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J ORNA.L POLITICO, LITTEBA.I\IO E NOTICIOSO. 

Publica-. c ns quintns-fciras o domingos. Assigna- e nestn typ. , ｯｮｾ･＠ recehem-se qunesquer nrtigos , cscriptos com dccencin. 
PAnl'lD,\S dos corre'ios terrestrcs da cnpital a ridnlle lia Laguna nos dias l.', 1.1, 17, e '23, chega a Laguna nos dias ;). B, t 9 e 25, \'olta 
da Laguna no,; dias 7, 1.í, 20 e 2S,chega a capital nos ｾｩ｡ｳｾＬ＠ 16, 22 e 30. Pura a ci'tladc lIe S. Francisco e pontos intermcdinrios nos dias 12e 28. 

ｐｾｉｬｔｅ＠ Ofli'IClAL. 

Resolução lIe consulta de 23 de Janeiro 
de ＱＸｾＶ＠ á cerca da baze do calcu lo dos di
ｲｾｩｬｯｳ＠ de habilitação de que tracta oS 4'2 da 
tHbella annexa a Lei de 3 de nOl'ClTlllro de 
18B. 

Senhor--Mandou V. M. 1. que a secçãO 
da fazenda do conselho d'estado consultasse 
sobre a duvida suscitada no thesou ro a res
peito da conta feitl no preciltorio de lel'an
lamento p<lssado a fal'or da faz enda publica 
pela quantia ｾ･＠ 2: ,( OáS21 1 de decima de he
rança do ｲ｡ｬｬ･｣ｩｾｯ＠ intestado Antonio Pinhei
ro. -- Tendo-se habilitado no juizo d'orfã oS 
c ouzentcs d'estJ corte os irmãos e sobrinhos 
do referido intestado. proceJeo.se ú parli
lha do espolio '1ne montou cm 1:; : <i72g1 ia 
sendo a razenrla nacional contem plada com a 
quantia de 1:547g21á proveniente de 10 por 
cento da ｴ｡ｸｾ＠ dt) legados e herauças e mais 
com a de 5565997 dos 4 por centu de ､ｩｲｾｩﾭ
los de chancellaria, calculados sobre a dlf
rerença entre a totalidade do mesmo eSI>olio 
e a referida taxa dos ｬ･ｧ｡ｾｯｳ＠ e heranças. 
No lhesouro porem. suscitou-se ､ｵｶｩｾ｡＠ so
bre o ｣ｵｭｰｾｩｭ･ｮｴｯ＠ do precataria de levan-

l;lmcnlo da qualltiacom que fará contempla
da da ruzenda nacional, opinandu o COI18C

Iheiro director bClal da contabilidade c o DI'. 
procurador li sca l que o imposto do 4 por 
ccnto denominado de thancellaria e criado 
pela lei de 30 de no\'em bro de 18 H no § 112 
da tabolla ｾｬｬ･＠ acompanhou, deVllra bcr de
tln s ido da lotalidade do monte de\'idendo, e 
não da din'ercnca entre o mesmo monte c a 
importancia do impos to de legados e heran
ças. OS 42 da citada tabella resa a im:-
De habelilarJo para receber hernnças de JU

zelltc5 por testamen to , não sendo herdeiros 
ascendentes os descendentes, 2 por ccnto; 
sendo as heranças abintcstado , q. por cento. 
Os 2 e I1 por cento referem-se pois á heran
ça , e a herança é a <Ju ota que toca a cada 
herdeiro na r1il'isiio do liquido. Adecimu e 
uma despcza como ns outra., uespczas do in· 
I'cntario, ｾ＠ ninguclII du\ Idull ail1ll:llJlIO eS
tas uerem SOl' deu lIsidas do monto do\ iden
do, nflo só para calcular-se a quota do cada 
her Lleiro, mas ainda a dtcima da fazenda 
pnblica. 

Accresce que. ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠ o systema cSlabo
leciuo em nossos regulamentos fiscaes, a fa
zenda é contemplada COmO qualquer dos 011-
Iros herdeiros para a respcctiva partilha, ad
judicaudo-se-Ihe nesta, dos bens invcnta-

riados, os que são necessarios para paga
mentodo imposto; e não parece de rasJo que 
a meSilla fazenda colJre dos outros herdeiros 
não só uma pOlcentaben, da quota que to
Cô. a cada um delles , mm; ainJa do que el
la propriJ recebe. A opinião que a secção 
tem a honra de enunciar na presença de S. 
M. I. não é nora, na conformitlauc dellHc 
mandou cumprir por de'pacho do l de no
vembro do 18:';2-- O prcc,ltorio do juizode 
orfãos e auzentes para le\ aolamcnto da 
quantia de 13:000S000 pertencente a Fran
cbco Pereira Guimarãe, Couto, po ' to:que 
em muito · ('asas segundo a se l'Crn o conse
lheiro director gera l rlil contabil idade, 50 te· 
nha praticado di ｾ･ｲｳ｡＠ mente, A 'secção de fa
zenda parece pois qno não procede a dUl ida 
slI'citauil 11 0 tll eoou /'o sob.le o precatorio ue 
Icrantalllcnto da qnantia "crtclIccnte a fa
zenda )JulJlica; e prol cniente do t1ccima da 
herança do ful iccido Anlonio Pinheiro; mas 
V. M. I. Mandar:l o que for m"is juslO. 
Sala das :confercllcia:; em 23 de janeiro ｾｯ＠
18:;6 -- Vi3condc de llaborahy -- l\larquez 
do Abranles--ViscOllde de Jequitinhonha-_ 
Como parcce--23 de janeiro de 18:.;6 --Com 
a Rubrica de Sua Magestade o Impcrmlor-
ｾｬｬｉｲｱｵ･ｺ＠ de Paraná--Conforme--José Seve-
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riaDO da Rocha--Conforrnc, JOSiDO do as
cimeuto Silva. 

