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B A H I A.
Gazeta de Paris nota que a mania da emigração da gente Europea

para America tem cessado inteiramente ; e o Imperador da Rússia prohibioa entrada de emigrados! em seus Estados sem apresentarem licença dos seaa
respectivos Governos. A miséria , e tristes aventuras que os emigrados ex*
pfrimemâo, por terras estranhas , è a noticia que dão do seu destino aos
seus Compatriotas, tem ferto ci.m quo cada hum se resigne na sua Pátria,
pois que.cm toda a parte ,'se ,sofre ; e as revoluções de tantos annos semea-
rao fpnestos .males, em . todos os pentes do globo. i*

A Inglaiternt, ocçupa-se muitfl em j descobrir a navegação feio pólo ao ma?
pacthco ; e tem-se escripto no Correio de Londres cousas curiosas sobre es*
te assumpto , que logo publicaremos oor falta d'outras noticias.

Talvez que o Imperador Az Rússia a este tempo esteja em Alemanha f e
que^tenha dado principio ao Congresso, do qual tantas boas cousas se esr
perSo, e maiortr.qnte para a França que tem_ varias negociações com esseus AUiaijí^. Sobre estas negociações letnps p ^seguinte artigo no Monitor.
_,,-. ' Desde, que a França cri poder esperar a próxima evacuação do seu tèri-
ritorio1, investiga , recolhe, e examina,com anciã quanto tem relação com aa
negociações entaboladas entre o seu, Governo e as Potenciais Eufopéat. ílu;maitjgo de (juslquer periódico, hum discurso, o mais pçqucno acontecimento,,
amais insignificante palavra ,' tudo he para es Francezes hum motivo dp
rçfiex2o,_de entretenimento e de coinmenuriüs. Iyodcs dizer-se com proprie-dade que esta condueta vem a,»cr como a agitação da esperança que.suçcedpao siítnço da dôr. *

,,£'n 13I estado de. cousas , o que sèm duvida importa mais he cqnhecy
' a situação actual da nossa pátria em suas relações coca a Europa. Cej|-**íS factos anteriores e írreypcayeis produzirão^ esta situação, e serveuj |pbis? as n;gociaçÕ2S de que se trata. Se não se tiverem presentes ,.ou se era-'«n lerem mal, estes factos, será vã e fallaz tqja, • qualquer conjectura sobre0 ,^0, e wito dçsus negoeUçõe^ t m*t *<_ m



,$$W f#c,e; 
Jj encargos ou owfKlmiçSes sa impõe Cri* á J^arifcflATratados de so de Mmh. A^| íeb , • s. cbiigoe ella a p^ar atGovernos Alliados a somma de 7oo milhões, debaixo do nome c!eP Contribuiçao de guerra, e a manter a sua .«sta o Exercito de Occuraçâo. A segun•ja ob««çào- teve por oíj^o pagamento das dividas- «m.rahidas peles |ft.

ZX&JSTC ' -• J0" ÍndÍVÍ(,U°S °U i'^™**? parliculL
«Os encargos da primeira espécie ferio huma conseqüência dos deploravei,acontecimentos qu. arraatraxao a fatal guerra, de i^dcsde cujo tempo .e«o tom jamais tratado rfelgraMar iWaugnfento _r.gu.rfi estas contribuições.Tento limitado o Tratado de 20 de Novembro a cinco annos ornais, a aires o menos, a durado da occupaçtto da Hmnça,,,«fctefm«nou claramente ofnaxmo e o mmimo possitet da única porção destes encargos que f<sse susce-

ptivel de alguma incerteza a saber, as despesas da manutenção do Exercito**h*ngeiro; e se, como ha razão de esperar, houver de cessar a oceopa.
çao, no fim do terceiro anno, achaiye-hao os «fi.os encargos reduzidos ao

