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gestade untas bençoes
negar-The. o
mais precioso, hum Fiiho Sabio, que 'faz a
alegria de seus Pais, Para amaciai a nossa dor,
alias inconsolavel, para reparar }uma perda-Aí')
sensivel , a Providencia nos enriqueceu com hum
Digno Sueeessor, que seguindo as pegadas da Melhor das Miis, herdou primeiro que o Throno
dos ifionsos c Dinizes a imitaçáo das suas suhlimes qualidades. Tantos aonos de hurna experiencia
unada as doçuras de hum Géverno paternal*
que haventos corástanterneote saboreado, aáo os
unces motivos, que podem nossa amar.
o a saudade, afflançando-nos os bens, de que temos gozado, ainda no centro das cdamidadrs das
outras nações. Fmqtanro as angustias, que Ir#15.,
Q áO o Seu ra-lagnanimo Coração se rnargest ão Pes m ai s expressivas demonstrações do amor filial
firo, e mais hena merecido fc3ra temeri.
lembrar aquellas mesmas vinuties, que aviva.
a sua dor pela falta do Seu Augusto Exem.
Potranto suspendendo a nossa pema, deixaa magoa e a saudade dos Partugnezes hum
mude, porém o mais eloquente elogio, que a
nja não mareia, e que os tempos não
dote

ARA

NEM FIDELISS ATA ,

A SENHORA

D. MARLI f., falleceu das consequenclas de
huma extrema debilidade, em o dia 20 do correate pelas i i horas e hum quarto da manhã
com 81 sonos, ; mezes e ; dias de idade.
Esta Augusta Soberana , que parecia sk5rIletl•
SUISCCIlltar o Seeptro que-empunharão as MdfaMis e as izaheis , para imitar suas virtudes, sempre numerada nas paginas da HiSCOili como
o epdogo de todas as excenentes qualidades , que
m diversas epocis tem honrado os 'rhronos. Podemos com ufania gabar-nos de havermos sido
governados por huma Fi1ii carinhosa , que procurava desvelai.' i a prosp.oidade de seus filhos, e
çjue teve a fort
ern hum reinado
prleielie e d,
!atamos a profun.la
sab,..Joria, com cpi mieíLJii o leme do Goveino
corre as burriv
c,.3n
qi? abalavão a
E grour ; se admiramos a costateia com que
nenr dos annos e das e t.riJt t Â se expoz ás
furas dos ventos, e aos conu rs pigs ,do
mar, se finalrnenre nos edifica a axen u pcienrzi, moeda em tantos annos de
Csr2; poikrosos motivos nos dia a plena confiança
qae o 111$I0 Juiz , pondo termo á carteira dos
seus padecimentos , achaillOti para restituir-lhe a
coroa de justiça, ern prcinio de honra luta tão
eontÁnSda. Se nos não incumbe o adito cmpre-go de racordarmo,; a Sul Piedade, Justiça, Reti.
;ivow-r.io , e toda.; ontrAs virtudes, que habitavão
no Si
e Rel Cora0o (o que todavia fariamos do
mcraor gra,lo) , o nosso Ki.enel) será suprido pr.los rrtonumento g , que transmirtiráõ á Posteridade
01 seu 'ilustre Nome.
O Ceei OU2 daramon liberalmente sobre Sua

Arenas te dl u gou a mfauSra noticia, fechae as- Secrerar as , e Tribunaes, e começarão
tonstrações de luto , atirando as fortalezas e
navios do porto de dcr. em dez minutos, e asrido elfecovamenre a meio pao as bandeiras das
iras.
ção das
"— IVO N.° seguinte daremos
este
fatal
eerimoniis funcbres que se segui
acontecimento, o acro do seu em mento
uc deve ter lugar na Igreja de /V. S. da Muda
rel3s 7 horas da noite o que não faumoa
em parte para não quebrarmos a cada demi
luctuosas demonstrações1

Artigo comunicado.

