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PA lTE On'IClU. 

lia ｾＱｩＱ ｾｲＧ ｬｬｴｬ｡＠ O Imperador llOIl \(' Inr 
brIO ordcnal quo e obsen rm ｡ｾ＠ ｾ･ｧｵｩｮｬｴﾷｳ＠

iIHru('\'ões. para a imporla ç'üo , ｴｈｾｉｬＧｉｨｵｩﾭ

çio o cslabcledmenlo de colonos. 

I 'I, O fazondeiro nflo podorá rCcusar as 
('onla-, que para o fim da ｣ｬ｡ｵｾｵｬｵ＠ aulecc
dellle Ih furem aprcsentarl,ls pelo prc 'idcnto 
da ils,ucia\''-IO, 011 se!IS ｣ｏｬｬｬｬｬｬｩｾｳ｡ｲｩｯ＼＠ nas pro· 
'Incias; IIcm srrú OUI ido em juisl) s,)hre 
qu,llquer rrcl ,lInação , qne sobl e cllas lenha 
de f,ller , sem que primeiro dt'posile a quan
tia (l'diua, 

1 :i , O fazendeiro de\'erá dar aos ('0101105 
moradJ gl'a Llli la, qual llll r r quo .cja a rór
IIla do con traIo. cum as n cessarias aCCOIn
mot!a\'õeÕ para suas r.llnilia' : as.,im como 
lh e,; dará o 'l"ICI110 nC('t's,ario o os Iralará' 
f"n "I "' m 11,·,li,I<. Lho' ｲｬｬｲｮ｣｣Ｇｾｬ￡＠ os in'
Irul1ll'IIIO'; IIccc5,ario." e pÓliÍ à disposirão 
dus Ｇｾｬ･ｳｭｯＢ＠ ｾｉｵ｡ｬｬ､ｯ＠ a razcnda ICllha pro· 
porçoc para ISSO. algum lerrcno para u
as planlaeães parlicularc' 110 Lcmpo, qno 
Ih rs reslar ; ,;om quo fiquem jamais com di· 
rello a e<'e.; terrenos, ncm (lo',uo c\igir (la
ｾｮｭｲｬｬｬｯｳ＠ de bcmrl'itorLls • dc\'cndo larga
los loóo q\l e\pire o contraio. 

16, Em co 111 ｰ ｃｉｉｾｩＱ＼Ｚ￣ｯ＠ da ､･ｳｰ･ｺｾｳＬ＠ tlue 

SI' hilll 411' r.lzel' com li colono,;, ° f,lz "ci
ro Il'ri, direito aos LI ｡｢ｾｬｨｯｳ＠ dcslt',; pelo lem
pu (I 'cl,lrJdo na rill ula 7, '" de le aI ligo. 
m,'IIi,tnIC o Soll",IO, ConrON\(' a rl,lllsUI.I 
!I. '" do mesmo H(' i o, so o ('on'ralo for tle ' · 
,a nalllrl'za. 

17, O: r,lzen 'leiro- darão SCi(IlI'nnra suf
licienlo para o ci1tnllrimenlo tio conlrollo. 
sl'ndo o!)rigados a recl'ber os 1'010110'; que 
p'direm, e I ir 111 p1r orMm slIa ; ｾＬｬｬｶｯ＠ l'0 
e li\'('rem torado.; ,I molestia I'lInlagiosa. 
01\ não se acharcm na circunstancia' indi
cadoS no pellido. 

18. F6ra dos casos derl:!r,Itlls na clau
sula anLc"cucnle, ,e os razrn leiros se re
cusarcm a I'l'cchr-Ios. "erfl') ｉＧ｣ｾｰｯｮｳ｡ｬＨＧｩＧ＠

por todas as dcsp('z.to, (IUO com ellrs ,e fi· 
zerem, de ｰｾｳｳ｡［ＡＢｮＮ［＠ , como dc outras qua
c.;qul'r I\ue rc,u/tol11 da rrcu-a, 

19, se o colono esli\w dopnlo p:>r mais 
de I ti dias Sl':!llillos. ｾｃｉ＠ á obrigado a ser-
,ir por mdi- 'e Il' 1,0. 

E "0 no decu .. ,;o tio anllO o lolal dos di
as, IluO dCI\ar dJ trahalh,lr, e\etler tI(' rin
le dia." ainda que dI' cada ,cz não chegue 
a Iluillze, sCl'á obrigallo li preencher e5'0 
lempo. 

A cc sação lolllnlaria dI' trabalho, trnz 
a obrigação de o prl'cllchol' por Olltro lan
lo lempo dc ,entro, 011 por oulro qual
quer modo, quc COIHcncio;;arclI1. 

tO. Ao rolono, qno salisfiser seu de
,'eres pelo: tempo do contrato. tendo dado 
ｊＮｉｾｯｶ｡ｳ＠ de bonl comportamento, so ,ende
rao lerras na do 80verno, que elle eseo
Ihpr, com 8S condicçôes eon lantes das cla
u ulas t..... t..... 3 .... e 4. ta do artigo 
t. o de tas in ' Irucções. 

t I. O colollo não serã obrigado a tra
balhar nos domingos e dias santos; ficaD
do .. exceplnarlo OS tempos' de colheita que 
･ｾｉｊ｡＠ trabalho ness mesmo dia ; assim 
como não, erã obrigado a trablllhar por dia 
e não ｡ｴｾ＠ t 2 hora ficando salvo. duran

te e,te cspnço, o tempo necessario para dl'8-
canl'o e comilla. 