Conforme - - Manoel da Costa Pereira. 

Em 10 do nOl'cmbro do 1859. 

Ao .. lferes Freuerico Xal ier de Souza. 

Const .. ntlo·mo que se e,lá construindo .. 
ponte tio rio Forqllllha sem planta, e róra 
do preceito m,Ii' comesinhos em ｳ･ｭ･ｬｨ［ｾｮＮ＠
tcs construcrões , e lendo sitio esso sel'llço 
:ncumbido lerbalrncnle por meu antece,:or, 
a Vicenle Ferreira de )Iello , lia pusuasaõ, 
se"urarnenle. de que fc"e reito nos deI ｩ､ｯｾ＠

ｾ＠ • d termo ,cumpre que v. m". I a sem emorn 
ao lugar indicado, e faça parar aquella con5· 
lrucçaõ, inrormando-me do eslado em que 
se acha, dos erros, e defeilos, que nella eo
coutrar, e tlecldrando ao empreileiro lple, 
para conli:1'lar na obra, serà prrciso que 
lenha ronlractal- a sob as cnndicçães que 
forem ｮＨＧ｣ｾＵＬ｡ｲｩ｡ｳ＠ ｰｾｲ｡＠ :I sua boa consliue
rão ,e reólllar andamento. 

Muito reeommendo a v. me. a mais ere· 
ra 115cali5arão u .. s obras, cuja ｩｮｳｰ･｣ｾｩｩｯ＠ lhe 
eslá con!iada; não só porquo nflo convem 
que 0- sen ｩｾｯｳ＠ se ração á ,"ontade c di;;crip
ção dos empreiteiros, que, emhora bem in· 
lencionados, podem commeller ･ｲｲｯｾＬ＠ dos 
'Iuaes rC3ulle a perda dJS dillhciros pulJli
C05, como porque eslou resolvido a niio man
dar razer pagamento de eniço algum, que 
não ror prcI iamente examina!lo, c achado 
em estô!lo regular, apezar me 'mo !le não en
conlrar c\pressa c51a dau'ula em nenhum 
dos conlrarlos e,;criptos , que .lchei penden· 
le' ; porque reputo· a virtualmenle contida 
nelle', por ser !la ordem d'afJuellas, que 
intere5siio a es encia de taes co OI eneões. 

Deo' Guarde a Y . . ]c. 

ｾ＠
Despachos em Reqúe/'ime/llos. 

--17--
Jo5.o Tavares de Araujo Boeno, lutor do 

OirCIO Jo'é Godinho , tendo sido este illdivi
!luo recrutado pelo subdelegado da rregue
zia da SS. Trinda!lo , pede que S. Exc. or
dene a soltura do recru lado--Como relluCl·. 

JOJfJuim Ferreira Cou tinho, ex-soldado 
do b3tallüo do depo ito, ora prezo na ca
dei.l da cida!le deS. José, comprindo sen
tença por crime!le dezerção, pede ser pos
lo em liberdade , ú vista do decreto de 7 de 
setembro pro\imo pJssado, pelo qua l S. Ma
ge laJe o Imperador Houvc por bem por
<lOJr ás praças de IHOI do crime de 1. "" e 
2. '" dczerção -- ｾ［ｩｯ＠ oslunuo cornprehendi
do no penllio do CI ime de de ' crção concedi
do pelo indulto im[Jeri'J l , o da ruga quo 
praticOII n :;o pplicJnlO estando a cumprir 
ｾ｣ｩｬｬ｣ｬｬ＼Ｚ｡＠ , naõ tem lugar o que re1 luer. 

S 'I'" li 111 Oias C,l rdozo, pedo ser contem
pl,lolo em sel'l"iço 110 destaenmenlo da com
p.,nhi.l oIe pedestres no dislriclo da Harra· 
\\)Iha elll ::l. ｦｲｾｮ｣ｩｳ ｣ ｯ＠ -- Indererido. 

--1 g--
Ililalio Dias da Iloch,l, ex·cabo tI'rsq na

dia tle I, :.> linha pede que so lho Ul,IUUO pa· 
gar o ＧＱＱＱｾ＠ so lhe deler do rardamenlo-· Vcr
,;anl·' a prctcncnõ do snpplicante sobre di
,ida du ｣｜｣Ｚ｣ｩｴｩｯｾ＠ findos, C.:lmo inrorma a 
lhezouraria, requeira li mcs:lla a liquida· 
ｾＺｩｯ＠ á I isla do Ululo alllloxo na rorma das 
iustrucçõe5 de 6 de ｾｧｯｳｬｯ＠ de 1Sn. 

E X P E D I E:\ T E D E ｾ＠ O \' E ｾ ｛＠ II R O. 

- -10·-
Ao ｬ ｲｬ Ｇ ｾ ｄ ｬ･＠ coronel assislenle, n. 17-Reme

le n" r n.,las Joã I Anlonio, e Jo,c Jacinlho de 
Oli1cira. 305 quacs 'e rererem as inclusls DO

la, u'r.'lIdo ｾＬ＠ . maod. I-os inspeccionar de sau
de, (' j :olgad.,s "pto para oser\içodoexercilo, 
\erifi tdr-Ihcs praçl do ba!alhãu <lo dcposito. 

