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de Novembro.

daa actada Sessão anternr o Sr. Pinta

-gatkies apperesentou a declare
•Tino tomada pelo Soherano
5'1,0
Can
de ficar á descripção das
or dirias'
Cott
t rcar o prazo para a ladre.
AU d as Leis urgentes
rn_nianfo.
inrir
pprovado.
eu o pro'
O Sr. Bra c
to para a extincerro da Pdtriarch
siou imprimir para entrar em discos.
O Sr. Frélela entregou huma i
•aio
ra que aja cetineta no Brazil
mentiria ; ficou para segunda kitiir; aluar
como a que entregou o Sr. Ledo ,, para veias
habilita'çóes ultramarinas , se façi rir e (lis sictne
das naturalidades , e não em Liiboa como até
agora se tem feito.
Frita a chamada , disse o Sr. Secrctari Freire falravão 17 515. Deputados, estando pri.sen.
Cr Mia

/024

Order do Dia.
Pareerrs das Co
Freíe l eu o parecer a Com mi
legalivaçao dos Diploma
aos podares áce,
dos Sire, D4pIU.i
LIZ Pravincia do Maranhão
oopem datonio Vieira Belford , e 70 , i Paqurint
Z&man e Caídas ; assim como sobre a escusa
que requer o Deputado Raimundo dr 8 is° de
Magalhães e ,Canha ; julga a e r dritros Nil 1, que a
eleição do supramencioneilo
I"' It.
gal por ser Desr„mbargarl ,r da ifelriçio nie,.
ma Cidade do . rldraeartkão ; que o 13 ana do
Sr. Gdatal está leal, e que he frio 'ada em

em hum terhpo em que Fe .procTama 1 que a Lei
be igua) para indene crhir na absurda dezigual,
dade
de repellir hum , tendo-se adertioido outra
que se achado em identicas situações e Se rir
geitou o parecer na parte respectiva a anaárnissão do Sr. Belfoid , n ndanu•se Ite declaraame
na aeta ,'. que 1i parFCCI- da Commis Ia. dos Po_
deres era jrmissarno onfurme á Lei; porque
PrIa evidente , e xprsamentc aatirn o d-rernii.
na ; mas que ao., ntas algumae ra

beç „que se

ponderado , o Soberano Conerebso hiMIVC . pur
bem disprihar ria mesrein Lei
Os mais pareceres que em nad a sem Feia.
çail com o Brazil , juigd
nt Si le n te 0111mitti-los.
O Sr. Presidente deu- pata a melem s qo dia
de amanhã a Cimsrituição , e se kv.nnu 3 SLO,
o is duas horas.
RIO DE JANLIRO.
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Manda Sua Alteza Real o Prinepe Regro,te pela Secretaria de Estado dos Neg,razarie da
Fa7erILa, cit:e a junea da Baia da Cruzsela F.
ça logo recolher ao Thesouru Publico , por as.
eirn o exigirem az targencias do Estado, todo o
dinheiro que uxitr no seer cofre ; e qpe . ara
Presidente do mesmo Tlotiro T.outta -eotrt
ries,ke a do
brevidade hum Bala nço adi rrecit'à
dito Cofre. Pç em a4 de Jaiern
renej; a
Caetano Pinto de Mirnda

Sendo presente a Sua Alte7a Real o Principe Regente , que alquile Funceionari , s
occupando iliVerp n Empregos , teu bt tre 'Ordeiradoa por aquellea cremou que nal}
U por serem incompariveis itI por role cinte
pratctplot colidem a efetua requerida, e que por
o
rui Expediente nas meisrreis Noas , emque eltanto se deve conceder. Depois de algumas
les
não poLlem comparecer em ,diver,as Re i adi.
flexões, o Sr. Bulas, sem approvar a dei
: Manda Sua Alteza Real pela Sscsetatia
de que te tratava , opoe-se t.aribem ao pate er
dr
E1/41ado
les Neeocitis da Fozenda , que o
da Cornmissão , e foi de voto que ao Sr. De.
men-10
da
Faarn;fia
, examinando ah folhe ,
C.
pinado Belf,ord se desse assento no Congresso
'Politica as itámoaciit
pedindo
au
Theauurn
porque
ao
mesmo
por duas unieas razões : t. a
que
julgar
re
cessarias
,
ecresulte com afeito soCongresso aõmente pertencia a verificação dri.í
bre
este
importante
ebjecur,
proprindo os refor.
poderes, e de nenhuma sorte entrar no eircons.
que forem justas. Paço em 7 de Feve.
tanciado exame das qualidades do Eleito , cuio ria
reiru de idaa. Cariou, Piam de Miranda Monconhecimento era da privativa competenci*a
P VO, ou da Junta que (i nomeou 24 porque tenwe.
dos actuas Mciebros das Cortes estavão
. sua nomeação em iguaes 'circunsRe
Manda Sua Alteza
do dito Sr. e seria couza extranba