I:ica l'nlendido que o colono póde di por 
do ｳｾ＠ .róra ｾｉ｡ｳ＠ hora de trabalho, 119 qua
e altas ｾ｣ｲ｡ｯ＠ sempre marcadas pelo razen-
deiro, . 

ａｲｬｩｾｯ＠ 3. o O colonos, de traia o 
artigo :!. o, rão contratados e ｉｲｾｬｮｩｬｬｬｬｬｬｬＧｴ｡ﾭ
dos 

011 tle (IUõtl'luer pro\'il\("ia maritima, 
conforllll' fór mais convenienle para o co-
ＱＰＱｬＰｾ＠ se (Iirigirem para o labelecimenlo. 

P .. la('io do Rio de Janeiro, em 18 de 
NOlembro de 1858. 

Marque:: de Olirula. 

-«-»-

MUTILADO 
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"."E.NO D"" •• OVINCI"" 

EXPEDIEHE DE FEVEREIRO. 

Derpachos em Requerimentos. 

--5--

Henrique Barkharl ,lente da cadeira de 
historia e geographia do lyceo elesta I'ro\ in
cia, pede demi 'são do mesmo em prego-
Concedo. 

-7--

ａｬ･ｵｮ､ｲｾ＠ Ignacio (Ia ih'eira, pede des
penra do cargo de 3. o snpplente do sut:
llele"atlo de r-olicia desla dd.lde -- Fica exo
nerado. 

Maria Joaquina da Sih'a, pede ｬｩＨＧｲｬｬｾ｡＠

1)31 a ,"ender uma braça e sete ｰ｡ｬｴｬｬｮｾ＠ rle 
lerrenos de marinba na praia do estreito-
ｲ｡ｧｯｾ＠ os direitos e roros \ encidos :rara-se a 
ｉｲ｡ｄｾＬｲ･ｲ･ｊｬ｣ｩ｡Ｌ＠

-H--

Uermam Wemlerburg mais setenla e oito 
COIODOS da colonia nlumenau, pedem car
IJ de naturahzacão-- Passem,se os tilulos, 
meno' ao de nuÍnpros 3, 6, tO, :l3, ｾＹＬ＠ 30, 
36,37,42, H, 45,49, :>a, 57 59, (j', 65, 
i-i-, 75, 76, 77, e 78, cujas asslgnaluras 
nãJ combinam com as das petiçiics e cerli

-dões do juramento, 

ＭｾＭ

Ao juiz de paz presidente da junla Ile 
Ilualificclção de \'O,lanles da parOt'bLa ,te S. 

-Joo;é . ler recebido j:om onicio 
de ! I do m('z passado, a 'ignado por S. Me. 
e pelo mais cidi.dãos, que composerão a 
junla de (Iualilicarão, os Inlhalhos da mes
ma na SUJ primeira ｲｾｵｮｩ￣ｯ＠ ､Ｇ･ｾｬ･＠ anno. 

A'thcsouraria N. H -- ｾｉ｣ｬｵ､｡＠ eullegar 
ao major d'engenbeiros João do ｓｯｵｺｾ＠ Mello 
e Ahim a quantia de i:300S560 reis para 
ser entregue ao direclor da coloniJ D. Fr'ln
cisca , sendo 3:3005560 reslo da ､･ｾｰ･ｾ｡＠ fei
ta no mez de Dezembro com os colonos re-

.) ... 
ｭ･ｴｬｩｾｯｳ＠ pelo governo, e h :OOOS por conla 
da despesa com OS mesmos colonos nos me
zes de Janeiro pro\imo findo, e do corrente 
Fevereiro. 

Idem N, 45- Determina, que mande a
bonar as comedorias do mez de Março pro
ximo rutul'o aos orficiaes do ｢ｲｩｧｵ･Ｍ･ｾ｣ｵｮ｡＠
Fidelidade, que lem tle sabir á cruzar por 
30 dia,. 

Communicou-se ao ｲ･ｾｰ ｣｣ ｴｩｶｯ＠ cOlOman
rlanle em resposla ao seu omcio n. 2 datado 
de hoje. 

Idem N . .16 -- Ordena a entrega ao ca
pililo do portu da '1uanlia de 303S800 reis 
COlb lta tia ' contas junl,ls, dc>pendida nos 
mezes r]'Oulilbru e NOI embro ultimos com 
o armazem da ilha do carvão. 

Communicou-sa ao capilão do porto em 
l'e>po'ta ao seu omcio n. 3\ dalado de bon
lem. 

