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. N: Typograiihia da Aurea na rua da Al,

N: Wpngraphil , e nas loias dos Srt.
R. Huuiunrd na rua dos Pesçailoics , e J.
dos Sanctus na da Cadeia; wiidrui-nc
tatha: aiutns :B0 reis cado mu.

ﬂndega iiuinero 42h , em trimestres a wii
lar do I. de Janeiro por 2 400 rsv uma folha,
bue nirá às terças, quintas , e sabbadus.
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›....... m universumquaeromils -. sume tu ex publico reme
dio quantum voles. 'fotum inierim viiiuui in medium protra
helidum est. ex quo aguoscet quisquis partem sunm.
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resgate se procôdessc a confisco na moeda,

1
.4 _
o
_ CAMAnAHDos Aticusros r: Diomssiiuos
SENHORES DEPuTAoos.

falsa, que circula na Baliia? Esta ,conside

ração dobra de força, quando se reflecte.
na
ellluslre
cauza Deputado
de augmento
de taAiralijoI
nue
da origem,
falsa.
o .ÊnriiÍ

BíUitp rrnliida discussão houve nesta

Bastos já mostrou, que o Governo Provi

ALIgiisIm`ÍCaInara sobre. providencias para a
.moeda de cobre falso que inunda o merca
dg
Baliia ;l muito sentimos, que a es
treitcza de nosso Periodico iiosnäo per-t`

zorio da Cachoeira lcvantou-liuina ,asa 'dezI
moeda, em que se cunhavam mui impor-f
feitas moedas de cóbrc, donde v io, que,

mitta expôr, quanto se passou, limitando

troduzio com tanto excesso a falsiﬁcagíiode

podendo todos imitar hum tal eun

, se in¬

._
J
moeda naquella Provincia; e onfos Snrsf,
l. Deve resgatar-se, ou coiiﬁscar-se a Deputados se referem a huma Portari
do,

nos as stfgfiiiites qtiestfies.

moeda
2. 'de
Deve
cobre._.
esta moeda sêr do mesmo cu

Prezideiite (a que me permittiriio ue ne‹~
gue credito) a qual garantiu a (vklculagão

uho actual ou de hum cunho. novo.

da moeda falsa. Sendo esta a pozifgão dos.
habitantes da Bahia, como se pode admi-;
tir a opinião do coriﬁsco, ou do resgate az

_

3.

'
Dfivein emitir-se ccdulas, e de que

importancia será cada cedulzi.`
.
4. Como se amortizará o emprestimo;I pêzo, e irão pelo valor iioininal?4 quanto das.
será pela Caixa de amortização, ou pelaI se cobre falso não tem entrado . nosjpagfr
mentos feitos pelo Governo? e não tera este
Caixa ﬁlinl da Bahia.
l
Estas foram as questoesy mais renhidas obrigação de o resgatar? De mais amcazas.
nesta importante discussão. Julgamos` queV
o .publico ficará satisfeito com os extractos
dos discursos, que' o Snr. Vasconcellos fezI
a este respeito.
t ,_
.
,
O Sur, Vazcuricifllos..
meu voto sobre
o resgate da mocda dc cobre em circula

I'ção iia Biiliia Irão pode sor ignorado â vista
de minhas opiniocus emitidas em cazos iden
ticos. O mal, que se estende sobre hum
grande numero dc iiidivitliiosyníio he mui

tp sensivel, quando recaliiiido sobre liuzu
pequeno numero pode fazer sual rlesgraçzi,

quantos iiidiridiios, quantas familias não fi

qariãiol reduzidas â uiizeria, se quihzveiaﬂde
g
f

de Moeda não tem bons cunlios, e por isso

dcllas sahe muita moeda imporfeitissiiiia. que
se não pode tlistinguir da que lie fabricada.I
nessas Fabricas particulares: a inesma nioe¬
da aqui fabricada nem toda lie iierfeita; a
que lie .cunhada debaixo das vistas do Guar
da Cunhos he bôaafmas a que he fabricada

pelo Director creado pclo Marquez de Bae¬
pcudy tem as iinperleiçoens, que uiais do
huma vez tenho ponderado nesta Augusta.
Cauiara; liunias uiaiores, outras meliores,
›
1

l
___.
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(at) lVede Astréa N. 20o pag. 813.

