GAZETA

Conatituido , por , não deverem as Corto
der o seu tempo em approvar ou reprOV
CORTES. Se$Sii 262 21 de Dezena
dris Srs. Deputados eito.
cham
F..ita
presentes t • fa ltando 22.
Ordem da dia,

milhantes regtmirtos, que Sendo dai attrib
do Rei a fazer Tegimentos e Decretos pata
execudo dii Ltis , he lambem a elle guie toca
o fazer e approvar este regulamento, propos
que e riscasse este artigo, e sendo apoiado se.
ralmente o Sr. Presidente propos a voto* a
releio do artigo,
resolveu _R IU O
VarrleUle.

Art. 41. Nenhum Conselheiro de Esta.
do poderá ser removido senão por sentença pio.
Freire leu o 'seguinte ar- ferida pelo Tribunal competente conforme o arO Sr. Se
ÍI
ruin ar rm posse darão nal tigo 136. Quando se verificar a remeti°. , ou
138. "
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de manter a Religião por entra qualquer causa vagar algum lugar no
do Rei j
Conselho de E , tado , as Cortes se estiverem reuRemiour
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classe respectiva.
Approvarqo sem discuesão.
1, en ela Nação
Depois de algumas rellexeres, se jul
Art. 139. " O Rei ouvirá o Conselho de
do nós negocios graves , e particularmente ficientemente discutido , e posto á votaç
approvatio , supprimindo-ae.lhes as palavrai
dar ou negar a eaneção dat Leis ,
estão diepoiã tie peie
— aa Rei—, e a
tralados.
Per.
1 , ;a a guerra ou a paZ , e 1-22er
antes do futuro —
centande;lhe
o
artigo
a
lambem ao Conselho ()repor, e appresenpruporari".
--,,- ao Rei peso a pirá os Officio% Poul‘cos
Julgou se que era este o lugar de se dir.
ErclRatieos ; conforme o que.
cutir
a indicação do Sr. Pasme-dias • que foi liUltii, u 105 .
da
nesta
Sessão por segunda vez, respeclivamen.
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aoe
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Author
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se
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meneio.
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CAPITUL O VI.
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a* que estavam imtninenkea Avena Provinaia ; •1a parte du artigo; mas o Sr. Mostra
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mente á tropa paga, guinda sem duvida a men., de , asim corno patentear a ventura e' li teltdaç
e pors atigura Sua Augusta Presença
elere;.., e rOCSIMP o kV : C (1CVe ser , lie de
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ELHOR EXEMPLAR ENCONTRADO