Idem N. 47 -- Idem, idem ao Ibe.ourei
ro da ｡､ｭｾｮｩｳｴｲ｡￣ｯ＠ ､ｾ＠ fazenda provincial, 
ou aO eu hei, a quanl", de um conlo de reis 
conslanle do recibo junto entregue ao llirec
lor da, !'oloui<i D. Francisca pelo colleclor 
de S. ｾ＠ ranClscco para as despes1s do mez 
de Dezembro ultimo com os colonos remelti
dos pelo go\erno Imperial. 

-5-

I.dem N. 48 -- Communil'a para sua sci
encla ter-se aprllseutado, no dia 22 de Ja
neiro pro),.im,o lindo, da licença com que se 
acb,\I a na \llla de Lages o Dr. Antonio Jo
s\Í ｓｾｲｭ･ｮｴｯ＠ e Mello , com missa rio \'acci
nador provincial. 

A administração da fazenda provindal 
ｾ Ｎ＠ 35 -- Ordena o pagamento ao alreres 
FredelÍco Xavier de Suuza da quantia de 
732S810 constanté rias rerias inclusas des
pendida com os serl'iros, (Ia eslrada d'e La
ge ,dei \ando em poder do mesmo a q uan
lia de 8008 reis para conlinu,lção dos ser
, i\·os. 

Idem N, 36 -- Communira para sua sei
cncia. ter n'esta dala nomeado proressor 

MUT\LADO 

,ilalicio da cadeira de rraDcel • 
de Rozas Ribeiro d' Almeida que 
mente a regia. 

Communicou-se igualmente ao 
lyceo, para seu conhecimento. 

Idem N. 37 -- Idem. idem a 
do mesmo ｰｲｯｲ･ｳｾｯｲＬ＠ na forma do 
da Resolução provincial n. M7 de 
ra o cargo de bi bliothecario pu blico • 
gratificação marcada no referido d' LI'I<U •• ' 

pensado a Frallc. de PlIulicéa Ma 
Carvalhos, 2. o eseripturario d'essa 
n iõtração, do rererido cargo, que 
i nleri na meu le. 

Communicou-se ignalmenle ao 
do Lyceo para sua inlelligencia. 

Ao cidauão Franc. de llllulicéa-
munica a nomeação rererida, para que 
ta illlelligellcia lhe rara enlrega de todos 
volumes e mais olijerlos pertencentes 
labelecimenlo, e exonerando-o daquelle 
go , agradece-lhe os bons servi('.Os 
duranle o seu exercício. 

A' adminislracão da f,l zenda N. ｬｓｾﾷＭＢ＠
da p Ig Ir ao capitão Jo;;é Luiz do 
aquanlia tle 573S8í\O reis ｣ｯｮｳｴ｡ｄｬ･､ｾ＠
junla de madeiras vendidas para cadelll 
ta ca pilal. 

-7-

Ao Dr. chefe de policia, cOlnmUOlClD 
haver dispensado, em nllencão li. idade 
ior de 72 annos, e enco3'lmodos de 
do, do cargo de 3. o supplente do 
legado da c.lpital para que roi nomelldo 
xandre 19nacio da Silveira. 

Ao delegado du dircctor gemi das 
publiras, remelloudo para sua i,,,,, .... ...-; 
e ･ｸ･｣ｵｾ￣ｯ＠ na pai te que lhe tl>car, 
plolr das inslt'ucções de 18 de N01V8IDUI 

ultimo para 11 importação, destribuição 
estabelecimenlo de colonos. 

A'camara de J,lorto Bello, accuzando 
recepção do seu oficio do t. o deste mez 
comllanhadodo balanco da sua receita e 
prza no exercicio 'de 1857 a 18 
mais papeis n que se rerere o dito 

N.' 
enl 
da 
Co 
｡｣ ｾ＠

Jo 
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ra serem prescnlel' A. L. pro\ iaelel 
Da ｰｲｯｾｩｭ｡＠ leunllo. 

Ao juiz de paz do Rlbeh10. accaiíl.' 
seu ollicio de ｾ＠ .lo mez ｾｬｉＧＦ､ｯＮ＠ ｾ＠ • 
appa das coociliarõet bavldas no dito MIl-

duranle o auoo pro 11110 lindo. 
Ao juiz municipal e dI! orraas da capUal 
ra quo inrorme com urgeneia. se é r.&

etida D. Culhariua Rozu de Jezo! ｬｵｾＧ＠
e seo lIelo Anlon'o Ignacio d'Oli"l"ira.que 

ncha no inslituto dos meoinos el'g08 da 
órle. 

No (',!zo de rôllcciml'ulo, se jil se proce
deo 11 inl'CnlJI io e parlilha dos seus beo. , 
qUlles os quo couberam ao ililo Antonio IS
n;tcio, r l'mpoder do quom ('III's ｣｜ｩｾｬ･ｭ＠ ; 
a<sim como, .0 ao IM"mo Anlonio Jgnacio 
pCllencem oulros 1.I'ns, ou dinh"lo, p'lr 
Ilualqucr OutlO IItulo , e clJlpodcr dtlllUelll 
cotflo. 