!Lm ° e Ex." Senhor. — Li com sumulo
prazer a Carta de Lei de :6 de Dezembro. de 18r ç,
por que S. A. R. Foi Servido Elevar grite Eetrado
do Brazil á dignidade , e preernirrencia de Remo,
unindo mais este Titulo aos até agora inherenres
á Coroa de Portugal ; e foi inexpticavel o transporte e contentamento, que teve [Calt Cea Capitania , a vista deste Regio Diploma , eterno MO111niento de gloria para Sua Alteza . Real, e que ficará sempre gravado nos cotaçoeS des se%as seis
Vassallas , e tornará ainda mais inume a Paternal
Regencia de S. A-. R. Tendo os Habitantes deste
novo Reino a gloria, e o prazer de receber no
seu seio o seu Augusto Principe , e toda a Sua
Real Familia só Uses restará tira eirldia prova
do amor, consideração e affecto , que sempre 5.
A. R. Se Dignou meStrar aos Seus fieis Vassitlios ,
residentes neste vasto Continente, realisendo-se assim Os seus votos que a nada mais aspiravão
do que ver este Estado do Brazil com o novo
Titulo de Reino, que por tantos motivos lbe
devido, unido aos mais da Real Càza de Braga . sa , e elevado á mesma graduação e carhegoria
politica dos antigos Domintos da mesma Augusta
Caza. A profunda , e illuminada Politica de S.
A. R., lendo no fundo dos corações, se antecipou aos votos e dezejos dos seus Vassallos: á sua
esponranea deliberação, e ao seu disvelo , e amor
somos devedores desta Graça , duplicado motivo
para augmentar a nossa gratidão , affecro , e lealdàde , se fosse possivel subirem a mais e:evado
grão.
Movido por tanto, por tão poderosos motivos
ordenei ao Ajudante das Ordens deste Governo
20aquim Antonio Lopes da Costa • vou ¡Jur dn
presente Officio partisse para essa Cone a tini
cL que em mea nome , e de edos os moradores
desta epitania cujo Governo S. A. I. Se servio confiar de mina , tivesse a honra de 1),.ijar a
Mão de S. A. It. , congratulando ao Mesmo Au-

gusto Senhor pelo nos-o Titulo , que Se Dignou
substituir ao que até agora usava de — Plj'CIfE
RIGEN •re de P6rtis,eal , do Brazil e Alga rves &e.–
fazendo presente á S. A. R. o jubilo, que nos arrebatava pela Mercê, que acaba de liberalisar-nos
e as continuas , c fervorosas supplicas oue
imos ao OMNIPOTENTE pela sua 'p
reciosa vida, e saude, e de toda a Sua Augusta e Real
Deos Guarde a V. Ex L'ictaria 4 de Fevereiro de :816. — Ul mo e E.'"0 Senhor Marquei de Aguiar. — Fran,Isro Alberto Rtibim.

Foro-nos comrnunicadas noticias milito
rasantes ao Commercio ) que nus appiessamos a

transcrever, dezejando que delles se tire toda a mi.

lidade.
Direitos, que papío os navios Portrignezes em Liorne.
Freie de Sactas 801 a roo°

de Toseatta
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Cada /o sacra valem huma tonelada , 9ue,
corresponde a :0 qintaraes , rezo de Trança.
Por maiores fretei se aumenta o direito de
ro lir. por cada 500 saem.

Esmoi:mentos e Direitos , que pago as Embateies Port:traas mi Gensva.

De ton. 12 até 50

paga-te de medida —
Lira

Idem de 51 até roo
Idem de 101 ate rso
idem de 1 5 : até 203
Idem de 2 5o acima

3
4
5

Direito de antorazent to soldos por edflã forlPfida.
Direito de Patente ao Tribunal da Saude pelas
embarcações de
Toneladis — r :,ré rco paga-se
Liras 6
Idem de
:0:
150 Idem
ia
:o
Idem dr.
is t
20-0
12
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201
300
16
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zot
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20
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Excedendo a dita Lotaçáo , mais 4 liras por
cada so tonelada.
Pelas Patentes com o Rol paga-se 3 liras de
mais por cada huma.
YENEZA.

Os direitos mariiimos pira os impostos d e Sim-

de não terra sofrid.) variação alguma , e subsistem
para manter os empregados , que servem nos pot.
tos , pela jurisdição do Magistrado da Sruitle.
Os direitos de toneladi , e meia tonelada, que
servião para conservar os portos e bahias se rebaii•
:ara() 1 quatro qii:nros pouco mais ou menos para as embarcações estrangeiras , e hum terço para
as nacionaes , subsistindo porém medida da ronelad4 pelo syst;:ma ltaltro , que differe quasi 10

por cento dai mdidas estrangeiras; desta sorte cem
renciad,ts de Carga pr3/ medida estrangeira dão pe.
Italiana cen t o e dez, ou cento e doze segunu
do os lugares , donde partem.
O imposto hafiano por cada tonelida era d
;,75. franu'us,
O u' ni:03LO Ater triac g por cada tonelada lie de
50 cenitesimos, Ou meio Franco.
O i-rlp-mte nicianal no systema Franca er3
de ceuresinios por tene!Acia. Hoje está reduzi_
do a 05 CVIECS1'.10.3.
Os diieites Ie quietanza estio reduzidoç em
hum terço; e os de despacho de sabida nio .estáo

abo!idos , mas sim postos em eslrieciluento.
03 impastes para sahida ou passaportes Ao.
triacos , que aetuabnente se pagão, estão rebnixados
de dois terços, do que etão no Governo passado.
Portos Francenes,
Nota dos direito; e cargos do rirto , que paggo
tanto os navios Partuguezes com os cstraz.
geiros em Mantes , a saber

