukri, ao teItqoriQ
toado ao Noite de honra linha eirada de tigiNf
ficando aquela Cidade cornpichendida ao Sul dor'
Lago de ilitneg por F125`e7g.
até Larberaire,
dali ao Lago de Bourget até o bone 1 ta mesma maneira que se entendeu ris provincias de Cta.
Mais e Faueigny,, pelo Mtig0 sia do Acro final
dia Congresso de
IV, A parte peconiaria da ind
a Fransa deve fornecer is ['ofendas
fixa na sorr.rna de 7ora mithiies de irancos.
as épocas, e as garantias para o pagamento
desta sornma, serão reguladas por huma Conon*:
ção especial ., que terá 3 mesma (6rrna eeffeito
o se fosse inserida palavra por pa lavra
Tratado,
V. O estalo de mesquinhez ç
ção que depois de tan:as convulsões
parricelamiente depois da ultima carastr
4;19.1 tem experimentadzi. , não obstante a
ernaes
eles do seu Rei, e as vara
todas1 CLa!SS dvassallos "
ciem,/ ,
efluo p,
Con
is medidas
E5lad05 v sinhos ,
e dt garantia tempora
julgou-se
occupar durante hum espaço emitia
corpo de tropas alladaa , certas posiç
ao longo das fronteiras da Franfa , com
-. serva que a dita occupaçáo de sorie alguma
prejudicar- P.1 á Soberania de Sua Ntages tmle anistia.
nissírrra R-Rem ao estado de F o s se , como he recoti!lecido e confirrnajo pelo presente Tratado. G
met° skstis rropns nio passari de cento e cin..
nu mil homens o Commandame em
exercito será nomeado relias Porrnoat Alba.
Este exercit o Occi fi as praças de CCIN
"aierreiciweR SoRchme Carnbray Lr Qaffs.
nu ) .4/63i,P,w¡e, LflUicrifi A vong's Roíroil

eititI3d011 g ir incem.... • .- • y--- Sejam, 'VontGivet can) Cfmrimonts
nus
fossem aqui inseradle palavra por palavra.
medy,, Tbionvilte, Lenswy a festa de I
N. Todos os Prisioneiros feito/ durante ae
mantença de exerponte de F.,-Tt Louis. C ,Jme a
hostaidadei
, assim CIMO tbdOS ei reforços. Cthe
cito destieadu a este se:viço . deve ser ternecela • se levarilo ou dera° serio restituidoS no meie b.f.:pe la beauter, hum e Convenção especial rejul.e.fi
ve tempo possivel.1 0 mesmo se trilei/c:felá acerea
tudo lee re.ereire / este objecte. Eitt Condes
pris , oneiros feitos antes do Tratatin de 30 de
vençáo, &lue teet e mesma torça e cifeito corne
Maio de 1814, e que ainda náo houverem sidU
na
presetee
se fosse inteeela p.Oeera por pitam
dos.
tett
Tratado , ree,elaei Ia:libem as te.leçees do eeere.rto
O Tratado t:c Paris de ;o de Ista;r1 de
XI.
cieis
e
zu;:eaas
,Ilatii.Oridades
de acenpaçáo cem
:St.; , e o kocr final do Congresso de Yiereett
res do pez. A mor duzaçao desta apetaçiu mide 9 de junho de 18:5 , sio conlirmades ; e selitar esti fixada em e:nee annos. Péede terminar
rSo mentidos em rodes as suas determinações , lile
ante d i quelb époea , se no fim de tree annus es
oão heuver.en sido modificadas pelos A l oges ao
Soberanos Alijados, depos de haverem , dacordo
Ft;;111-: 1. rmadoe
exarninati.)
com Sua Magreade. P.e! de Frerla I
XII O presente Tratado , com as Convennieduraeletue sua seuição e interesses reciprocns
çOes
annee,is , seta ratificado em hum SO -4.:trl
o
FraNia
em
e os progressos , que houver feito
e
as
retcações
serão trocadas no espeço de dois
e
da.
trenquillidade
,cotrestabelecimen t o da ordem
mezes
,
ou
mal
cedo, se for possierl.
de
existir
os
CeSSatiO
vem em recon'ercer que
Em testemunho do que os respectivos Metimotivos, que os obrigarão a aquella medith. Mas
íeereneiarios o assignarao , e lhe pregerão os Se:.
ctilalquer que se'll o resultado deste del.neração,
Étas de suas armas.
tolas as fortalezas e posições oecupedas je»as ocFeito em »ars' a 10 de Novembro de rere,
dos cinco aniles , serão des.
pas adodes , no etbe
( Asegnado )
(
Assignadee)
pei.tdas sem mais demora , e entregues a Sul kinCesreetteeox.
(
L.
S.) RI n;1-LE!.141,:.
S.)
(
L.
seus
herdeiros
e
geseele Christ.aneeme , ou a
(L.
S.)
WELLitii.;-cott.
4w:cessares.
VI. As tropas estrangeires , que não fazem
parte do exercito de ocupação, despejeraõ o terra
forjo France% dentro da prazo fixado pelo Artigo 9.°
da Convenção Mhr ara raeX3 ao presence Ttatedo.
VII, Em todo os raizes , see mudarem de