Ao cnrarrcgado das obl as da estrada da 
],aguna, 

Ao major Iledro ｾｉ｡ｲｩ｡＠ Xiil'ier <I'Oliveira 
hlclrellcs, communicando-Ihe lira r ｳ｣ｩ･ｮｴｾ＠
pelo seo ollieio de hoje, N. 23, de ter en
lrrg,Hlo a ｡ｳｾ｢ｬ ･ ｮ ｣ ｩ｡＠ ao Sr. Coronel ｊｯｾ￩＠

Antonio da Flln5cc.1 GJ\I ão: Que fica de 
ｰｯｳｳｾ＠ da copiJ tle "ua final correspondencia, 
tlUO enl'iou com o dito 5,'0 oficio: E que 
lIe,la d,l t.1 se ordena ao agenttl ｴｉｾ＠ linha In
termediai i.1 para dar passngl'm para Anloni
na , ao 2. o sargrnlo do balalho do dppozl
lo Domingos de AZt!rcdo Coutinho, e 30 e,x, 
sohlilUU do i. o dc inf,," leria João do Oeos. 

Ao agente dos ,"a pores da linha inlel Ole
!linda, mandando dar ｰ｡ｳｾ｡ｧ･ｭ＠ por conta 
do minÍ>leriú do guerra para Anlonina ao 
2. o '1"11;01110, e ox .soldado acima. 

Ao Coronel José Anlonio da Fonceca 
Gahüo --Communiellndtt-lhe ficar sClenle 
pelo 'co ollieio de hojo de ler S. S.' sitio em
po.saúo do cargo cle assi-lcnte iuterino do 
ajuU,lnlc general do e\ercilo. em cujas fllnc
çõcs, c;;lu COIII encido, S. . "" se pOrlJrá 
cle per.rl'i la harmonia rom a prcsitlencia. 
cumprlllllo ｾｯｭｯ＠ sempre os seos deI ere . 

ldom N. o 25 -- Oel oh'endo, para ter o 
destino legal o conselhn de inl'cslig,lÇào, que 
remelleo com o seu orlicio de hoje . 25 , 
feilo ao cabo d'esquadra Antonio Simões 
da Silva, e oolda<los Jo,;é Joall'li01 de Sant 
Anna 1. o, e José Apolinario, em os quacs 
ｾ･＠ não reconh ece0 culllOlJilHlade; vi,to que 
a flue parece rezullar contra o sargenlo da 
guardn nacional, não pode ser lrat,lda (leio 
mcsmo conselho, e sim pela maneira indi
cada na respecliva lei. 

Idem N. 26 -- Communica ficar sricnle 
pelo seo ollieio de hoje n, 26 de lcr sido su
b liluido o amanuense 2. o sargento Do
mingos rle Azeredo COlllinho pelo 2. o ca
det'l 2. o sargenlo Felinlo Elyzio da Cosia, 
do quo ne la data dã conhecimenlo a the
zouraria. 

Communicou·se á lhezourariu em omcio 
n. :;3. 

A adminislrnrflO da razenda provincial 
N. :.J\) -- nemcitendo para ter o conveni 
cnle de,lino, o' doculJlenlos comprobalorios 
tia úesllezd de 9RS400 reil,\ por P ulricio 
CorrCla tio )Iello com a ponte dos TI'cz I i
acho. 

ｉ､ＨＬｾｾＱ＠ ": Ｇｾｏ＠ -- ｾｉ｡ｮＡｬ｡＠ ｰｾｧ｡ｲ＠ ao capil:io 
José Slhl'lfa de de Suuza rOIJlIll.lUdantl· ,Ia 

• 

I I • o 
cedido etfIl a eM pI'O-
pror(" ｾｲ＠ loh'rloo da de hl lorta e 
gl'ographla do Lyceo UeII. Burllharl. 

COIIIIDUO!cOU-!Ie ao direclor do Lyceo. 
Ilem N. 43 --CommDolcando ha\'er eon

l'edllJo ao proressor de ｰｲｬｭ･ｩｲ｡ｾ＠ Ipll'8s ria 
ｦｾ･ｧＢｾｺｩＸ＠ da ｓＮＱＰＱｩｳｾｩｭ｡＠ Trindade Alexandre 
Currela ｾｉ･＠ .\Iello, a jubillçào rlue rt'lluereu 
no. rerendo empff'é\O, por se achar ｩｭｰｯｾｳｩﾭ
bllilado de poder ('lJnlinUdr no ma"islcrio por 
enrllllnidadr5 que padece. o 

Cunllnunicou-so au úircctor geral da ins
tI' ucçãu: pl'! Olill' ia. 

PUBLIC.\CIJES ｾ＠ PEDIDO. 