pro
procedido de se
ei ter o Balanço.
nu fla inttlIger/Ci4 ; que
que se renutia logo
entre tanto que se fica apromptandu
que pode ger renaettido c Mi Mai"
ora Paço em 8 de Fevereiro de
ame Pua. de Miranda Manteatsr..

1:
mem amado
ride Loteri
-zoe o novo lano
do por krasociec

baixa a
iltro C

Rei
raso ,d tEheado dus Neg
que do producto doe dal* por nto, qu

devem deduzir deite Capital ,sejo appl doa 9
cliadro centos de lila para RI de pcaaí do Seiningíio dc 451. ionteirn , e hum conto e duzenalguma
tos mil réis pie as do de S. Jeird , na fdrana
aba. edo citado Derreto eito contara de réis para ai
criação dos Esposem , quatro contos de reis a
benetiao do Recolhimento dia Orfia , e o res.
bade para ajuda e auccerro dUI Enferente do
o
Principe
Sua Akeza
1103pitill da referida Santa Cata. O mesmo
elo
•
que
1
tendendo á Rep
• so s e Secretario d'estarlo o tenha assim eis...
TIMO de S. Pa aio em data do
tendido e taa,a executar , expedindo para o seu
Detembro do lano protimo
de%
ido afeito os des-;achos iseceraiarioz. Paço
inconvenientes, quê re 'q.do 4quella
vinte
e nove de Dezembru de mil ettuceillos
, de ;c não prestar todo o tredito por paio
vinte
e hum. — Com a Rublica de S. A°. a.
e
do. Ge- flectores ilot Diimos iteala Corte ás
sua
o
Principe
Rtgente..- Francisco Jori rifara. -ff
geeeros
de
Guiais itit aeornpaishavto
Está
conforme
— Theadoo Jate bioncordi.— ar
mento
portaçio para serem izentos do
eenforite
—
O Esclivilio da Real Caia da Mi
mesmo Dizimo Determina, pela
ordia
D1
.
4
40
GaMei Barrares.
De.
o
dos
Negoeire
da
Fazenda
,
que
Estalo
da
A
itandega
deita
teerbargador do Paço Juiz
Cidade fique na intellgencia de que sedo livrei de Dizimo todo. as generos , tj
;tafio,que o Senado da Caloura
de dita Provincial com Guia doa respevliYua Di. Carta da
Arra
dirigi, a Sie Mageorade • Se.
timeiros , asaignadoe pelo Juiz de Fóra ,
nario da Villa donde aabiráo, pois que 'na irnce*bar D.
kl. pele ui regrem a Liehoo
rta data
ma conformidade assim fica pruvideociado por
de kW, de dial.
aquelle Governo. Paço em ia de Fevereiro de
Visa. Caetano how de Aí:renda
Senhor. — O Senado da Cantara da Leal Cl
ede do Ri. de janeiro ! tem a honra de en