,.,

um)
l

dramas mais finas, `Aoutras mais "grossatu e

:as ceduitaçsäg que pela facilidades de as ha-`

todas tão mal cunhadas, que apenas se di

.ver irão otftëretsem diﬁiculdatles, nem delon

tvisa o cordão. Corno ,pois (repito) se ha de

.gas na execução desta importante medida.
Creio porém,que as cedulas devem ser

.fazer esse contisco., ou 'resgate .a lpêzo? isto
seria huma inova especie .de Banca rota

(apoiados).

Ide pequenas quantias, 1. porque diﬂlculta
a falsificação , não correspondendo o gran

À

de trrabalho de falsiﬁcar ao lucro (lahi pro
veriiente: 2. porque havendopequenas ce

Quanto .ao cunho, eu não concordo ,

que a nova moeda , que se emitir seja do
-Cunho desta Corte; Vse assim fôr não reme
-diaremos o mal. O cunho desta Corte he
o mesmo, que o da Bahia (os Sms. Depu
tados Lino Coutinho, e Calmon .iiegarão esta

ldulatf» se ¡ióde logo resgatar o cobre, pois

lasditas oedulas farão as suas vezes. .Ãot-o,
ze felt/tido debate se suscitou sobre esta mutena
entre os Sitrs. Vasconcellos , Lino Caitín/to, e
.asserção do Snr. Vasconcellos, dizendo, Calmon , qzpondo-se .estes dous ultimos Snrs., a
que o pôzo do cobre da Bahia .era menos, gueas Cedu/asjlossun tão pequenos. O Sur. Vaz
que o desta Corte) continuou o Sur. Vaz .concellos respondeu aos argumentos mostran
.coiicellos: não se trata do pêzo do metal, do, Àque os lllustres Deputados tinlrão ran

oor não ao zpa el moeda, masa ccdulas pe
quenas , que el e nao propunha aifgmentti de
se devem confundir; digo pois fque .o cu capital em cedulas, .mas sim vque estas fos
nho do cobre .he o mesmo na Bahia, que... sem de .pequena importancia; que as regras
trata-se do

cunho., .ou forma exterior 'da

moeda, couzas muito diversas, .e que` não

`

nesta Corte. Ora na Sessão Secreta aﬁir dos Economistas sobre as notas `dos Bancos
Ymarão os [Ilustres Deputados da Bahia, que não erão applicavcis ao cazo cm questão tantn
ali' havia quatro fabricas de 'cobre bem mou por sua diversa natureza ,como porque não
dadas; logo a ,providencia do art. não faz .se dava o temido inconveniente de fazer sa
.mais que diminuir o numero dos fabricado hir da circulação os metaes preciozos,.po'r
Jres, porém nessas Fahricas continuará o

que iiellas já os não havia, e a final resci

~cunho da moeda de sorte que este anno se veo-se o seguinte: 1. que se resgatasse o
.resgata para.s§ tornar ainuiidar o mercado Vcobre falso em ci.rcfulaç,_ão_ ngrfrovincia da
zde cobre lfalso.
`
. z v 'zB-ahia: 2. quireste 'resgate fosse feito com
'Áirist-zi do que tenho dito julgo, que s cobre do cunho, pezo, evalut desta ICor
-deve adoptar hum novo cunho o mais ditﬁ te, e com cedulas cuja forma, o Governo
cil de imittar-se; eu proponho , que seja des

prescreveriâr: 3.'que estas cedidas fossem

ta' formaf- em vez das armas algum facto' aniortizadas na razão de l por cento : 4. que
importapte de .nossa independencia com a para este fim se coritrahisse 'hum 'em :resti
seguinte legenda - frueto 'das .Luzes - mo de cem -a 300 contos, e que o' over

no dispuzesse do dinheiro pertencente bo piu--í
conhecimento claro dos nossos direitos. 'ví hlico, que v'estivesse tio~Cofre da Meza de'
~'
"
este respeito sc suscitou rca/tido debate entre o Sur.. Iiispecçﬂão.