Não s.cndu Minha inlenrão responder ao 
comlllunlcado do • ａｲｧｯｳ Ｎ ｾＬ＠ i02, e so
m_ente_ coclilrecer Ú algumas pessoas, que e 
nao dao ao estudo do ｮｯＬｾｯ＠ direilo cilll ad
lIlinislrativo e criminal, limilo-me Snr: Re
d.lctor a rogar-lhe quo dl'c1are em sua con
cciluaua fulha, que a uoulrina do a\'iso N, 
7." de 8 110 ,Julho de 1842 lriln.;rl'iplO no 
dito c.ommlllHcildu C:1 UUCOU com a lIi'pooirflo 
do ｡ｾｬｳｯ､｣ＳＰ＠ de ｊｩｬｮｾｩｲｯ＠ de 18\':',11110 prr-
101110 que O' 5ubdele;:ados e seus sub,titulos 
ｳｾｪｾｯ＠ nomeados sopplcnles dos juize;; mu
OIClp.lCS e ､｣ｬｲｧ｡ｬｬｯｾ＠ de polici:l. deI cndo po
rém SI' ',a r o e\ercicio de >'ubdde ' arJo n Ila n-o ,'1 

110 e\crcercm o' empregos dc juiz mUIIICI
pai. ou de delegado, c que legalmente roi 
nomeado sub lilulo do suhdelegallo o cida
ｾｉ｡ｯ＠ Ilue tinha ja sitio nomeado supplenle do 
Jlliz municipal. O .11 iso de 30 de Jnlll'iro 
não se :lchJ impre so na collerç.io de 18{3. 
mas rOi pulJlicado nos jornacs, e se at'\n 
na compilarãu <\nc\a ao rcl.llorio do Minis-
11'0 do lmperio apl'e5cnladn as camaras na 
sessão tle 18:i1 pagina 2á. 

QUIII'/rI do coml1lt1/1d,) mperiol' dtl gual''/a 
/ll/rional, dos 1//II/liripi05 ri, ('{Ipi/lIl. S,lo 
JOloé e S,IO lIigllrl, dfl proP'i/lrifl de Sal/Ia 
Calhlll''''III, lia cidade do Der/fITO, nn 13 
cI,' (evI'l'eiro cle lS'>9. 

ｏｒｄｅｾｉ＠ DO OlA N. 52. 
PJra conhecimento dos corJlo, c obscnancia 

dos conselhos de qualificação deste coml1wndo 
sUJlC' ior, raço publico o decl'clo alJailO ｾｲ｡ｮ｣ｲｩｬＩﾭ
lo. qlw p;ira ler a dOliua execução. o E\Ill. Sr. 
presidcnlo da prol incia, me ditigiu rom o .ru 
offirio datado elo honlcm: - Copia ti· outra
I( Decrelo numero 2338 de 12 de janeiro de 1859. 
« _ Deroga o arligo qunlorzr do decreto nlllllC
« ro 1130 de 12 de marco llo 1S'>3. - Vislo o 
« artigo sessenta c nOl'e da lei numcro 602 de 19 

: 11. o ｾＡＺＮｾ｡ＺＺｾｾＱｾ＠
«Ar.uJo-CDllrer.- ..... .. 
«SlI •• -cu.r.r __ ....... c.aa 

FrattCúco ｾＮ＠ A __ V."".. 

COm'llaOOlole IIUperlor loltrlao. 

VlRIEDADE. 

Cemiterlos Turcos. 
Os ccmiterius turcos rm geral não orrerecem 

o aspecto lugulJrt' e mchncolico a que c_lamos 
babitllad.,s I1lh paizes calh"licos; O musulmano 
não a,suda a iMa da morte nenhum senlimcnto 
de Iri,t ld Otl de lerror. O mund,l aos olbos delle 
é ulHa la,t .. hu,p'daria, onde se entra e sabe a 
Ivda a hora; a Ii<ld uma eurla hora de de,can!IU 
nu de,ert ,1. I)uando para elle' chega o mO:l.C!llo . 
de emnlatarem a bagagem, não lhes escapa dos 
labius UI I rmurio <llgulll; aqu,'lIes quo ainda cá 
ficão acumpanhãu-no à sua ultima morada, sem 
profe, ireOl laó1entos inuteis para o lUorlo. 1I\un
Cd ao espirito lhes 3"oma a idêa de uma con
tlelllnal:ãtl elerna. E para quc. se el\cs nunca 
perdem a esperança do I'draiso, que podem ga
nhar Jlor lia de qualq'lor acção boa, reita crn 
lida 1 

Por e,te 0111 til o a \ bla dos cemi:crios não el

cita n, IIcs ｮｾｮｨｵｭ｡＠ iúêa amiclila. I'elo contra
riu, o turco gosta de dirigir-se a e"tcs campos 
de elerno rrpou so e sentar-se a SOOlbra tias suas 
anores, aguardando tambem ,QJ elerno somoo. 
Em \rz de os cercarem de muros e de os escon
derelll da lisla, em logares afaslados, buscão
lhes os mais b'1I03 sitios, estabrle.:cm-ns 11 beira 
d .• s eslral"l " como Oi antigos faziãll, para as,im 
rcc,.rdar ao transeunte a futura liagcm; no in
terior mesmo das cidado. eslão misturados com 
a, habilaçlll's dos \iHI. para demonstrar que a 
\ id.1 e morle se sllccedem incessanlemenle nos 
dcsign.s da Elerna Prol idencia. 