Vossa Mageetade siegelas
mia puras
es de felicitaçáo pela proseei' chegada 'de ÇAise
Mansa Sua Alteza Real o Principe Re en
Magestade a Liiéoa.
te pela Secretaria di Esia.to dos Negueius do
Iguan , Senhor, sio o* lotes de rodo es...
Reino, remeuer ao Provedor, e maus Men, te Povo, que saudoso por haver perdido a Real
rio da Santa Casa da kfizericordia de * Cada- Presença de Vossa Magettade rompeu em
de, á copia induza , amigue& por Tbecdor. Je. blicas demunat
e ele alegria por tão furtee
Biaacardi Offieial Illaier da mesma Secre. situo motivo.
de Estado , do Decreto de 29 de DezemDigne-te V. ma Mageatade di •elteítar
bro proximo passado, pelo qual o mesmo Au- tributo do mino amor e lealdade
e prata a
gusto Senhor annuindo é suplica que novamen- bondade de Vossa Magestade nio esquecer
hum
te dirigirão Sua Real Presença, Houve por Povo, que por '
treze
annum
Idolatrou
a
Vozes
bem , ampliando, e alterando o Decreto de 113 Magestade.
de Maio do armo passado , elevar o capital da
Deva Guarde a Preciosa Vida de Vossa M
Loteria concedida I referida Santa Cata, a (lu_
gesta& por muitos armem.
zentoa contos de véis com as applicaçÕes nelle
R. de janeiro em Vercação e
expresetal s , para que em conformidade do Avi. de ei de Agosto
de dial.
Iro de ao de Junho do mencionado anno a me.
17.rd Cleneste Pereira —
7a da mesma Santa Carta faço proceder a extra.
çã'ocHi c ,n olorrate o novo Plano , que umbral M Gugel dr Amarele e R.eAa.
Pioro, Manoel josE Ia Cana.
vai junto. Palacio do Rb, de Janeiro em 5 de Ia
Aram)
Eafá conforme. a"Pli Martins RocÃa.
eiro de 1822 — Francisco Jo,i — Está eunfornae — O Etcrivio da Real Cata da Mi.
terieurdia Diogo Gomes 2arrozo.
Reiparta
o
2050 P7.,
Cana
peia* rru
a Liada
Tendo por Decreto de vinte e ur e Maio
nade da Cdo'
de Corrente atino encedido a Senta Cem
Cidade Ibi lirizio p
da
na
data
do
3
de
to
da
Mizericordia desta Cidade , a extração annual
le butua Loteria do capital de cento e dez con.
Sua Magestade
tue de réis : E Artenderela á suplica que
com agrado a Carta
Mi.
felicitaçlo , que pe
na Augusaa PI:Meneei novamente dir / girtio
R/egresso a esu Cao
I dirigi° á Sia Rea
ésença o Senado da