porque a? nossa ludependecia .he .fundada no

Vazconcellós, e o-Snr, Calmone não foi adopta

Idu a Icmdrança do Sur. Vasconcellos , vque entre
*outras amzus dice : não devemos-continuar com

.a Legenda- in hoc signo vinccs - esta le

-CORRESPONDENCL/ls. Í
l
Snr. Rezluctor. ' _

t
f

,geuda recorda-adivina promessa feita ao pri

meiro Rei de Portugal, que o seu reino se
ria perseguido , mas nunca vencido , que com

Depois de ter eu lido o voto separado
do lllustrissimo Deputado o Sur. Fejó so

‹o signal' da cruz tudo venceria. Esta legen-| Ibre a indicação do Sur. Ferreira França a.

respeito da extinção do Celibato Clerical;
4BrazilNão
'fazia
parte
de
Portugal.
sendo facil em nossas actuaes cir-l depois de ter eu lido' mui judiciuzas Cor-Ç

«da pois só podia convir-nos, em quanto o

rcspondcncias .sôbre o mesmo .olfjecto em sua.
icunstancias obter moeda de cobre , e prata,
quanta necessaria he para substituir .o cobre
falso, entendo, que não ha outro remedio
senão recorrer a papel moeda como indica

imparcial, e bem intencionada .âstréa; ou
via eu dizer, que um qnidam homo desses.š
.teimozarmente afcrrados a ronha Veterana ,”

se armava de funda, e de pedra para der
-a Cotnmissão. Eu não sei `hein , quanto cobre ribar esses novos Galiatlis, que se abalan-l
circula no mercado da Bahia; o que sei he, çavão a perturbar a paz abensoado do povo
-que o cobre ali não faz o seu olficio primi do Senhor. Todavia eu esperava anciozo o'
Itivo; isto he não serve só para os aﬂjustauien
'tos de pequenas quantias , que não se podem

inanejada pelo hahil David acertássc infal

realizar em rnetaes preciozos , mas que actual

livel na testa ldesses gigantes suherbos; e

mente os substitúe no mercado. Por isso quan

de tal -modo os ferisse, que os lançassc por:

do quizessenlos substituir todo Ao cobre fal

terra; colocando-se a Ilinid-a precioza c-a

novo zcombate, e que a pedra dextramcnte'

pedra matadôra com auripintada inscripção
conseguiriauiof,I com facilidade, pois muitos no Templo da Meinoria. Porém qual não'
luilhocs spritzo iiccessurios. Admzitäo-sezpois foi a minha surprcza, quando no Diario do'
so por cobre cunhado nesta Corte, o irão

(873)

Rio de Janeiro, julgo, de Terça 'feira IG do
autor, de quem o Reverendo Snr.' Luiz Con-_
corrente li

çalves copiou tieltnente palavra por palavra
até com o ¡nesmo anacronisiiio alem de om
tros as pag. 9 e IO de seo lblheto; o seguin

o anxiuncio seguinte. -- Sahio á

luz o Celihato Clerical, e religiozo, defen

dido dos golpes da impiedade, e da liber
tinagein dos correspondentes da Astréa , pelo tc-Não Inos devemos admirar por termos
Padre Luiz Gonçalves dos” Santos, seu pre as vezes iritroduzirem-se alguns costumes ,
ço 400 rs. Confesso, Snr. Redactor, que pois asV circunstancias são as que liizem va‹
cahi na logração; despcndi o meu cruzado riar a disciplina.- E mais abaixo -- A lgre

ja, como sabia, e piedoza Mai em attencäo
à nossa fraca natureza tem rnodiﬁcado o sen