A ceremonia dus funeraes tem alguma COU"J 
de locanle na sua .illlplicidade. Depois do COr('ll 

lf'r .ido lalado. segundo os rilos pre,çriptos, pm· 
Cl'tle-sc ao enlcrrilnlt'nto. Tres leorÓC3 o in\ol
'em ,e ê homem e rinco -e é mulher: e o ikrhtllll 
com que o defunlo fa a I iagcm a Meca é reser
,ado para a ｣［ｬ｢ｾＨＧ｡Ｎ＠ DcroÍ> dCllOem-no no es
Quife e os parenles e I izinhos o conúuzem a pas· 
SOIS (lrN:ipiladlls pra o cemileriu. Grande nu
mero do pl'SSllaS >ll ill!grrgão 30 cortejo. 

OU3nllo ,e ctwga a beira da cc\a. o iman, o 
na falia tlc-Ie ti herdeiro nalural do mortu. Ou 

o mais pruxilllu pilrcnte. relira prccatadamcnle 
o t:.1Jal cr do esquife c depOc-no de lado, COIU 

o rosln I oll.du para 'Ieca Pronuncia ·se ullla ora
ção funclJre, o depuis de o apl'cllidar tres lezcs 
(X'lo sru nome e pelu ti.' sua wlii, cl.lJre- o com 
lerra ;1 r Cell\áll tia Q;Jb'ça, que se defende com 
alguma eou.a para nao ficar pm contaclo imme
cliato com o solo. Uma ca\idadr, feita iI '"JlI'r
ficie. é deslinaúa a receber a, nores e planlai 
que os parentes do defunto ahi \ào d'.'pt'oilar . 
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1\ fOI'ma dós tllmul 'tem ua singular.idade. 

dda dd mJusnleus, ｬ･Ｌ｡ｮｬｾｵｯｳ＠ 110 cspmlo do 
\ ao"I,'riJ o incompaliçeis mesmo com o carucler 
de ｉｾｭｵｬｯＬ＠ quo e ｳｩｭｵｉｉｕｉｉｃ｡ｭ･ｬＡｬｾ＠ o a'llo da 
morte c Ils)rubnlo c lermo da fruglhdade ｢ｵｲｵｾﾭ
na: nenhuma lago UO murmore collocada hOrl
zonlalmenle sobro o fosso, e como qlle a 'halilndo 
sob ,eu Jl<!So u Ônad l\ e ､ＶＵｭｩｮｬｩｮｾｊ＠ cslu inl oea· 
｣ｾｯ＠ dos anli"os - A /c/'ra le Sf)l l Icre! Nada 
iuah quo ､ｵｾｳ＠ pcdnt> ､｣ｳｬｩｮ｡ｊ｡ｾ＠ a marcare .1I li 

I,'gar da serullura, uma aos pc. e oulra a ｾ｡ﾭ
Jx>ccira em uma direccão Icrlital, sem dUllda 
para ｱｵｾ＠ o peso não ｣ｾｮｾｬｾ｡ｉｊｪ｡＠ o marIo li .) dia da 
rc'urrcicão. :"iada O1a1. pllloresco que o u,pcclo 
desle; ｬｩｬ ｾ ｲ｣ ＬＧ＠ , cujas nllemidade,; aqui e alli 
apparecem por enlre muula ' de f:,lhagcm ; ｉｉｉｾ｡Ｌ＠
;: hrcp, slas de lurllanles ｃｓｃＮｩＱｉｉｾｉｉＧＧ［＠ na (lcul a , 
cuja f, rOla lariJ scgundü a ql!ahdade ､｡ｾ＠ ,!es
soas, mil H" ru(llla, , grã-IIZlrcs, capllilcs
I ｡｣ｨｾｳ＠ , juizcs do l'xercÍlo e ､ｧｾｓ＠ ; oulros , SIIII
plemenlc redondos no cumc rarJ inJicar a ><'1',,1-
lura de uma mulher: a lIlailll' parle carreg,ul s 
de in crirçõcs em letra- de .'Jllm ,,[ll·e . fundo 
azul e fI'pr' uuzinu (\ rela I ancdade da forma e 
crnato a dilersas tr ;ln ｦｏｲｬｬｬｊｾￕｃＬ＠ por que il ｡ ｲ ｬ ｾ＠

Micnlal t,'m pas,atlll de de u, slalnclil : c 1iI .1 -
gran1 indir.ds importauas ｣ｬｾ＠ Brus.sa ale us dc
ｾ｣ｮｨｬｬｳ＠ da época da rcna,('ença, copwdos dos ca
I ilti< dos bello, cspclh lS quP os I enrzcanos mano 
rJalão de pre,enle al's sultões e grandes pcr,o
nagens dJ Purla; 13,115 de tulipas, cc,lu, UJ 

rõre,e de f uelos, imagens dos gOl '" que os 
fiei ､ｾＬｦｬ＠ uelal ijo nas margco' dus du lIospllo
m, e que hão de enc, nlrar ruais cOIllJlI tos e 
duraduuru 110 Parai,o. 