Ao 1I1c,rno, n. 20-Rcmel to 1\ inclu,o rcque
rimenlll, qUJ de\ohcra, de Jllaquim Frrreira 
Couliahu, a fim de qoe inrorme !li o peliciona-

• 
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rio rui ou Dão praça !lo batalbie do 
senlenciada pelo crime de 2 ... deser9111 
mais que occorrer a semelhante respollo, 

Ao delegado das lerras publicas. o. 7-" 
melte a conta corrcDte das desposas rellll. 
mcz d'oulubro finJo com as obras da eslr ..... 
segue da colonia D. Francisca 11 prllviocla • 
paraná a fim de que examinando-a, dê ... 
parecer iJ respcito. 

A'lbesourari a, n. 20-0rdena o Ipagalllelle 
da quan lia de 400$000. em visla dos documen
los jllnlos em du plicata do commerciante Ale
xandre Francko da C,l, la , de frcle do seu hl
ale denominado Conceiçfi 'l , que cllnduzio \IiII'I 
o pharol da pon la dos Naurragados 20 muius de 
cal, e olllrU5 IIbjeclos constanle, !lllS mesmOJ 
documen los, (f"0 furão remell idos pelo rollpilio 
do por lo cum olllcin dalado de 9 do corrente sob 
n. 3t8. 

C 'mlll unicuu-se UJ capilão do porto em or
ficio n. 11-

IJem, n. 21-namelle para serom pagas de
ｰｯ ｩ ｾ＠ do compelen te proces!'o os incluso, dllt8-
II/rnlos em duplica ta das madeiras e pregadaras 
rornecidas por vezes pelos ｣ｏ ｩｬｬｭ ･ ｲ｣ｩ｡ ｲ Ｎｬ･ｾ＠ Alle
xandre Francisco da Cosia, e Lubo & C'. para 
a obra do depos ilo do carvuo de pedra, impor
tando os de Lobo li C.' elll57S600 ri . • e osde 
Alexandre Fra ncisco da Cosia em 446$ reit. 

-11-
I/Iem , n. 22 - Rrmeltc ｡ｾ＠ inclusas facturas 

cl/m o, compelen les doc'I/nentos do fornecimeolo 
rci lo no mez u'l/u tubro fi ndo à companhia de a· 
prendizc; marinheiros nn importancia de 8768994 
a fi m de que sejilo pagas aos rC3pecliwos ｦｯｲｾ･ﾭ

redores, dopoi' do compelente processo, cUJos 
､ｯ｣ ｵ ｭ･ｮ ｬ ｾｳ＠ rorilo en vi ados pelo capitilo du porto 
com omcio de 9 do corren te sob n. 317. 

Idem, n. 23-luom por co pia o 3\'iso circul. 
do mini-;!erio da guerra de 21 d'oulubro ullimo, 
em q uc se rec,,,nrnenda I) cumprimento do pre
ceito do § 2. o do artigo 17, capitulo 5. o do 
regulamenlo, que baixou com o decreto D. 87 
oJc 22 de novembro de 1851 , a fim de que 11. I. 
sali ;raça com a possil'el bre\'idade o que DO mes' 
mo aviso se pede. . 

Idem, n. ＲＧ ｾＭｬ ､･ ｭ＠ para sua sciencia a 10-
clu.'a ropia da communicaçfio feita pela socrel'
ria lI'cstado dos negocios tio im perio em dala de 
25 do enrrente sobro nãu ter chegado alé aquel-
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Ii dala o bit ..... d •• , •• _ .... 
rio do imperlo ftr ..... _.. .. 
1858, e 8lerciclo de 1l1li-.. , __ ....... 
I'8lIlCll8J a referida --Ia,. , 

Ao juiz de dlrello ..... ,. .. ｾ＠ ..... . 
manillu Rcar laleir. pilo ..... .. 
mez passado de hn ... I. ｾ＠ ..... ' .... 
19 dias I rorreiçl. clt -. li' cIdIIII .. 
oomccàra no di. 12 dU •• I .. 1IIdo ....... 
livos no dUo unicl, cIecI.r •• 

Ao mesmo-AcculII recebidl aolll leu ofllc:it 
do 8 do Cnfrenle uma copia dOI "'0.1II18II101 pur 
5, s, dados no rncorralMllte ､ｾ＠ correlÇ16 do ter
ruo d'e,sa fida('e de S, FrancNcu nu dlll 3l de 
oulubro prOlil\1O pas'ado. 

Ali agcnle dos paqootel •• apor - !llanda der 
ｰ｡ｳｳｾｧ･ｬｬｬ＠ ､ｾ＠ eslallo d., de ｣ｯｮｶｾｺ＠ • DlI vapor Jo
iOI ille, wra o Rio Grande do Sul aos culolJ() 
allt'mães Roberlo ｓｬｯ｣ｫｾＱ＠ • e Jorg. Kricger. pa_ 
gando elleo as commcdorilS. 

Ao dos I'apores da bnha dOI porlos-Idem • 
Idem para S. l'ranci>co ao sohJ<tdo da compa
nhia de policia Carlos Maria Lopes, que p,ird 
ali segue eID seniço. 

Ali me'IDo-ldem,idcm para o Ri" dc Janciro 
DO colono bclga João Fraoeisco Bourcc. pagando 
ello as cOlllmedorias. 