fr.
A' Chancellaria do Tribunal de Comrnerc :o (ou Almirantado) pela expedição. ts

c.
40

Exped:ção d'Alfandega , por entra.
da e sanida.
de zo 00 a 40
,
c
;a
,
ou
certificado
, para carLieen
regar e descarregar.
DIreiza per caia tonelad á entrada. 4
o
Do dito por dentro da Ribeira.
i,i.-C;tui da medida
de
do IVISto.
at 00 a 24
AOS feitores d'Alfandega postos a
bordo
cada dia.
4
NOT A.
Esti:Tu-se que todos estes Diteitos juntos vão
de 5 a 6 francos , por caua toneiada.

ti&ie-ge ,obseevar que cada especie de provido,
que ficar á bordo do navio , estando die no poro
e que no passar de 20 francos de direis d'outorga no pôde srr p-àsra em reserva à
bordo, e ha de pagar o direito de conformação,
ainda que seja ou não, gasta a bordo. Aquella que
he posta em reserva talo paga senão o direito
costumado, que he s:guncro a"- guarida, que se
achar de menos , quando se fizer a visita ao momento de deixar o.petto-.
Os emolumentos , que cada navio paga ao
consulado , (qua/quer que seja a sua lotação) ele
de ,'60 francos. tQualquer firma dada a miyitos Fut.
st:vezes pela agencia deste Comutado o tie gruda.
Anstria 9 de

DfZeRibrO.

Falla.se dos catamentos de melros Principee
e Prineezas da Familia Imperial com huma especie de certeza. Dizem que a moça Princeza de
Baviera está destinada ao t:.. fenperial;
que a Grí Duqueza de Toscana cazará com o
Prn up de yrrternberg, e que a Prineeza Leopoldtru foi pedida pelo rilho do Príncipe Alaximiliano de Sazorria herdeiro presumptivo da Coroa. Roma

6 de_De

ro

O Conselho de Cardeaes ajantou .se Eontem,
e foi precedido por Sua Santidade. Affirrna.ze qu-g
se leia hum esboço da bulia relativa à tolera:teia
religiosa. Isto pareceria singular. TerflOT certeta
que os Cardeaes in perto não serão aclamados este aorta. A Inglaterra ver ter chapeat, e no se
sabe para quem. A nossa Corte está resolvida a
não sujeitar-se mais a preteuções estrangeiras , e
não fizer eleições, excepto os que promove 1Ora.
grandes interesses da religiáo e da Igreja.

NOTICIAS MilRlTlAf448.
ENTRADAS.

Dia 19 do corrente. — Alacabe ; 3 dias;S.
Brilhante , M. 7osé da CUPIM Sarmento , C.
joagrdim 7ose da Silva , madeira. — Cabo Frio
2 dias ; L. S. Bento, M. Manoel Marques C.
AO M. milho e itijá0.
Dia ao !labia; 17 dias; E. Pd:dura Com. o i." Teu, Raimundo Enstaquio .Mon-

kir°, — Londres ; 5. 7 dias; G. Ing•
M.ZIONI Firivi and C. a Dirigi-, Gil, , fazendas. —
Liverpooi ; ; II hig. M. , 7arísou , C. a Jhrrifort e Companhia , fneridas. —
Rio Grande as dias; S. á'amo Antonio Nave-

gante, M, Fictorin
Ci ("'(2 7osé Pereira
sebo.
Dia 2i dito. Londres ; g8 (lias ; F. hsg.
Alote , Cem Murray Mawe1. — Dito ; dito
T. ing, Mias , Com. er. Montou, degradados
ara a Nova Hollanda.— Dito; g; dias; G. 1i
Fa
, M. 7. Eilley, C. ao M , lastro
61
dias;
outh .Madeira , Tenerife , e Bahia;
Livre.
P. kg. Manchester , Com. Flpisinston.
7rib'
Ha.
dias; B. in. Frucrabi r , M.
pool ;
tebinson ,C. ao M. fazentlas. — Dito; 54 dia;
Ulisses, M. Francisco 7osé de Sorna, C ao
Peri "Meia ; roz dial;
M., sal, louça, e vidros.

.honazia, M. Frane seo Zwier Alves dos SiNs..
os , FdendJs. — Santos ,; a Senhora dos RantAfaswcl Ferieit a ; lastro.
ilios
Porto; B. Afame
Dia ao dito.
fiã.
Pinto cia Rotba generos do paiz.
1-1(erique
da
,.7eaquirre
Urrtnia 3
escravos. -- Rio Grande; S. Santa Cria, M.
noel Pereira dos Sí.:11tOS 5 lestre.
Alllgo!a ; B. Fltw do Mar
Da 21 dito.
.¡W :s , fazendas.
Franeúnsco
Percha
M.
._ I Grande ; Z. senhora dos Retardia M. Francisco
Pires Carneiro , fazendas.