ｔ｡ｲｵ｢ ｾｭ＠ no esl)lo dos cpila! bios se p,'delll 
obsef\ar a< difl'crrnle ' phrascs da lit 'ra' ura mll
.ulmaDa. Fui, rimeirameole o "'rs,) ti, korau 
gralado .iml,le'; '1 enle na pedra, ｾｯ＠ l .do do .no
me do dcfunlo; dcpoi, a pouco e pO:1 'Ü ti 111.

cripção mlldou-se na- endeixas em que a [loll',i I 
urienlal aceumula as iruag.·n. e allrgtlriJs . 

Aqui é (I morlo qu' f IIJ , como ne,l,' 1'1 ila-
pbio gra'ado no tumuln de Ulll'\ ｣ｲｩ｡ｮｾ＠ I: 

« Deus só t' c/erno ! 

« Aqi na ｴｾｲｲ｡＠ eu fui ｢ｊｴｩｬｾ＠ de r(l'a. 
« A brisa do ､ｾ＠ I<n,' cm mim 501 rou ; 
« De.abrosar me fez no Pdraizo 
«Após que cà da terra meele,au. )\ 

Ou enlilo cor.!o nc,; le de um homem ｾｲ｜ｵｬｬｯＺ＠

« riandanle ! o que le peço é I1ma IIf<I"ão. c 
rlh hoje me o n 'ce"aria, amanhã li s"r;1 a li. 
Rpcila, pni., o primeiro Icrseto tio ),IIran pllr 
alma de Ali. n 

Acolá é uma estremosa mãi ｱ Ｇｊｾ＠ cxh;,Ja as suas 
Ｂ ｡ｵｲｬ ｾ ､･ｳＬ＠ como ne:sle cpitaphio no lu rn ul ,J do uwa 
ra pariga ; :« Deus só é e/cruo! 

r « A alc.inba de Dleu COra"dO 10 '11 dr minha 
alma para ir encantaro'jardi;B d" Paraill\. 00-
ei'liu o de,liw) que minha filha nil) ,ile"e I""is 
dc ta annns, e a morte ludo rOl/bou a 'lia n'iii, 
arrebatando-a. Ccos I será juslo q '1C o seu ninho 
.eja agnra de pedra? )\ 

Concluiremus dizendo que esles ccmitcr i rS -ão 
Iindamenle arb, rhndo , e de impllnen t" grali
dadc c harlll.,nia o, que estão siluJdl s á beira 
mar. 

( Krlmhidti ) 

=--

ANl UNCIOS. 

Pilo \ice-Con·ulado de S. I. EI- Rei de .a r
(lanha ar rematar-<e-Ita no dia 19 do conenlc 
lIlN ､ｾ＠ Felcreiro a porta da casa n. 32 rna do 

Princire um cronomelro de I1.enillJ & soa ｾ ＮＧ＠
17 56 e lllU barllmelro a requerlmenlo do caPI
tão' marilimo Fraori 'CO Cela.co, por conta de 
quem perlencer. 

Desler.o, em 14 do rClertiro de 1859. 

O \'ice ,Collsul de S. M. Sarda 

Hcnrique chll lel. 

CODlllanlda empl'ehendedol'a do 
THEATUO DE S.\ NTI\ IZ \ IlEL. 

A cOlllmissão diretora da companhia acima, 
COOI ida aus :ir'. attiollislilS, a rcalbarem a quar
ta pro' laçã,) t1u snas acçOC<, em mão do ｲｾｊｬｲ｣ﾭ
pclil u lhestlllrl'irn o 5r. M. nucl Marque. GUlUla
rãc', .. Ie o dia J O de Março pruximo fu tu ro. 

Danu l-se a circunstancia,de alguo. Srs. lerom 
deixadu esquecer a realisJção L10 algumas Je SUilS 
prcs tJcõc,; alrasada,; são e, le5, muito parlicu
larlllelilo rugado", a que o fação lalubcm até o 
dia indicad u, para que,e possa pro,('guir oa oura 
a qllo hoje eslá empenhada. 
A me,ma cummis,;ão,carreganuo com o onlls q' 

lhe impol a ctllllpanbia, naü leum no'u devo ter 
nl Jb do que c.da um de seus membros, in l. rosso 
lia prumplincação de.,la ubra; ialvo ti inleresse 
moral do bem cumprir seu dCler.,e pari! IJnlo 
fur cOlllelhCnlclOl'nle auxiliaua pelos 5rs. <1ccio
ui,las. 

Cidade do De,tmo, 16 de fel erlliro de 1859. 

O secretario 

Jo.t Frtlllcisco NUlIes Pillto d' 11 guiar. 

o abai\o assignado faz publico, quo se 
acha im;)o·si bililad l, por C,iUSiI da ua mo
Ic.lla, e por ｩｳｾｯ＠ ," unue O ｾ｣ｵ＠ estabelecimen
lo a qllalqucr pesso,l . que queira upprol'ei
t.lr to,los 05 uuns C,1I anos, arreios , rerr a
gen5 &., pnis a ra',1 ofi'e rcce tudas tiS vall
lap,en.; po"il t' is, pois rõ'z bons intere,ses 
lunto rnl ｾｬｬｬｧｬｬ｣ ｩ［［ Ｌ＠ como cm rerragens; 
lor is,;o quem quizer p'íde uirigir-se a fal
lar com seu dono, na rua d,1 Palma 11. 5. 