A' ad ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾ￠ｯ＠ prOl incial n. 20 - Hemel
lcodo-lhe para sua intl'lIigcocia, copia do omeio 
do in,peclor da lbezoural ia de fascnda , de 9 do 
comnlc. pelu qual I'erá qllo cslancJo qua,i cs
golado o credito conccdid" pelo gO I'erno Impe
rial para a cJsa dc det Ｇ ｬｬ ｾｏ＠ d.1 colooia D. Fran
cióca. a penas por conla dcllc póde limilar.so 
ｾｯ＠ pagamento da quanlia de 200S rei" quo é 
o rcsla nlo exislonlc. nãu ha\cndo dUlida nain
demnisar,ão da ｱｵｾｮｬｩ｡＠ de 6008 reis hllnbem 
supprida pclos cofre. ｰｾｯｬｩｮ､｡｣ｳＮ｟＠ Do ｱｾ ･＠ re
fulla qlle. a imporlancla do 1,0;>OS fCl. rm 
que sommam as quantias suppridas pela collo
cloria du S. Francisco Jlor ｯｲ､･ｮｾ＠ da pl'e,itlend.1 
do 1. o de jnlho e de 26 de agoslo ullimos , ｮｾｯ＠
pode ser Inlegral mente paga aos ｾｯｦｲ･ｳＮ＠ prol in
ciae.; sem aUlori,açào do governo Imperlill. 

E como da mora. por pequeua que seja, re
sulie alguns embaraços em ra.ão dos P?UCOS ro
cursos da provincia • e não scja ｣ｯｮｦ･ｭ･ｮｾ･＠ que 
secunlinue a aulorisar semellllnles suppnmen
los sem verificar se o alcance dos cre(liIos con
cedidos pelo gOlcrno imperial para eslas obras 
gcraes , a fim rle elitar, que os ｳｵｰｾｲｩｭ･Ｎｮｬｾｳ＠
do cofre pro,incial ｾｬｬｲ｡ｰ｡ｳｳ｣ｭ＠ os ｾ･Ｇｬ､ｯｳ＠ hn1l
les' ordene s. mc. aquella cullcclona. que. sem 
･ｬｰｾ･＠ S3 ordem de,la pre.idencia, lransmilli
da por inlcrmcclio de v. mc: • ｾ￣ｯ＠ se faça sup
primentos dos dinheiro, provlOcwes ｾ｡ｾ｡＠ os 5er
,iços que eslão ero ｡ｮ､｡ｭ･ｮｾｯ＠ na relenda colo
ai3 D. Francisca por conla do cofrc geral. 

NOTICIAS D1VERSAS_ 

VIAGEM IMPERIAL. 

S. M. o Imperador. ás 6 tl2 horas da 
manhã de 26 do outubro p. p. desembarcou 
no porto da capital da ｂ｡ｾｬ｡Ｌ＠ regre.8SaIl

da oxcursão quo fizera ate á Cachoeira_de 
ulo AfI·on50. S. M. "izitou as po\"oaroes 

rlM'r'nhas do S. Franci co até ｡ｱｵ･ｾｬ｡＠ ca
a, recebendo em todas as mOls, cor-

es manifestações de amor e ｲｾｰ･ｬｴｯ＠ ｾ＠ e 
altas provas de sua mun.16ceocla\ 

ntropia e religiosidade. A \'Iagem fOI 
1IIIIIso,eru.tl."". 31M. continuão a gosar saude. 

(Do Correio O!ficial de IViR/JI). 

u 
DIIIIro .... 1.... .,q •• IIoe-
tem de lOIIa barra, cam 
proeedencia do Porto ....... fez asua. e pou
COI mOIl..,1oI depois filava de cobertas á 

r.rumo, per10 da praia que fica aos fundos du 
ugar daoomioado-Ceçuruto-. Esse na, io 

trazia muitos passagell'Ol, eotre os quaes se 
cootolvam algumas famílias! 

O mar batia com violencia, e dentro em 
pouco o navio desfazeodo·s(',annuncia\'a de
"orar as viclimas lIue por fatalidade conduzia 
á morte; enlão lançaram-se á lancha gralllle 
pdrle dellas. em numCro de 30, procular:lm 
sahar-se, e o ron "cguiram, inclu h o nesso 
numcro o pilolo do navio. O commandunto 
do navio. julgou não dever abandonar o seu 
posto. o bem assim os de mais infelizes 'luo 
licavam á bordo em luta com a mOI te, e ron
ｳ･ｬＧｬＧｯｵＭｳｾ＠ ｾ＠ pé firme junlo ao cala\'ento Jll 
ual io; afinal saltou 110 bote unico q' restava, 
com inlenrnodesalvar se::5companhril'os de 
infortunio; infel izmente as ondas embr,l\ e
cidas, n50 lhe deram tempo se qucr da len
lavita, e para logo o sllbmcrgirHOl á elle e ao 
bole , 

Não foi mais vislo. 
Enlfto lima scenn desoladora e horri\'el, se 

apresentou ao, olhos dos que, allrahido< pela 
noticia, se al'h,1I um oa praia. ob,en ando e 
ponuo em e\ccução lodos os meios do salva· 
cão para os infelizes. 
. Juntoáplda donalio, umainfelizsenho
ra, estendendo o suplices braços, que ('l:\u
ravam uma innocente creaturinha, como que 
implorava ao céo o a Deus, a vida que lhe 
fugia a ella e a seu (ilho. sem duvida. 

Mais alem. agarrado ao mastro um ho
mem lutava tambem eolre as "ascas da mor
te, te'ntando evita-Ia, embalde. Nesse :teto o 
Sr. cOIDmandante da barra, que se acha\a 
rM praia, mandava pela quinta vez. ｾｭ＠ bote 
ou catraia tripularia com quatro prahcos, em 
soccorro ､ｯｾ＠ lJue pediam a \ ida. 

A tudo porém so opunham as ondas, e em
balde barateando a vida teutaram tão deste-. . . 
midas creaturas aproximar-se das \'Ichmas 
edorcos iouleis! tiveram de retroceder. 