o dostce gap publko; quieT2ou ' SC amar.
Úlplo
isente
dai
untriga que se arinat i o contra cle
rCpYecntdçóes
com astugnaturo, men.
tildindo
Je,
representalevadas
á Ca1041.1a , e estordigadJa-Para
serem
• para que náo houvesse o mivarem
a
iruuntição
do
seu
Diploma , man que
e dissentiu que comprumelcesse
elle seria cons.
de
Iodai
as
contradições
.apezar
a
w.
ae
offesecau
e da Provincia ,
tante
em
sustentar
o
°seu
&hauro
, e ti.tiaria
as teedidaa para conter em mien,*
fazer
realizar
a
Mercê
Regia,
que
lhe tura (mos 'Corpos á; suas ordens, indicando
orgada
,
por
iodos
os
ir
ius
tio
StU
sikaltice. „
elle deixaria de apparrcer em publico
qualquer
ef.
ião da posse , para qitar
Nata.
hu tifinno e ainspthia , que a opa
O que acima penderainia he t imo mata con.
r "na parte 'do Povo'
'' ine ao ¡que se podia eelar dfts jou:9p
Içoado depois du feito
Constituição , gim a elle novo GOV .ernildei r ; pie vibe sem rebuço algulas
atfirma que usinará de re1uzar a enerve Ite,na
devia.
t. ,
que lhe fora ou Nurgada • tr tOdOr. u5 Ineitki
Nota.
tie qu
Ot Brigadeiro Manoei Pedro que a troco do 'que estiveiern ao seu alcançe 1
lens dia to de Fevereiro re guinduu de Terien- dizer 1 Se não que o Biisdiro iisud,ir a prenador
"te Coronel ao Posto de Brigadeiro ainda per- za em mais el gozo d l"' Excrcicio
,. o de
'tendia pela mesma façanha perpetuar-se no Go- do que a tranquiiitude publica ,
verno I Eis.aqui o motivo das intrigas occultas [mina Capital , Ião COM; a ligshra 1 .!
Ipara se não registrar a Carta Regia, e nra (pines Quem profere propobatroe ião bléaientu). amai
fundava a sua esperança ; e por isso muito aí- mag ra a indignidade dc que se acha revestidir
foitaraente asseverava, que em enallitiO o novo para se lhe confiar emprego de tanta montal
ue dirá o Reilaetor do 4162 Lusriano quando
'Governador na posse do ato exercicio elie Iargada o Governo dai Anuas. E corno pod a O di- souber caie accurnecirnertto deírastrtao 2 Niitt era
vista sem raio que elle exprohou a realrVio 'tio BI i
lo Govarnador assumir esse exercicio ;
do partido que indicava a illegalidades
u- gatleiro Moura para o Pará ápi . is de 1)4( r
To ; a tilo ser violentamente , servindo. se d for. ilido Governador de Pernambuco • attributudo is.
p armada que formava hum partido contrario ce a protecções particulares , e a menoscabo (Nig
20 primeiro?
Officiaes Generaes do eremil. O crio he
44 O Excellenteastmo Brigadeiro , Go vernador ainda hoje, como no tempo dos ladros
selaa Armas nomeado , tratando ao depois com a j un- serve de nada estar o Paralyticow 11-,4 blrrid.
ia que lhe fez aa mesmas representa ora e ins- Plueina • ria' no he immorgido n'ead q lietn
tancias ácerea aos Corpos, que lhe obedtcem
tem homem ;
uia honsTncn non bobeo!!
'ptvteslou sambem dar toda' ar providencias pdra
(Cont7nuar-se.h4i.)
•
NOTICIAIS AI ARITIMA S.
Meia ; L. Senhora da Lapa , M. Manoel
INTRA
Piteira „ vinho e catoe seca. — Coo /ria
6 do corrente.— Monte Video ; 20
Catolé° , Al. Joio -Conço!oes de ttarre'refes
Charles , M. Nicslã. CNnense eaures iro. — Dito ; L. S. trancam° de Pa,la ,
e e , segue para Jersey.
Rio Grande ; 20 Manoel da C0114 Porto • lastro. — Alaraki
1_
dias ; E. Sacramento , M. josi da Costa Torres
Contrição M. Bernardo krancisco da Silva ,
C. a Joaquim Irstonio ferreira , trigo , couros e cravos — San1a ; L. 5. J,nuira Protector ,
lobo, — Pesci da Ma de New SotA Shelland
7,41 Dias Barkoza , vinho e sal.
Et dias ; E. Ismer. Harmon!, M. John !Jorge:
Dia 7 dito. — Buenos 4yres ; 13. Ing. Ageao M.
azeite de peixe.
nona M. R. B. Hipprii , inshcar e cafré —
Dia 7 dito. — Semta Cath
7 dia s; E. Bana ; 13. 1n,g. Hmero • M. João Colanna „
M. Manoel J-051# Rodri ues C. a 7O Jé rue seca. — liamburso ;. 13. faz. Hos nby M. irV,4
'a de Souza Loba, arroz
ao , couros Cor4iadell as , ttear e ene. — Alarde !ido ; 13.
e de peixe. — Rio de S. FranClicg
C51s,c4 M. John Harley • assucar,,
8
S. Per-arma Leopoldista
Manoel At- nruk.— Rio Grande ; B. Meelea M. Anti,,tio
Silva , C. ao Ni. , farinha e arroz. — Souza Barros • sal e fazendas.
Buenos irrer
5 dias L. Conceição Ligeira M. Ma- C. Ing. Delphin M. 7ohn
Marins , C. ao M. assucar.
pe; N. Aurora , M. Manoel José Gonçalves
— Moro/abala L. Senhora das l_Yores
3411/DAS.
Fs,:neisco de Ponta , carne seca , telha e Fa
Dia 6 d., cerreptI,. — Lisboa ; B. Lisboa
nha.
Cabo r ; L. Coração de Jesus ,
M. Manoel Lopes. da Silva , generos do plir.
.ri "toe I dirj Rei! , c.artte seca.
Di!tr ; L.
aYtociolmo; E. Stsec, Favorita , M. 7. W.
a cl a Jiflfe $ i.1 José Alves Rrapr , Vi11/10
:assucar e café. — Campos ; S. Protectora , agoarticult e calme
— Rio de S . of vão ; L.
M. Manoel José Monteiro, carne seca.
— Capi. Com-tição M. Francísco jold Ir
nn,n
— nn•fir.~.
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AVISO.
A Malagueta sabe á luz áQuarts feiras , e Sabbdos
ibsereve.se para e
salsa na Loja da Gazeta pelos preços )á
annunciados. E o Ci rrcio do Rio de
vende-se avulsa, e subscreve-se para dia nas Lojas da
G4itia, - e do Mario
5a/000 réid por
Ires mexes • e 8o réis cada folhai.
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