!'ia me,ma CJSa pl'l·rj"I-se alugar uma 
Il('s,oa q uc faça o serviço ue u ma casa I e 
que saibl Ir,'tur de animacs. 

J gnat:iv José Pereira. 

E\iste na cidade do Rio Grande do ui \Im 
ranjo de nOllle Florianno tle 20 e lanto" an
nos rle idade, o qual achando-se rcdusieJo ao 
(',;Iado de ('-ITa I idflo, declarou aO delegado 
daquella cidade, ler nascido de I'entre livre 
nesta prorincia, sendo ［［ｵｾ＠ mãi ü cabra ror ra 
de nome AnJelicrl, e SCI! pai Jo é de tal, quo 
lllOl'leu comba tendo con lra os rebeldes na 
ｯ ｾ｣｡ｳｩ￣ｯ＠ em que farão e\pellidos da cidade 
da Lagu na,'1ueseu dito pai era aggregado'do 
Chico Pancho, o qual po uiadous si tios em 
uma d.JS barras rormada;; por esla il ha, e 3 
esc"arus, UIll de nomo Atlão, outro Profirio 
e outro conhecidu por Pai José. Dccbrou 
ser seu p1drinho o pardo Felisbcrlo; c quo 
fora lelado para aquella prolincia, e vendi
do nafJu ella cidade por um militar, que o 
conduzia para ali, I'estindo-o com uma rar
da . 

Uescjando- 'c obler inrormarõe , que Cún
firmão a vrl dad ll tlessas tlrclardeões ro"a-

o • " 

se a quem poder dar esclarecimenlos I 
respeito, de \'ir dal-a.s, ou UlilIIlUIII-_ 
jlscriplo a esta ｳ｣｣ ｲｯｾ｡ｾｬ｡Ｎ＠

Secretaria de poliCia do Sanla \.<iJ"Uan 
8 de re\'ereiro de 1859. 

Joaquim A ugus!o do IJiv ra 

Secretario de policia. 

Tendo·se lerminado no dia 31 de 
bro do 31lnO pro\imo passado o praso 
pulado para ｾ＠ duraçãO da ｾｯｲ ｩ ･､Ｎ ｡､･＠
merci,1I flue girava na prnra do R IO de 
neiro para o negodo de fase ndas por 
do sob a firrn<l tle UI 108:& Leite Ju 
e COIII indo aO nr. Francisco José 
rn BnslOs reli rar·se de sorio o gerenlo da 
ta socicdade , por mulllo arro rdo dos 
roi c1eliberünu a rerorl1lu tio cllnlructo 
ficando na gllrencia da casa os socios 
Bonif"cio Cnlueira do Andrada, e J050 
lonio I.eile Junior , sob li no\'a firma 
Ca ldeira & l.eile Junillr, a cargo dllfllla l 
COu todo o ilcti\'o o passivo da e>.linta fi 
E,ta rerorma no conll'ac lo social em 
allerou as transações da di la sociedade, 
e:\cep\,üo de que a no\'a gerencia hude·se 
rorçar para conlilluar a merecer a confia 
de ,cus frrgursrs, o a pratica que tem o 
Caldeira das rasentleis plorrias para 
pro\'inciõl lhes g,II'anle n I anlagem de serem 
supriuos de muneml COI1\ cnientll para o 
50 mercado. 

Da mesma rorma continuão as transacões 
da ('asa commercial do dito SI'. Caldeira ileso 
ta cidade sob a gercncia do seus filhos 
bcrlo Gomes Caldeira de Andrada e Thom 
I1 ernclilo Caltloira de Andrada com os Iju 
PS poueriio os rregueses tia casa r"""" ", ,, 
lJualqucr Imcto q\le serao t1c"id;iI1]('nte "a
lio. OS, e sob a mesma firma do dilo Sr. Jo
sé Boniracio Calueira do Andrada, em q\la D
tI) não se adoplar a quo de\'erá substitu il ·a. 

ri ulas anlislanas 
DO 

Dn . CARLOS PEDRO ETCllECO IN 
Medico dl)s Illorphcticos. 

Aulhor das pilulas 
Vegeto tle pllralil'as paulistanas, 

Preço de cada mas. o de 2 caixinhas lt :OOO 

ELL IR ｏｄｏｾｔａｌｇ ｉ ｃａ＠

Conlra dorcs de cientes, o máo ha li to da 
boca. 

Frcçotlecada vidro ... , ........ 2;tpO OO 
Unico deposito em casa uo 

T,eoni & BoÍ/eux. 
Rua do Pri IIci po N. 16. 

------ -
Vende-se lima caixa de ampular3o.nova, 

com lodos os fer ros cerurgicos dos que mais 
uso tem pnra e.se mister' a quem COlll'ier 
dirija-se a loja do comme;'ciante José .uooi
faeio Caldeira de Andrada. 
ｔｾ＠ [lo Catharinen,c dc G. A. àl. Avelim. 
I.argo do q'lartcl casa n. ld ,- 1859 . 
O Editor F"ancisco Viccllle Avi la. 
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