Nem houve falta de inceotivo além da ,'oz 
da humanid,ule: diversas p6l'SOAS que se 
achavam na praia. pllra mais animar os que 
lutando com tal elemenlo podiam salvar as 
victlmas que aioda viviam.colizaram-se alli, 
e oO'ertaram ao que uma "iclima se quer sal
vasse, uma graUfiC3r.ão 010 pequ.ena. Isso 
porém. ao que parece, nio fez maIs que en
caprichar a morte em arrebatar as presas 
que tentavam subtralair-Ihes. • 

Dois cada\'eret roJ1rI1I 6 praIa. 
- Ao mesmo _po deu-se um leio de 

beroi mo. 
Um dos lorell&a4' estava' bordo lalÇOU

se às oodu e teo ... iaI ar-lt· 110000 ...... 
goiria JIQIti, JIOftIII ............. -
VIII, quaodo ele..... .........-
do-se • llIl cabo .1irOIa .... ' Ii ..... 

ＢｾＺＮＮｾｉ｣］ｾ＠ 1eId ... Ia lo, .,1 .... .. ... IIlvar, até' 
........... • ..... u .. re-
UI'OI o .... IaIormaDIe. 

Ira qlllli D01Ie. 
em ulla só p8i!01 da ramllias que vi

obam neae lavlo. póde salvar-ltl, .. undo 
o08affirmam 

Uma d'essas famili.ls, eompunhoa-se da ir
mã I\a viova do finolJo Domingos Vieira de 
Caslro, do seu rl'speetÍ\ o mando. e do qua
tro ou cinco Rlhos. 

Não se sabe ainda áhora rm 11' escrevemos 
(li da noite) ao certo. o nUlllero das \'icli
mas que pereceram; srí hojo poderemos ter 
noticia C\acta. 

Os naufragos que se s.1ll"aram na lancha 
foram para a barra, ondo rccebcrnrn o aco
Ihimenlo e hospedugem dc que eram cre
dores. 

A essas scenas de dosolurüo a<sisliram da 
praia, além do Sr. r:ommalldanle da b?rra, o 
consigoatilrill do na, io perdido, e \'an;ls ou
tra' pessoas do commercio d'esla cidade. os 
quaos gcguirnm todos, ao primeiro ,ignal da 
perdu do 11 ,1\ io, par,1 aquelle lugar. 

ｾ￠ｯ＠ lhes ｩｮ｜Ｇｃｪ｡ｭｯｾ＠ as omoções que sem 
duvida sentiriam durante a exhibição das af
fliclivas senas qlle prcswciaram. 

O tempo não 1I0S permille er mais proli
\0 e noOl mcsmo 1'0dcrcIl1os ser exaclos em 
um:1 narração quo fazemos ainda sob a in
flucncia de bem dolOl ｯｾ｡＠ impres ão. 

A manhã, COm c.llm .. e certos de tudo 
quanto se hom er pas;;ado lI'esse Iheatro de 
horror o morle, preencherem o qualquer 
falta lIue lenhamos comeltido, e o faremos 
tal\'ez com mais millucio,idaue. 

Por hoje concluiromos. registrando aqui 
em 1I0me da humanidade, o mai sincero e 
ardento olllcomio. á alJuelle que em tão des
venturosa conjuntura, lanto e tão heroica
mento se e\forçaram por arrebatar á morlo 
enfurecida essas tantas \ ictimas que ella tru
cidoll sem compai\ào. 

N. B.--O Sr. consul portuguez não com
pareceu no lugar do sinistro, e lIem um só 
passo deu a fa\'or dos naufragos. 

A direeloria da sociedade --Beneficencia 
Portugueza -- deliberou mandar hoje de ma
drugada buscar lodos os oaufragas esca
pados. 

lIoora lhe seja feita: 

BXTERIOIl. 
-EUROPA.-O governo provisorio da Tos

cana ordenou a Iodas as autoridades eeclesi
I ticas que ohedeolo ao governo eslllbelecido 
o DOS decretos daauembléa nilcionol. Todo 
o ecc:lesia tico que desobedecer a lei COIIa .... 
ser' pu Dido seguDdo __ ai lei 

-- O goveroo ueoo PAlIara _ .... ri-
Jalho' liberdade ....... q ... I.1de 
aapllar , que ..... .... 
'dloll.· ........ __ .... 
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--,b ｩｬｬｬｰｏｲ ｬ ｡ｩｬＧｾ＠ de assucar para a. ｾｲ￣ﾭ
bretanha uumnlil o mez passado 'ublran a 
:i6,:íOO ｬｯｮ･ｬｬ｡､Ｌ ｝ｾ Ｌ＠ e os drpo,itos não ｾ￣ｯ＠

IDCllorc, U,' [[ O, iOO 10Ilelall.h. 
,-L 11.1 d,IS per.ls nUI allll" 11 Ic inl rntad,I'-1 or 

ｾｩｲ＠ W. \rlll,t ronl!, do calibn' de 80, foi e . 
perÍmrntada na s ,nalla que finuou .. \. hal,\ 
alcanra a n,I)OI) Jarua', ou m:,i, de:; ｭｩｬｨ｡ｾＮ＠

-- ｄ｣［Ｚ｣ｯ｢ｲｩｯﾷｾ･＠ UOhl no\ a ilha no Pacifi
co. E,tá lia lalilude (h! O' 13' ｾＮ＠ e 101l;:lIudo 
de 1iG'33' O. E' mullo b:lÍ\a c pClÍgo,a. 