¼3a t&
itita

OiIsi -

/ruo uu
no'; e aerdo Li-s e riamos da lua
Atproaisio os
Aios
adbetlio
em ia
tilLçao, e por cetiaequenciaA
Pss.
,;(ae Sua rylagtetade O ertin
hur
(adeus que em t. tu Real Nume
ti( ipe ao
trmasr.0 ts„enado de Can .ra a Sua
Satialra.
ção por lio joints fl tIlt,leia
tunda.
da top.rança de ver ettettur 4414 !Are w
me. 4.4
iide, e união, çue kliamti te verdum itsioa t.4. Catai-lios do keinu Ul do. tua
kn.,arde a %Lutes Stubtiiias. fali...it. te
rr itinte de IN 01P4 R brio ce nu i Lits c/,

'brite • Wenn 1~, kei•ppe

Lurara: dr erúcjo

t re.Idtots t n
CaJthl. 4"1" Si nignei juiz
effiCian da Curriara da Lekl CALUdie do ic f., de
drairo.... Loa cunlotmt José .d.arnias

Z 'DITAtS.•
F.,bri
Bruktel

da
do Cemmercio,
,e
gação de.r,te Rtinu
mista
amarmos , bdiat>i,1 pe4
Emace siryi t+i creio, Litian.

iís'e

t
ag ee
; kaa 4( ri idade dtis - ).-aa
itiel li JerSei `ar `itcri.itser,
laimto e eltia'44.
4441.1:4- da alimpo
em diante , deiLe o dia iroeitro 'sie
o
36 à wilio kmítp.inte."
aJ itiveila-se da meio.' octanas, p ta potes=
• Sua Laca& ntia o Sit teriid JiGnyacio árs
opurpode e
aia guia aha e diaiiabvis
kkelatkli t 11411kulas
r¡ iro. Lel humo& dia
451eititi iiiretS gt
b tiiatijo de Fevinefilla
de ia.— oNo 1111411i1i43 c t I cdIúija.j..t.
rJ
ko. rd.hcre et ámtraéis e Mv* .
ritmo t 5.4 ri Hai
á Neli Citas da
411'
Reino e „F„..;;tania
;
haargradu
+5/494450 Licaáa (es doi k4;a9fitifi.
para cr4e
dii ie
at41 a dlid ir l i ra a-ilk‘r o stlenIne "mo ' 'lvg alcs
( utie , e, iostri-110 na Gazeta*
itileti r
r. ai Previncias idaritimaa.
'
of )44h-iro fi
Peve.tieigo d Itiza„ r Jass
nee1 PLowido dig Átkordes.

Secitt
Cr Arreiar 7alie knacio da Cenho olad#114à,
<1 moi , a Fit 'a de dvis
44
Ordriii toe thnsto r da ?arre 1Espada
Nota
do
Conçut
Geral
tSatcea
e
í.:.: u kila da

re b tin data do ptimeizu
,Noosoga neta
CelitY9 utZ em,. Co II ditei rr 240 t stai guirdia
&arida' 4.) Pliricu 1,c Reg, lure peia
Sucreiaria 41' Lesado dia Negi , c1-11 ENtran4e4uru di. Conewirtm,
te/latir/Ir "‘ Real
!'. s
Agricultura, Fabois,a p , i Na'veviçai. do k cinu
ao _traia inapta nç1ijza da t ot. , que o
N.`:tiristil Citai da Savititioc ilitrueo, dititio por
ega Secretaria O' 1-b110() , para 1J7e1 constar
Agosio do annu pwaa.
▪tle (Wide o puioaiw
em diante re accenderáo divera na iaróes
•Ártiírie , Nidingettie , "Um , Jalne r , c Otand
▪ fim de que a referida Junta di c'oe cotrek,
write noticia. Paço em
!aça publica esta in
ds3ii de Feveieiro de afita..—Joid Bonjacto
401 Ababto
Copia da (Ulla.
indheda a Sitv..
qui' I Cera) de Sua Magoo& El Rei
aStignãrio,
▪ Storria le Noruega teru a iwnra de párticipat
ao Illosttissimõ Excellentisairnõ Senhur 104
BèíltifiCtii1. Jirli giffilidi &IN: Mirlislto e Soem.

deolgv íciáulieiro diz taza Real, Peleira:kir
de edét.41 da 4rip1sceio, e liteiiiteoge G
° ire? á.
2)õlic;é1 &c.
F,ari sabe! ida ele é pie:lime

tu,

t

Faitá

4Ine ern
áN ()VI Co ,. soe recebi de S. A. R.
difiao ptlé Secretaria
sipt Revi te
5
ou
Reino faço publico,
.
cio
tado dot Net
aleitar ak
i qt.t se 111
a
C2U1.-j
CC!MJ
'ten.
ccnmuiitic_çio entre t..1 Cidade, e ou *idos da/
. Voiningos g
Pr4gia Grande , 4vvu.ç
.;

e

r1:4Ni

r

in-re a Tref

correi unir:n*0 entre i;t . U.bitkintt. ,.. dista C"
e Sia da bar- tia n'a çréti, , e desde já se
reoltitr ás aliás u rtigas bábitaçCies.
E pia con4lor mandei affixar o
Edital riebta Ci.acie e nus siuos rtfaridos.
"de Juneito a 19 de Fevereiro tín 1893.
14aaria da Comia.