com o tal fdhetinlio , anhelando encontrar

nelle mais valentes argumentos (bem que

eu considerasse impossivel) que podessem rigor em muitas coizas, posto que sco es¬
destruir os iiiabalaveis argumentos fundados pirito seja sempre o mesmo. -- Dice. llist...
ur. e Theol. por. Fr. Joäo de Deos pag. 274..
na razão , e na historia , expendidos pelo
Snr. Fejó, Carioca Constitucional, Amigo Eis o que o Snr. P. Luiz Gorisalwrs deve
da Umanitlade, e Anti-Celibatario: Li, tor ,ria contestar, mostrando como o Celibato
nei a ler o folheto dos cruzados; e não sei,l é dc preceito divino, e como tal iimlteravcl ,

que concluzšo ,possa tirar de seu proilixo

citando oaotexto
, e lugar
das
des..
truindo
mesmo
tempo
as`Escriptiiras;
citaçoesI do ami.
arrazoido, nem o que quiz dizer, ou con

cluir com elle o seu autor. Porque tantoo go da Umanidade, que tanto Iheädeõ no
Snr. Fejocm seu erudito parecer, como o gôto: porém pelo contrario acontece antel
Carioca Constitucional, o Amigoda Uma entre o grandejogo de contradicçocns pue
nidade, e Anti-Ceiibatario todos conhecem, ris, ou de cadueidadcs, em que labora o;
e cotifessão tnui'l distinctanicnten, que o Ce

seo folheto, não só confessa todas as cita

libato Clcrical ode preceito Ecclciiziiastico;`` çocns referidas , como as amplia , conﬁrinan
que tem sido ordenado na igreja Catholica do todas as suas assersoens , como se vê nas
Romana por muitos Concilios, e Pontitictss;V pag. 7, 15, 16, 30, a 34 do folheto. Só de

e que
isso mesmo
faz hoje.
umamesmos
parte' quando' em quando lhe pespega em tom ze
deÍ
sua pot'
Disciplina:
e apontão
ellosl
lozo farizaico com os discipulos de Luthcro ,
llereffcs, libcrtiiiosfklzc.
.. .
os textos, 'os
Concilios,
e 'os Papas
il)o exposto, Snr. lledactor, o ue con
empenhados
lianto
na inovação
dessa mais'
dis

-clue R.. Eu só tiro por concluzão

talifd

ciplina, cornb lpidosz ,Seculos adiante em sua'
sustentação. f

"

"

`

` Ilheto o meu cruzado; e'os cruzados os que

O queftodos os Correspondentes da As

forem curiozos-'como eu.

tréa' querem provar, e o nioràtrão incontesš'
v Em .outra occazião que será br ve, en
tavelinenti: é que o Cclibato' Clerical Inão é* viarei' I'n' analizc Iidas incoherencias.,el el con
de preceito divino, nem instituiidopor J.. tfadicçoens pueris, que se enconträiv em tol
C., ouseos .IlpositologI como mizeravelmen

das as paginas do religiozissimo folheto do
te qucnmostrar o folheto dos cruzados: que muito casto, honesto, pudico, e dontiriente
nada iritluelﬁia 'essencia da Religiio,I como'
pretendem esses lirnaticos por malicia; porque'
tres Seculos exfestio a Religião de J. C. sem
itinguem se lembrar do Celibato, sendo os`
seus Ministros os Bispos, Presbiteros, e

o Reverendo Snr. Luiz Gonsalvcs

os Slan

tos, a quem piedozamente aplico
te lugar de-Ganganeli tit. l. Cart.

seguin
. --0s

vãopsffippelidos segundo os grãos, e empre

elles, nem com as suas opinioens; ou com

gos dos inaridos: v. g. a mulher do Bisbo era
ppr Bispa conhecida; a do Presbítero por'
esbitera: como se lê no Canon 13 do Con
cilio Torencnse -- Epíscopmn Fpiscopam noir

o seo `mau umor: estes tem um zelo ¡inqui

falsos devotos fazem quazi tanto màl á Re
ligião, como os ímpios : sempre dispostos a
Diaconos cazados, cujas mulheres coriserva-í se enojarem contra oque não concorda com

Íwbenlcm nulla sequatiir turba mu/íerum. -- lsto

eto, impetuozo, e perseguidor, e são com-I
mumente fanaticos , ou supersticiozos; hi4,v

pocritas , ou ignorantes. Rego-lhe,

Snr.

.