"_As obrigações da segunda especíènlo derivão sua origem do Tratado de•ode Novembro de 18-15 pois que já oaistiio antes de todo Tratado, sen.do como erao o resultado de verdadeiras dividas, contrahiias pelos GovernosFrancezes com indivíduos estrangeiros; e pelo Tratado de 30 de Maio tle1814 se estipulou- expressamente que a França pagasse eras dividas conformeos termos dos Contractos de que provinhâo. Partindo deste principio , as Con.wnçoes de 20 de Novembro de iSie, não fizerao mais que regular a aopli-«ação de diversos casos que se fôrão apresentando'. *'
* O principio de que dimanavfio estas obrigações' não era susceptível de co».«estação alguma, po» que não condemnava a França a Indemnisar cs tuVsüoaOitrangeiros da* perdas que lhes tinbSo causado os Exércitos Francezes dura»-te os 25 annos de guerra , senão que s*_e oBríga. Vpagar as dividas míé

seus differentes Governos tinhão contrario legitimamente por meio de actos
posim-os, como coatratos-, pactos, etc."He sem duvida innegavel que hum devedor está obrigado a pagar as suasilividas. Quanto mais tempo tem sido infringida esta regra da justiça civil,
'SSlfj 

TaÍS SC tCm conírecido a necessidade de tornar a adoptalta, e a impôs-mbihdade de a combater. O reinado da má fé e da violência prodta esta con-seqüência necessária, q«cN no momento em que cessa , tornSo a tomar humcaracter mais imperioso os direitos que aquelle tem infringido ou menos pre-_ado. Este longe despreao des contractose das obrigações era huma das prin-cipaes causas do resentimento dos povos estrangeiros; restabelecida porém a
5>az WABurapa, devia com sigo trazer a justiça, para se estabelecer de novs
entre as nações civilisadas." **Hyma s& causa teria podido debilitar a obrigação , a saber, a impossibi-
hdade de pagar , mas como se poderia prever, e sobretudo demonstrar esta
impossibilidade antes da apresentação e do exame de todas as reclamações 1
Cada Huma das Potências estrangeiras podia conhecer de hum modo aproxi-
mado o numero e a importância dos que tinha que apresentar par sua conta ;
mas ojotal das reclamações das Potências não era susceptível de huma apro-
ximaçãó tão vaga , e ainda era mais difficil saber o resultado da applicaç-o daí

^rigrasr prescritas pelos Tratados a huns créditos tão numerosos e difierèhfés.
em «u.itma, qual. seria definitivamente a divida de Franya. Os Tratados assigna'-



r*o certamente a esta liqoMaç&r htim Capital'détej.^
mie no èHO 

'de- níft^-bastar-,' o Governo '^«^'"s^f/^í^^&liiavi 
sJ

«'O progresso daliquilação não. tardou,,em moitrar q Ve, es&^i/ s%|ta

ÜÒmeflsò. 'Pelo- eiime dVtodos os5 créditos devia conhecer o.G^e{i» $w
cousas: i.» que a Fraup» , gravada com/a ContriBoição dè gueíra « despejas

da manutenção do Exercito de Occupação , nSo podia fazer face atpdos .oa
eííioferi}K>s que-deviio liquidar-se 'segundo ò!Trata iò de ío de Novembro,: |,*
que destes empenhos, muitos não dimanav&o de títulos igu&lmente urgentes e
JUperreveis aos -olhas da eqnida de.; As Infinitas occãsiÕes que tínhãojido os
Goremos 'anteriores de contrahir «ivrdaâ, ea facilidade Çom.ò^e faziaq.p_r.Oj
messas, qoe espífavSo na> coínfRIr ,'tex'plldl(/ $Oflfcientemcnte) este tresuIrado,
if*« Conhecido o^it. foi tudo-istb,:o «Giverrio* Se'apressou à entábolàr numa
negociação com os Governos estrangeiros , pafa que Vorflassem estes,fac,tos .em
ttinsidéraçSã. > Sando o objecto desta negociação ò reíluzir as obrigações da
França , e aecoromodallas ás suas forças'(principio* que deve militar em tòdof