--. c!!;ulldo \ aria; c,lalbtieas amerit,lIws, 
a população UOS 1Il0111l0lh l' aclu,dmellle li,' 
l:.ti,OOO alm'15.Dcsta' !),OOO r,tilo 110 'ui da 
.\ru rira. ''o L tah C\i,teUl ;,88 hOlllf'IIS COIII 

mais UI' oilo ll1ulIll're, ('ad,1 11111. de,les 13 
teem IllII" de In lIlulhere,. Ila 7 'U homells 
COm tlllCO Illu,hen',;; 1,IOOrom qu.dro,c 
_. ｾｏｬＯ＠ com mais de Ulll,\' 

Q,l<Itro mil e sei'cento e deza 'ele homcns 
tecm IH,;,uO mulher '''. 

__ ｾＮｉ｢･ＭＢ･＠ quo de.dc a chcgada dI' Llliz 
',Ipol i10 a ｾ｡ｩｮｬ＠ Cio 11 de \ 011.1 da lt:llia rc

dobr,\I:1ll n" cautelas inlcl'lliI" para a "ua sc
,!urailC.l. ',I' Tulh,'irins deprlj.; <lo allcnlJd 
de Or,inl cunlra a I ida do imp raelo!' crào 
nUOle'ro,a' tae' prt'c:lII()Ps. L ma dellJ5 cra 
IllUllaro imperador loda, as nmtr: ､ｾ＠ quarlo. 

Ainda não ｯｾ＠ ｬｉｰｾｕ＠ o Ill"smo quallo uuas 
noite' 5 ｾｵｩｵＬＱｓ＠ d pois da ｾｬｉ｡＠ lolta. 

--Fall,\-» muito no vapor monstrO (.'real 
EIIsl," /I que fará a sua \ ｩ｡ｾ･Ｇｭ＠ de c\pcriclI
ria pelu .\ ILlOlico cm meildos do rorrente 
mez. 

con' lho da -oc i ,Iad da, arte' traia 
de or:,:ani;;1r um 'f:ullua e\po,;irillJ uni
\ cr.;:IIl'm LOllll rc ' do produeto5 de lod"5 ｡ｾ＠
narõe, elo mundo. ｅｾＬｯ＠ gandc fJeto de\c ler 
I õar em I 61. 

-- :\'olieia' de HO'lla f,lIno de um Irelllor 
de terra. l'arl?ce que foi IlJ' fronteiras dc 
. 'a polI' onJe cau,;Ou malore' c,lra:.:os. 

-- A, conferencia de Zu nch Ihlrece que 
não deràtl, nem darão, resu lIauo. 

P repara-.p nOI a entrC\ ista entr;:, o' im
peradore' de França e da .\ u Iria para rf'

ｾｯｨ＠ erem o ｰｏｬＱｴｯｾ＠ dillicci,; c espinho"o' da 
ｮｰｾｯ｣ｩ｡Ｂ￣ｯＬ＠ c pHa a 'harem o -e;;rcdo de fun· 
dir o Ilrr 'ito- d,l rCl'olur;lo com o' direi lo, 
da monarchia. 

O corres onllcnto fr,lncpz da l lldppen
deJlce IJe/ge diZ q'Je o g:'j\' rno francez rc-
oh eu c n,lruir:2U 11.1\ lO, ･ＬＢｊＰＱｊｴｾｬｬｯＬ＠ em 

\Cz dc dez que primeiro enro01mcndárJ . O 
{!O\erno, receiall,lo I]IJe as ｦｵｮ､ｬｾｩＩ･Ｎ［＠ im lC

rra nao po:,são ap·u01lar com r;) pid z e, a' 
l':nh.Hca( r", U 11 orllen, aos (lloprietal'Íu, 
d fIO 11 , 5 d Creu ,c t pJr.1 tO'l-lrnirclIl 
;II" UII'. ｃ ｬｮＧｾＨＩ･ｮｬ｡＠ ｾｲ｡ｮＬｉｾＬ＠ tr,.n' /l ri, s a I a· 
p r, pod 'lula c.lua um tontrr ;;,'100 h1men. , 
deI em ｉｾｭ｢＠ m e,t1r Plo:lll110 COl curto 
prazo) . F z ,il--C ｰｲｾｰ＠ Ir,lti"e" ti' d f·za em 
lou:! a c 1,1. 0, flJ rt " tio le,htrrr,lIlcO c do 
Oceano qoe ha mUito tempo C-Il\ ｾｉｏ＠ dball

donado furão ,lIl11a,l" de 110\0. O fur:r 
de . lôlti 1,llIIbcr.I ,1;\0 -<,nrJo rpp.lr Iclo,. 

--.\ . ｉ ｾ ｩｨ｡＠ r-I,I a:;ilaul--ima. I,ralldc 
1\ Imero rJe f,llI llia- Irrn p:ll liuo para. Jpu
I -. \la c n to:Jl', Ile, ,aC:ln; ｉｨ ｣ｬｬＧｾｲｩｬｰ＠ li-
c cul c o ｾｏｬ＠ erno r. o gO\ prnallor IIJ i1h,1. 
() ull nlo, 110 c rrito ',lU \ ｩＡ［ＺｾＬｬｯＬ＠ com 
lo lo o c u la lo c d, 0- ｾ＠ Ilq; í rccom I,Clhl, 
a filiem de cu rir 1111 tI'l'wr tOI' ;,il\I:ão, 

, 
• -= A PEDIDO. ... 

ｃｨｾｭ｡ｭｯｳ＠ a ｾｴｬ｣ｮ｜Ｌ￣ｯ＠ dn ｡ｵｴｨｯｲｩ､｡ｴｬ｣ｾ＠
pGliciae5 d,1 capi lal , uas cidaucs de . ｊｯｾｴｊ＠
e S. Francisco ao trecho da ｣ｯ ｲｲ･ ｾ ｰｯｮ､･ｮ ｣ ｬ｡＠
e\lrahiu,1 do Publicado/' PanlislllllO, n. 1:;6 
do 1. . de oulubro uo corren to, que abai\o 
no, ;CI'I iu, (ls tran,'crelCr. 