Redactor, o obzequio

mesmo confessa 0 Snr. P. Luiz Gonsal

de inserir em sua Astréa estas poucas linhas ,

ves em seo folheto, quando na pag. 17 diz:

que lhe envia.

-- E' por este motivo, quevo Canon 43 dos
Apostolos condemna os Eeelesiasticos, que
se ahstem do matrimonio por odio daçrea
cão. Oque pretendem mais provar o Snr.
'eij‹'›, e os Correspondentes da Astréa é
que o Celibato Clcrical encontrou sempre a~
maior repugixancia nos Concilios dos Varoes_
mais illustrados emsaber; c santidade; que
o sco'uzo é de niera' disciplina”, e sugeita
sempre a toda, e qualquer alteração , segun

O Introﬂjcttido.

sn Rzdaizof.
Rego-lhe que faça obzcquío de inserir`
na sua folha, a ultima parte do artigo 17.'
do pláno vda criação da Guarda Imperial da

Policia nesta Côrte, a baixo transcrito, pa
ra que o Snr. Espiga, que disse na cor-_
respondencia feita na folha, que' Vlnc. re

do os tempos, circunstancias, e lugares so

dige, de 13 decorrente Novcmbro- hum

bre o que eu copiarei tãobem do mesmo

subalterno estranho as duas Linhas do Ex-f

(sit)
mito - liqun sàberiloƒquc

está *eng-aim

contém 'os nomes dos ,ÍiJiZcsÉ 'as qiiaeswíndí
carão as Pró-sims' de que se lui de cairilôr o dito,
Cansei/io; e niaridiirá Vde tudo lavrar termo em_
livro pricatícarricrite desilgiilrríi) 'para isso , e por dlç,
rrtbrícado, ejiizôi' a piišlirriipaotpor lÇt/iioea. l\0 artig 27 '“ Ínimcdiutarneriteo mesmo .luiz
de Dírrfito convocará os Eleitos para comparecerem.

do no seu pensar a esterespeito principal
mente.
t À.

-

_

.

O amigo da verdade.

Rio 16 .do .Novembro de 1827

.H

b7tima parti: do artigo 17 referido.
na vaza da Canuzrtt em 'dia marcado , e_ castlgará.
.
`J.. . .
. . “ Ein concorrencia com qualquerI Os que faltarem. como [Jeito de.. . . . (seguem-se.
as rieiins). “ 4No artigonišlš- Rciiniilozo Con

f, outro Corpo de Tropas, terá o lugar dci scllio deJferii-ú e Juíz dc Direito o jiu-antôniol dos.
,, lionral-L a Guarda Real da Policia, ycom! isantoi` Ecangelhos a todos os' ogaes, e n po”.
,, forme a aiitigiiidade da sua criação. ,,.
tas abertas l/'ics eiitrfgará 0 oiiƒecto da denuncia,
'

›

-

t1

A

___-

`

que

\
,

n'

competeritemewtc autztarlo. - No:

em que ,sós ces portos fecíhadçgyﬁfc. -

l

›

deveI estar

artigo 29 Q.: Irogaes re recotkerãoyizloulra casav

I

,._,¡

Snr. Redactor da .Âsti-éa.

Desta -disiiosição da
qi vè-se claro-l
mente ,` ,que à El_e'i¶;.ãioI doswliiiiiosA de _Fi1‹.'t‹›`
f
Rego-inicio especial favor de ensirirV segue-sefvaivriauliiäo do Conselho, à. reunião,
na sua 'folha o Avizo que lhe reineto, e do ÇorisrzllioY ,o juizofiiento .‹ Yao -jwﬁrmcnto a_
que me diz respeito, oqual ja tendo sido. siinplcsmiitrega domlijccto da dciiimcia , e_ á,

iziipresso cpa alguns Periodicos, dczcjava que

esta entrega grellrodotloszltiizes pziip ojulgéi-A

tão bem o tosse no seo, pelo_que lhe li-` mento. Como-pois. querzpﬁgir. Promotor arena
cairá muito agradecido quem como eu se. gar aos .litizes iiiterroiiipeiulq assim a conca¬