,^.-i:_.:_l._»1_.v <**.___»« ti.íiA.t'. íUi.àmrí 'úÜ ffòrmfaítn'.. niie'¦_ redução se
tor

a

prudenci* dás potências Europtat , a força'dai circunstâncias, mais imperiosa
s-iula no caso da impossibilidade quo no da obrigação jle pjgir , tub em.firrç
Aos faz esperar que a negociação terá hum eriito favorável pura a França.^

• "Pulo que lica dito ss vu ; qiic não se tíàta de regular nOvas iodemnisa-

çôe° nem de rechaçar vàglis e: arbitrarias reclamações y rtíáfe sidri de asVigna-
toí* qbrigaçees impoi.Ua * França por Suas dividas particulares hans fipU
tes invariáveis, e determinados , attendendo por huma parte àos seus tóetós ?
e por outra aos encargos que pezlo sobre ella. „

Entrarão nestt Porto as Embarcaçles seguintti.
.:> J ut.i. ;' . i ¦' • •¦'• '. '¦ '!-',' i i,:'u' ¦- ,; '

Em lb de Ângolla , a Suèaci F^«r 5 Mestre Ptof/Va JW daMaik, 2$
dias de viagem^ cjrfga 334 eaptívos, e mortos em viagem 23. Dono /'rs»-
riVa /V*/rtf D ultra. .'.'•»* * _ 1 -*-. _

Em II de Parnagni, a Sumaca Divina Providencia > Mestre Antônio José
de Souza Praça, 17 dias de viagem, carga tabado , betas , c couros. Do*
no João lgnacio dr Souza. ', 

'¦';_'

« Era Í2 de Catavellat, a Sumaca $. Antônio* e Almas, Mestre e Dono
%«7-tó tfftu V ^ttfctf', 6 dias de viagem , carga 115* alqueires, defafrmhr.

Em 14 de Pernambuco, a Escuna S. 'Thitozm, Mestre Antônio^ Francisco
Itunct, 8 dias^de Viagem , carga 134 barricas de farinha , e 48 barris de
manteiga, Dono em Pernambuco, José Joaquim Carnttro Leal. Correspondei
te aqui Custodio hsé de Souza. , f «1

Em »5 das Magoas, a Sumaca S. ¦ Antônio União , Mestre Migüêl Lutt
i'Ordem, 4 dias de viagem ,* carga 323 saccas de *lgorifio # *3 "'"M6
açúcar , e madeira >ár* S. M. Dono ManoeF-José df Oltittr* *& Âtag^
Correspondente Antônio Jbse Teixeira. ~ . , , , j- L

Em ,16 de Caltutm , o Navio Occeano , Mestre Joaa Jacintho dt Audradr.
Dono Jeronymo d'Arantes. Consignado ao Sobre carga, ^ 3.-Em ri de AW«, o Bergantim Yeanne Vaze, Mestre ^a» Colas. 45
dias de viagem, carga sal , manteiga, vidros de vidraças, e algyroas iasea-
das. CorrespomlentrMr-. Rítmibe*. -



, . v. |.,E^hrcaçõa que estão a sahir. f> rüd» «.*ki
Fará W $h Grande a 2o, a Sumaca Prk^e^a, Mestre* e .Gorfespontíôft-

U Frartchcj José Lopes. ..^ J. , ,. t.?:**U--p'" r.,.-. -
: Piúa Í Costa dá Miriajà 2i , a Escuna/W/wa , ;Mestre Fremcisf Xavier de

Abreu.'' Dono João Pereira de Araújo. r .-..,.. ; ,-.,,..,'Fàra o kio Grande, a 23 com eicalla pelo Rio de Janeiro , emais Por-
tos do 6ul ,. a Sumaca Estreita, Mestre Francisco da Cunha Bittencourt. l>ono
Joté AntonUdc A^do. h)^
., 1 111' j — ,1 , 11 ri,-——-1.1 '<i .»" —~—1.  i. ,, ,.¦.,_.,„_-. , ¦ ..... »_-__ _,., ,,  „,,i.|-,i,i 1 .i.i, ,ii _^. 1 ..-nn.,