)10111C1418 M4RI1EA1418.'*
a Pardo Jose' Alves, afincar e fiel.
ENTR - 4D .4 S.
a
dia.; L. 8e . Bil datou*
.,
.iui
;
.....
ao
M..
C.:,,
C. a Dito
d'Alsainpçie
,
M
me
PM"Nrru,
DiaR dc córrni! - Ar ribdo, B. depena Reer. Gomes Liareor aLtPr e a
.
Dite; 6
. e..f. 5 dias ; S.
garà-k e'vm. Etatschk
Maios
g
ron
,
MJoir
Rdrig
,
z thl :ft:tisno .7oré dias; L Boa f/ra . Dito; dito,
"Ma fenicirfteli
4nta
.1i
bri.
C. ao M- , dito...C.
,
-..
Late , C. ao M. • asaucar e aguardente. —Dito ;
odes
d'Olivrira,
is kerma :
dias ; S. Protectora doe elejas , I. Manoel .4- Dito; 4 diaa ; L. .1-"vd» ír'r Deis, M. Joaqu im
• Monteiro, 1. ao M. dito -. Dito ; 6 dist; Funandes Lep , C. a.. M., dite e c, iStelnl.."`",
S. Rva Un : áo M. Antonio jota Teixeira , C. 13itti ; +5 dias ; L. Trindade • 14.4 Cortado-o Pereis
▪o M. , dito. • Dito ,5 dias; L. Ri Serie, ra Nrves , C. a Thome joie Ferreira Trineto 1,
M. SOA? Arni011'id dos Senas, C.
multar e agoardente. — t11,6444 ; To dial; C.
Oito ; 6 dias ; 4, S. 7oír.
dito.
Santa
„Antoni o , Ni. Mariano Francisto Leit
Piora da Silva , C. ao M.
ao 14.1 , cidré e Oiti. — oiti, ; art., ;
L. Eitella de Nork 9 NI
/trancou , M. iiiioripei de Sijatira
d' j, Ca aold. , dito e madeira.
dito.
Radiigae
G2 09 •
O

ii

C.
5 dias ;

a • ne secç.
-ra do

milh
da Pêo
Concei-

; B. de guerra
— Dito ; C. dita
Grande ; S.
vinho o
Cgs.
e
Co.

&IMOS $042
e. — Dito ; dito
Costa Rikeiro , C.
dito, L. Felicidade,
Asma 7. ri Ferreira rirmo
.45

• Dia 8 do corr
Pit. John
afflasiaaaniii

da-

tonto
Crus,
St ne seca e farini a de t

Gikraltar
lgodio

r.

.fflameni44

AVISOS.

Sahio á luz : 4 Rimia ;eia Carta aos Redactores do R,vrhrp 1 em que se imosDireitos, que tem o Braval a formar a sua Camara especial de Cortes no proprio tereonSerrando a união com Portugal. em ordem a salvar-se dos horrores da Anarquia,
evitando de buiu . golpe o retrocesso d° Despotismo"; e as pertenOcrs das Cortes de Portugal con(rarias aos De l.12 interesses. Vende se na loja de livros de F. L. Saturnina rega por 160 réis.'
A Sociedade' de p.a Cotamo rerres , e Consp. foi dissolvida amigavelmente em Is de Derubro .proximo -passado por escritora' de deatrate do 14 de Janeiro do corrente, ficau.to a m,
ri-encerado ao Sacio Ricardo Pires Ferreira a loja da mesma Sociedade na , rua „da Con'dolariat
1 8 tom iodas as mercadorias de seu giro, a soluça° de seus debiws e a cobiança de tudo
o se lhe deve.
O Coronel dnionio Ferreira da Rocha faz sciente ao Publico que rendo-se encarregado
over, pelo corpo de Commetico desta Praia hulha Subscrição pecuntarta para as actu:,es
do Estado, entregou a respectiva relação ao Minisiro z Secretario de Estado' dos
goos do Reino e Estrangeiros , o Escellentissitno Senhor josé Bonifacio de Andrade e Silva , a
ruja ordem os Senhores Subscritores entrará° com as qusntias cpie ezpootaneamente offereceriti
quitado , e ris estação que lhes for determinada , ficando para cofn a mesmo Coronel' terá:druida *
Srerida corrimissão.
Plana da Latiria da Santa Casa da Alzerica rira,
da , e alterada pelo Decreta de e9 de Dtzonihre de
s Premio de
o.
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Premis
Brancos

,riaaaraaaalanams angiaagie

Do Numeres no todo divilidos na forma seguinte.

45:000 Bilhetes
io:000 Ditos cin

a 2,41D000

a tocb000

r cento sobre o capital amua
doro

Paço em 29 de Dezembro de 5821.
Biancardi. Está conforme - o EsctrivãoEranesto
da Real Ca da
aamaaPaaa anaaaaaa

*4:000db
Está conforme

Tkee-

ordia Diogo Gamos Barroso. •
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