O indÍ' Iduo a quem o mnllO se ｲ･ｦ｣ｲｾＬ＠
e\i,le cnlrc nós tlt' 'de alp,nlll lempo UOIIIl
cili,luo 11:1 cidJtle de '. Jo,,;', e ngora o up
pomo, ele I i:igem á cidJde ti , ｬ ｾｲｾｬｉ｣Ａｳ｣ｯ［＠
ｾｴＡｬＢ＠ aclo,; 5<'31111110 nos ｣ｯｮｾｉＬＱ＠ J:\ I ao dCl\nn; 
do enlr(' \ er o c;lIculo UO tigro 110 <1,;;all ,lr a 
alglllll:1 preza .. \i de nó,! ',' a' aulhorida
ｴｉｾＬ＠ 'Upl<iUlta'i, nil] tilercm lotlo o cUld:Hlo, 
ac ':1') c ellcr!!;ia ,ohro o mesmo, \ cremo 
por aqlli brc\'clI1cnto rll t roun zidos os Sl'IlS 
1':'C'lndal 1'0' f"i los, e quem sabe 50 por 1111-

!,:lIICS tOlIl llIJior amplitude l ! .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. Se;i," ｮ ｾ＠ Ｇ ｬ ｣［ｮｰＩＧ､ｾ＾ｬｾＬ Ｇ＠ ｱｵｾ＠ ｾ＠ \l'ID' ｦ Ｌ ［ｮ［ｩｾ･ｲ｡､ｯ＠
a"a"ino IreDco JO.e Tora,io, inlimll i'llIi70 elo 
I eil.ll!e ccrla roda de ,.aquarcIlIJ-, uirigitla pl' lo 
illCell),> r t'Ct' lcr .. o Anl ni " :'IlInrs Com).I, mar-
1\ fi,OIl, e ｾＢ｡Ｎ［Ｌ ｩｮｯｵｬｬｭ＠ infeliz mcnino dc ｴＧｾ＠ ou 
!ti aliO I, '! I I'du lJuc ｮｾｯ＠ 5e frz acln d curpo 
de dclllo ! \.;,im. a 'Ctl \agar, aprllmplou-se o 
,,,·a--in", r r"l 11"1',10 'ui, lemlo aqui illUais es, 
ra laio,a pruiC Ｇ｣ｾｯ＠ .. 

. ,'ria no lempo d"s liberars ceoe aqui abrio a 
ｲｾｬｊｬＧｴ［｡＠ de C millel I.rll" ｾＱｉｬ＠ capan g:1 de ｾｵｮ｣ｳＬ＠

I' (',Imll lal roi rr'll'ilallo. c nalhl ."lIreo? 
. 'ria cm 11' , .. o lempo, que OIU irmão do ent:lfl 

J'lÍz lutcidral Ｎ ｜ｮ ｾｯ ｬｬｩｴｬ＠ Dias tla!>l).la I'r, .1 ,'" 
enl um fan lan.:o ll'('sla Vill.l, brigou. quiz dar 
lir'h, ('PU h ,li f,lca pll!,Ii"alllcnlc 7 EntrClanlo fui 
lU"" a!J Ifauu. <em a m 'nur corrc 'ção I .... 

S:ria no leml) J do tib ra ", que se r'pJnCOll 
um ,11 mão, ､ｾ＠ cujas feridas c coolu,õc>. rui 
m rrcr 1.>:,:0 depois l'm Pilr. n Ipanema. snbcndo
se ;,Ii IJ. quem foi o ilu:or de tão horri\cl aUcn
lado .? 

Foi n,) lempo do liberaes. que o abomina"cl, 
c prCI ilri .: d ,If- :\ unc, Corrca.-mandnu lfurlar 
no c.trlnri). dons Lilr,)s de .\Ollh, cm que jus
lamcnle SI' ach;I\ ｾｯ＠ Intla as Iran,a('ôes ue ,i;a , 
cm o lempo em qUI' fui Collcclor .... : .. A' propo
,ili1 de Livro> 11 ,,'. ＧｴｊｬｉｾＢ＠ como c que lira i,loL. 
P"i, s ra crhcl, q .. c fiq uc sep,dlado, um allen
I.tJ .. 11 'slJ nnlurcza '! :'Ião hncria con vcnicn· 
cia da t,arlcdnenljo Escri,ão 'ahador Bri,ólla, 
q 'e n'I',-a epoch,t, cndo pobre como Job, h 'jo 
e.lá ,I Ic,la de um armazcm, e fre,co, que nem 
lIll p'ro! Lnlrclanlo o sagrado Jcpo-ilo das for
lun;ls, r\'uporou- c! .. . O pobre roceiro, quo 
rtlmpro'l sua, propriedades, e que não tirou Ira,· 
lad.), e,la "' 111 litulo ｡ｬｾｵｭＬ＠ e com facilid,ale 
I {) I,'m ,,'r c,bolh,:dos, elo quc é cu: o nlÍ'cra
｜ ｾｉ＠ c-cra\o, a cu':a ､ｾ＠ sacn1iciu podo obler SlIl 
c 'rld ti liberd,'dc, e mando i lançar CIO nllUas, 
h JC d lI!l:!. e ｣ｨｾｲ｡＠ prlo cu documenlo, que foi 
li 'ar a "i 111 ! \ão, não hade fie"r. Temos bojc, 
ｦＧｬｩｬｬｬｬｾｮｬ･Ｇ＠ UIH Juiz ti Oirl'ÍlrJ ilhslrado, e que 
\ill'lu illJrir o Jur' CIO De1.ro,hr " abrirá corr,i
('dO; enlão" mane. du iufe liz menino cruclmen
ic ,,,,a,,inado, c do de ｾ＠ ra :ado allcmão. farão 
cltcg 11' >CII> ((I' m Íllu , iJ SC"' nu \ ido" e a J u lir,;], 
ha ,lc re.pl lucl ctcr. jJ c,lamo, no lemp') das 
Jlhliça tk c' IIlpadl e-, que aqoi c'l'a ndalo,a mr.n · 
le at par ·cru. p.r lanlo, c 11 le a peJUCO findou, 
rum a '11 cla da IIcmt'o-. 'unes. 