LtvrsoSrque ^ tttkwyá ycnda nu Loja 4* Gazeta a S. Barbara.
Dicctònarid Abreviado das-Línguas P^rtug^eza, e France/,» , ou Cçmpen-*oío do grande piccjonario Portuguez ;, 'Francez, 

e Laiin., composto por
Joaquim lote da C'>&ta ,c. Sá , em 4.. 5000, T ..>

Guia de Negociantes, e ds ' Guarda-Livros , ou o Novo Tratada sobre 01
Livros de coi^tif cm. partidas dobradas , om 8, 96o, .*

|,i?ro de .Agricultura * eni, gue se trata çom clareza ,è distjncçao o mo-
n do , e teir.po de cultjyajr as terras "de 

p-ÍLç , vinho , azeite, bortalhas ,
flores dó» jardins, p^ares,de fructa » como também da criação dos a ni-,
tnaes domésticos, e. da caça dos bravios j com muitos segredos impor-
tantes, &c. em 8. br. 480.

Princípios de Direito Mercantjl, e Leis de Marinha para uso da mocidade
ffcrtugueza, destinada ap Commercto , devididos em oifo tratados Elemen-

[ tarp^,, .Gcntendo .3 r%ectÍYia,fUgisIaçã-o Pátria , e Indicando-as Fontes or%i^* ^ jipes f-'.d«s RtgjuUm^ntos; Mari|imos das principaes-Praças da .Europa , et*:, gães, d1

i'i»Jfo1
A V I S O S.

Ha Loja da ("jazeta,, f^^^.^j^^.g^i^.j-apiiJp^nÇD de livros brancos, a
saber em folio,' em quarto* grande e quarto pequeno; em oitavo grande e
eitavQ pequeno j-e j^ntaiqentç-ifgp hpnr grande sorjti^cívt^de comvecimen-
tps '*)$' de chapa ,\evde,Mira redçnda,,^^,preços commodos. ,

Quem quizer carregar ou hir de passagem pára o, Ria .1de Janeiro , na
«Sumaca, .Afiincrva , próxima a seguir viagem ,, falle cfcm Manoel José de Al-
pjfttjfa k($çi,\ety Escritório á rua direita da r^onie dos Padres.

Quem quizer carregar para Pernambuco, na Escuna.,5. Jltereza, chegada
d'alH; tdtiçnamente ,( que ba, de» seguir viagem. »l£ o, Jjin, do corrente {m«z#»
fajUe c^m, Çujt^io\J«isílde! Squpa ?* $$fl¥ Barbara, <\,&uú tamhen? tem fei-
jfo 1*. venjícr.[^ré^^ cc^pioup./* ,, .. 3. í. t «^»m^\ , " 

. •
, Qt_|alqiifr pessoa* a qpem fall^hum) retalho de melim , com vinte e qua-
ífg^fo^o^^J^e^mçí^&tí Procure r.%,J-oja falj^eh Manoel Pinto de,Sou?
za na rua direita 

"de 
Palácio, q'ueva appreljtndeq nq dia .13, a hum negro,

itido «fferef^tye, -u\ p»;cc<)çde cçnto e •fyin|çw f-é^s q c^áo i djante- desteste-
««.._. _.._____ La _.__._- ,*..,. j _h. _» . _» 1 »* _n._n _mk #* *.« 1 1 . <« _na^»a>_ii<-tMvn ü

W££H^Joê,Ltiapxta^Sdw<i pp| d^spf^hü da Mez,a ila ínspeççáo.
Para o*íí?fl ilr Jantirf x^ Pf^e^a, Av/cnLuru, }a 20 de corrente.

»- , ^.^r ^.11 
«^ ni^in» j. ¦ 1 .111 Vi,fn. ... ¦; i. ¦¦,"¦ ' '¦'" 

. ¦ . ", 1
Cvm fiprw-ísíãa à» Giterne ->..., .,. !,

BAHIA V Na TvroG. de >Iíkoll, Aatoni.o^S^V ,Sfi^VA> , ;j
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