G. Duarte Pacheco, M. Fraiiçisco Corrêa da SiO.
va, C, ao M. hzndas Ca wda, 41 dI
C.
a
9
Pérola do Nette , M. Jose Lah da Silva
Rio
de
Os—
OS.
José toado 1142 Freira , eseraV
José da MI; L. Bom Sm- cesso , M
;a
v.ira , C. ao M. madeira, e attoz.

RIDA S.

do corrente. — Pernambuco
om. o r." Ten, Antorijo
Hollanda; G. hig. numas ,
generos do paiz.

AVISOS
aneiro
enxgo
da Cid4de do Rio
40
sobre
a Mm
I' i811
de
Mar
em
4
ENTE
Nono
Senhor,
o PRINCIPE R
r8u,
de
Maio
15
&HUT
em
p ro Augusto
appresentada ao
Cidade.
dita
de
Engenheiros
e
Architect°
, Capitão do Re 1 corpo
por 320 réis.
d:reira , N." m moleManoel Gomes de Oliveira Couto,
A dois mezes que r
o, tem hum It!1I de cí itei- o Urdiam magrinho , azebixado , e bt
que por nome Joaquim ,
a
Ittgat-se
For liberto , e sempre
falia como crioulo , e he costumado
madura sobre huma sobrance
rn
o entregar recilerá
co rindo consta está servindo a Hep
procura ct2as de estrangeiros
1414{.100 de alviçitas,
Ane foi da viuva de _Manoel de Souza .,-I1ireles
Quem quizer comprar a chacara I
Nlarço
,
que
se
ila
de
de
(os,
no
dia
27
do
prezenre
mez
Juiz
dos
drabi pequeno, vá á praça do
arrematar.
de S. Pedro N.° 64, faz fundis elisticas , que tem
Pedro Cbrysologo de Mitos morador
°
Cirurgia°
Mor
do
Reino e de roda a corporação Medica e Cirurgica
aprovaçáo do 111.m
wereci le
roda a pessn de fiara da terra , que as precisar , he bastante mandar a medda da cintura • com declara :ão, direita, ou esquerda , e senda urnbilicaes , a medida da gro gsura da barriga na direção do emc o di.metro da rotura achão-se cambem na loja de Manar, Lu' de Castro , no largo do
b
Leio aba Corretor desta praga, mudou-se da rua Direita pita a da 41.fandega , N,° ;,
Na loji de josé Borges de Pinho, rua do Ouvidor N,° o, se .aci
á venda 35 obras
res:
" eirrindo o Di‘cionario
ioIcgto dos
Pade-rurcro do Cirurgião , 00 Tratado de Sinipmtnas
termos da Arte Farmacopéa Cirtergica por Antonio `ãosé de Soteza Pinto , por 1:9z0 em
'0•
ras Portuguezas ele Carlos do Fatie Carneiro , a 800: — Alarmai Dcvoto em na:mui:vim ;cc.
saremos Gbrirefitor , 320 e outras diversas obras e de vanes Authere.
vizer comprar boas vacas de leite, dirija-se á Cidade Nova, e procure .7nse"Simffer
3ei, que he as que vende, morador na rua de S. .Salvador, defronte da caza que vende po,vora.
m quizer comprar ametade da &maca S. 'orio da Barra , consrruicia em o it'iu (U S.
,
e vinda proximamente de Campos, a qual he nova, e demanda nove a dez palmos de 32,r na sendo a
ua carga de oirenta e oito , a noventa caixas de assecar , dirija-se á rui do Ouvidor `lop de fazencazi N
z , de glose 'Teixeira dos Santos que rem todos os poderes
a venuer e acha-se
ndiada na ponte da Ilha das Cobras.
Quem quizer comprar huma Mirada de cazas de sobrado, com tres jrncltss de peitoril cnvkraçad.is
Freme , e posta de cocheira em baixo, cavalarice para ter animatts, em cirna huma rua ti rvda cera
ante commodo, caju cazas são Sins na rua da Guarda relha , N." i, quem as pertender fale
7osé 7oaquiin de Proença, morador na mesma cazas.
Qacr-se vender hum sitio na Ponte do GO com caza terrea , e seus a
edos , quem o quizer
comprar dirij1 se á rua da Cadê4, N. 27, que alli reside seu dono Francisco
e de Oliveira,
Segunda feira haverá rjazera Extraordinaria, contendo as notícias, que tra
Ofilâ$
mamcnte pelo Paquete.
RIO n JAN IRO ar-a IMPRESSXO REGIA. 1816.