l'pr )v, i;aIH.)-, o eu,cjo. para dirigirmo fllla, 
pai ,) ra'. l,rfI.;lJnla nlto, a'l. r. Dr. 11) ptlilo, lr.'i
I ,'ti Ir da 'I Ite uuraria, o . rgllintc: 1 o c o 
ｾｲＮ＠ ｾｉｊｲｬｬｮ ｌ ＮＬ＠ c lIe"lor Ile.ta "illa, cstá lil'enliado 

-
｣ｯｮｬｩｮｬｬ｡ｭ･ｬｬｴｾ＠ par.a deixar á ＨＧｾｬｉ･｣ｬｯｲｩ｡＠ as ... 
quo qllor , ｰｏｬｾ＠ fOI a paI/co a fClr.a, Tender 1111. 
OJac , que aqol comp,rou, c para Isto creio obte" 
licenra : pOlem, ｴｃｬｬＱｬ､ｾ＠ por \ezc, a ltapeDi .... 
c aqui IIIC';01o .. tcm ｬｬ｣ｬｾｮ､ｯ＠ a ｣ｾｬｉ｣｣ｬｯｲｩ｡＠ • ..,. 
cnir dI' a\'allwdor. cm mvonlarlOs: não du". 

dando lla honradez du. r. Marques, por_ 
me 1110 quoo DO 'SO de'eJo o \c-Iu empreno .. 
rmpr go; é collector cumpra eu, deveres .... 
abandooando qunndo lhe ｰ｡ｲｾ｣･＠ o seu lugar._ 
2. o ｏｉｬｾＱ＠ é o 1II01i< ｾ＠ porque é COn.;crvad" COlDe 
e,cri< ão da coll CClnrra , Benlo :Manoel BrisOill 
intimo c antigo cOlU panbeiro do prc\arir. 

UD., ,tlrr \a, rsle ｾￓ＠ precedenle era ba tal. 
pnra o r. Marqu >, prOCllrar oulro escr! lo 
Agora 0:1'. In,;pecl r da Thesollraria que ｾ＠
sua at lonçi o pua o rcndimento annual da bar. 
rei ra (l'e, la Villa, no tempo do unes, e COID. 
[lalc-no com o rendimento de um aono da ge. 
rcncia do r . Muques, e \'cja a ､ｾｳｰｲｯｰｯｲｬｯ＠
r [1anlo"a que exislc : cu não ei o que por];l Ili 
mas arros to ullla orelha, como lI'cstC anno, ､ｾ＠
gcrenria do Sr. Marques r ndco o Iriplo, fIt\ 
mui;, do que rrndeo rm 11m anno do Nunr : en
Irelan lo Bento Ilrisólla , foi e cri< ão n'aquelie 
Icntpo, e ainda é cun ervado pelo nclua!. ｉｾ｡｣ｯ＠

juslip ao r. lI) poli lo, ello pódo ignom CSla 
tou,as, ó por is 'o que lhe ron lo. a fim ôe ser 
sabido por clle, que dar.! as prol idencias que 
julgar ｏｃ ｴ ･ｓｾ｡ｲｩ｡ＳＮ＠

O Argos dll Proi'iJlcia. 

A \ \'ll:\'CIO . 

l'I'ecisa- 'e a cambio mal'itilUo 
"obre o casco c seu perlence , carga o freie 
do hril:(ue portugllcz ｾｬｩ ｧ ｵ ｣ ｩ＠ lI'c,le porlo 
para o do Rio ｃｲｾｬｉ､｣＠ do .'ul d.l quantia de 
um conlo c duzrntos mil reis, IDuis ou me
IlOS , para dispcza , (('a rribada, as pessoas 
que a fJui 'erclll tomar queirão apreselllar 
suus propo ' las no \'ice-con ulndo porluguez 
ali! o dia abbado 26 do corren le. Vice·Con
sulado da na rão portugueza cm Snnla Ca
Ibarinu 23 de ovembro de 1 59. 

O encarregado do Vice·Con ulado 
AI//ol/io lIamalllO da S i/VIL Xaúer. 

por con ta de quom perten cer, o ｣｡ｲｲ･ｾｮｭ･ｄﾭ
lo tia (' cuna llrilanica . ilura. ,I'lnda de 
Cm!iz; con istindo de 2533 alqueires do sal, 
pouco mai ou menos. 

O leililo lerú luga r em pre cnra do Condi 
Britanico, no dia 26 do co rrente as t 1 ho
ras, no ai mazom da rua uo Livramenl 11 
n. 17 , aondo ° ai ncha- o dopo,ilado. 

De lerro 23 do Novembro de 1859. -=::--1) p. Cãill3l'incn e dcG. A. M. A\clim. 
Lnrgo do Quarlel ca a u, H, - ＱＸｾＹＮ＠
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