Soberano , tanto . em viriude do presente Ttal.W.0
calmo dos arranjtrnentos, que se !eao de fazet . eea
eteisequeneia de eeneeder ese . ha hem yereado
de 6 annes de dera tia treel des rooicaçoes aes
habitantes, nartims , OU CStf11150;::o$ 1 de qnalquer
candição e. reeeíre que seio , peie ,eirrerem suas
toertiedad:o , se esoin o julgarem centeneure , e
setirlmfri-se pira leileuer paiz tete eseePeeem.
TO,;IS as . 2iSpases do Tiee.eci
Prrets- cie ;,.)d MA:e de ,Z.174
reboe:are...12 n,es

teeees cediJes por etoeile Tratado , atiOicar seno i e ualmente aos diversos territorios e dist:imos
cedides pelo presente Trado.
!X. As Ailàs PaueS Centrerances isaven3o
/eito wrescrear
•
reclamações , tele
preveni da nio-execur -w dos artiges 19 e Sege-orce
Trate de to
Maie de
ii, bem. corno
ço Art: Ç os ol.2.t elonacs
•raredo aeOttada en.
tre
Cenn
c 3 Pralic."
de:e..Janda freer
3111,,
, e heeen.
do 4
Cerweereies st:piradas R
a 1: (F. re ates

A rtai:hr 10: S y ha

n :. •

ii•_3J3 parte t.).r..1

3e

eit,e
Conyt52S, r.,):113
ao p 'o-e go:e
tirn
3:gti•
r :Ir a -.ter:pite: eee ree,:e des Arlieei5 nena t ece-

1.

iirtigo Ad.ieionaf.
As Altas Potencias Contratantes , dezeiareo
sinceramente p6r em effeito es medidas, sobre que
deliberarão no CO:sg,50 de I'iattfa , rtlarvamente á eempleta e uniecee,'. abolição do Coren-:ereio
2e eseraeazora , e rende , cade hum em seus respectivos durnieios , proibido, sem restricção , as ertat
Colonels , e 30S seus vero:tilos tomarem F a lte a/geme neste rentieo , se oerigie a repetir ccejanee
encere seus esimços , com o Em de segurar Leo
resultedo finei a arl n ides principies , que e.es proetamatáo na Declaração de 4 de Fevereiro de r.:),1;,
e de a'esstarem , sem perda de tempo , pelos
Minisues nas Curtes de Luidres e Pinis r :is 11".`didas suais deferirias pàa'a a inteira e definitiva aui:ção de hum commercio tio od;oso , e tão torre-

mente condrinnado pelas Leis da Religião e ‘3,1
tlattlfe23.

O pcesente Artigo Addielonal terá a mesma
ferça c effeito , como se fosse etserido palavra ror
palavra no Tratado assinado hoje. Será irr::ui,..
na rarificaçáo do dito Tratado.
Em testemunho do que os respectivos PI; riperenciaríos asignerio o mesmo , e the pae,,,,erãe,
os sti t es de suas armas.
Feiço em Paris a :o de Noeeio'oo de tU15.
(Assit>et Idos)
; .--io eevele)
(1. S. ) Ceererreeee . f .. e. s; -: n eeesee.
( I— 5 . ) 'C), tt.IN!)
n 0. .
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