confessa -¬

. .i iietnção deÍ acçoes, que .a Lei 'fzizﬁuiccﬁssf`

lie porquel onrtigo 26 o chamo
i'
v
.
m: sivas?
De Vmc. Muito attento Veeerador
i para `iissistir. n extracção das ccilulas , en-`
tíio¬ podem igualmi-iite o Escrivão, e o Dc-y
ﬂI/cinocl do .l\'iiscím.eiito~ Castro cogilva.
nuneiaiite fazer pode um o se” discurso :`

a
_
t

actos não designados na Lei ¡iio actos vi¬

.Rio dl Janeiro 7 de Jvotienibro. de 1827. 'i ciosois,` que o Direitogeiiiioyo. ¿A Lei, quan-`
ti
Ai
"`i
,f .
H
do determina, que os Vogaedpoisem qoutrci.I

_Avizo.
u i

làJ

com em que ksós e a ¡iortusjeidtaiﬁs &ir.,›.não
quer que pessoa alguma liille coiolgelles ¡iuray

- _: Acèpso o recepçãoA 'do ollicio ,deívmr eyitar o suborno, ou a Seducção. A que lim,
pois se `tlirigzeiii- taes discursos aos Juizes,
un occasião 'de julgar? quziiidii iicii) ii aco
tude do Àvizo de lã de Maio do aiiuo posa oiisaçãqwse-lê, iiein o `luiz de Direito faz,
sado, à èrca da denuncia dada-por An della, um breve relatorio, como' lie obrigii-I
t-oiiio d' Rocha Bezêrra contra o ein-Presi do a fazel-o do Procéssono Segiiiitlo Com,
dente d vssa Provincia lVlanoê-l do Nascimen selho pelo artigo 39? Saiba niaiã o Suir.j
to Cast' e Silva; e S.I M. o lmperadoryzi` Proinotor,À que elle, no meo fraco enten-l
Quem' vi tudo prezente, Vie com prazer der, depois de eleitos os Vogaes, não póde.
illibiidaça honra e probidade deste Fone-i assistir ,como Promotor, atrprimeiro Con-l
de 25 dp Junho aiitccedeiite com o resul
tado dmdcvassa a que procedeu, em vir

oioiiiirio Publico, e quanto foi iiifundameti-z sellio: porque sendo a eleição e a `rcurii`íio_.
tada qi Calnmnioza a ines-mo denuncia. Deos. dous actos praticados em diversos dias (ar-À
Guarde a Vin. Palacio do Rio de Janeiro tigos 26 e 28) a Lei determina. a sua as
17 de `iSctembro-de l1827. Conde de Valen

sistencia ao primeiro e não o chama, nem o:

ça -- Sur. Ouvidor da Comarca do Rio Gran
de do Norte.-

contempla para segundo. `Assim o pensa.

‹

,

O Rêgo-diréito.

f

Snr. , Rodactor.
ø

l

'
.\

A Lei que regúla-o Jury em conse
quencia tloDeCreto de 22 de Novembro de
1823, diz no artigo 26 -- 'Ibmada a denún
cia piiisarú o`Jiiíz de Direito Vlloloyšiètzr) pintei
ro Conselho dc .Íiiízes de Furto , concorrendo 'parir

esse ﬁin á Casa da Caruaru com o Esrifíváo ras-.
ƒrectíiﬁo, Pfoniotor, e Dçuunciarite, se 0 houver;
¡Girzi extra/iii' da fuma ¡zorhiun iiiariino nova ce

dutas, dc ou: fill/a o artigo 21 (são as que

ERRATAS.
l

N. 212 ,. Pag. 86,7 ,, 2. Col. ,, linli. 13-6v

prqviilo -- lôii-se promovido - linli. 41 - ter
ritorio -- Ion-se - territorio.
Pag. (568 ,, 2. Col. ,, liiih 3. _ H por

isso -- lêa-se He preciso -- linh. 5 e 6 se-inclliora e iiasçc - lêa-sc -- se-melhorc e
iiasça.

Rio ni;I .l.\xiâino, NitLTirouuAri-iizx DA Asrucâ.
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