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INTERIOR.
FINANÇAS.

O IMPOSTO EM I.M-lATEItlU.

( Continuação do n. a a 8. )
_V Ittglalorra cncòloii por sua voz o svs-

tema das prohibições e ileixciu muilo após
si todos Oi poi os i|iio a tinham precedido
n'esle assumpto, o ainda hojo o com gran-
du repugnância que abandona um sysleina ião
vicioso. Fazemos sinceros volos para quo os
governos dos dillerentes eslado. da Europa e
do Novo-Mundo, adoptando emfim uma po-
litica mais ampla c vistas mais generosas,
renunciem á percepção dc direito, evidente-
mente contrários ao bem-estar dos povos.
Dando a cada região uma temperatura e pro-
ducções dillerentes, a natureza quiz que lo-
da. se ajudassem mutuamente. Removamos
o» embaraços quo travam a industria, c
vêl-a-liemo. irmnediulami-nlc, em cada paiz,
exorcilar-sc sobre os objectos nos quaes lhe as-
seguram incontestável superioridade a natu-
reza do solo o o gênio nacional.

Sabemos muilo bem quão desagradáveis
são ao poder toda» as proposições tendentes
a reduzir o imposto. Para cada uma d'ellas
lem elle sempre prompla uma resposta ha-
nal.- « Ás circiimslancias actuaes se oppoom a
Ioda espécie de reducção.» Esla gencralida-
do de excepção & commoda, por isso mes-
uio qno dispensa de conhecer do merecimon-
lu das proposições; porem funda- so n'um
raciocínio falso. Ella tende a fazer snppôr quetoda reducção lem por cllcilo oceasionar dimi
nuiçüo nos produetos das taxas, emqtinn-
lo que é precisamente o contrario qno accon-
teco. Uni arligo sujeito a direitos descnmedi-
dos não pôde ser consumido sinão pela cias-

¦y se rica, e por conseguinte deve sempre o
sen consumo ser extremamente restringido.
Si se diminuíssem estes direitos, do maneira

APPENDICE.
COSTUMES HÚNGAROS.

SPERANSKI.

( Continuação do n. 328. )
S 'X.

A lua esparzia os seus raios prateados so-
bre^ o panno d'oiro que cobria o leito im-
perial: Leopoldo estava engolfado em um so-
nho delicioso quo lhe representara, debaixo
das fôrmas de ligeiras fadas o de cxlrava-
gantes sylphos, todas a. beldades que du-
ranlo o baile tinham pretendido á honra de
um olhar sen. No momento cm que ellebeijava a,mão de uma de entre ellas, ouviu-so um ruído, locaram-lhe no pó, o o mo-narcha accordando sobresaltado olhou em der-redor ,1c st; seus olhos sc fixaram sobre a

a tornar o mesmo artigo necessitei ás classes
médias da população, o consumo augmcnla-
ria n'uma proporção igual ,10 numero dos
consumidores ; e ó por sem duvida que os
direitos a arrecadar sobre o consumo assim
ili.Tiindido oíTorocoriam smsivol augmento so-
l>re os que pesavam sobre o censumo restriu-
gido a uma classe privilegiada. O que avança-
nios não ó vãa especulação : reiteradas expo-
lioucias tem demonstrado a sua verdade.

Em 174a. reduziu-se o direilo sobre o chi
do 4 schel. por libra a . schel. Qual loi o
resultado da reducção ? Nos tres anno. an-
teriores a 1745, o produeto dos direitos to-
hre o chá tinha sido do 444,6ág lib. st. ;
nos Ires annos anteriores a 1749, elevou-se
a 804,791. O* direitos sobre esle gênero fo-
ram depois siiccessivamenlo anginentados ató
17S4, epocha em que alcançaram o preço dc
119 por 0/0; depois, nesse mesmo anno,
foram do snbiio reduzidos a 12 por 0/0. O
produeto d'oslos direitos devera então dimi-
unir na proporção do .19 para ... isto 6,
cahir de 700,000 lib. st. a 73,000, poucomais 011 menos. Mas o consumo do chá, que,nos Ires annos anteriores a 1784. linha sido,
anno corrente, de 17,100,000 lib. dc peso,elevou-se, nos tres anuo. anteriores a 1788,
a 48,i04,ooo: de maneira que o direilo dos
produetos diminuiu somente na proporção de
o para 1, isto è, da soinuia de 700,000 lib.
st. á de 240,000.

Em 1808, os direitos sobre o café eram de
9. schel. a libra ; eui 1896, foram reduzidos a
6 pences por libra. Do uma á outra d'eslas
duas épochas, o consumo se elevou dn4,000,000
de lib. a 14,000,000 j o o produeto do» direi-
tos, qne, em 1808, só era de 144,000 lib. st.,
elevou-se, em 1829, a 485,000.

Em 189o, reduziu-se o direito sobre os cs-
pirilos fabricados na Irlanda doá schel. fi pen-ces a 2 schel. O numero dos gallõcs de espi-
ritos que tinham pago os direitos cm 1822
era de 2,000,000, em 1824 Ibi do 10,000,000;
o o produeto d'cstcs direitos, que, em 1822,

chaminé, e o primeiro objeclo qno avistou
foi o sempiterno Apollo da pêndula, o no-
me do relojoeiro Sismondi sobre o mòslrador
o o da condessa Jablonski sobro o pedestal.« Muito bem; exclamou elle, a minha pre-dicção reaüsou-se e eis-tno com cileilo occul-
lador de trastes furtados. Mas qne papel 6
esle? acerescentou elle, pegando n'um bi-
lheto que se achava sobre o cobertor da sua
cama e que a claridade da lua lhe fez dis-
tinguir. Abriu o bilhete e lou o seguinte:

Imperador, ha em torno de vos amigos
de que não fazeis caso e inimigos de que11S0 desconfiacs. Guardac essa pêndula, ella
vos recordará a. horas qitc deviam soar o
vosso ultimo momento e o homem que do
vosso coração desviou o punhal. Lembrar-
vos-heis lambem do pouco tempo que 11 pre-

linha sido de 100,000 lib. sl., subiu, em iSpS,
a 1,4110,0011. Opcrou-so, na mesma epocha,
uma reducção semelhante sobre Os espirito,
fabricados na Escostia. 0 mesmo augntonlo
se manifestou no consumo dos produetos e na
percepção dos direitos do fisco.

Em 1827, roduzm-sc o direito sobre os es-
pirilos fabricados na Inglaterra de 12 a 7schel. Do momento em que teve logar esla re-
diicção, o consumo annual, quo ulé ahi nio
tinha sido sinão de 5,6oo,ooo gallões poranuo, elevou-se, anno corrente, a 7,700,000;e _os produetos dos direilos subiram dó•j.õoo.ooo lib. st. a 2,700,000.

Eui 1825, reduziram-se os direitos sobre os
vinhos francezes de 11 scliel. 5 pences por
gallão a 6 schel. Em vez du 18 3,ooo gallõcs
quo tinham sido importados, anno corrente,
hos Ire. annos anteriores a 1825, importaram-
se. 082,000 nos Ires annos anteriores a 1829;
c os direitos subiram dc .06,000 lib. st.'a
.15,000. Assim, o direilo reduzido a 6
schel. produziu 9,000 lib. st. mais do que
quando era do 11 schel. 5 pences por galüo;I)c todos estes fados ha direilo de con-cluir se que, quando um imposto elevado a uul
preço exorbitante, a sua reducção. longe deoceasionar diminuição nas receitas, ppde con-
correr a aiigmcnlal-as. Está demonstrado quoo va»io, produzido momentaneamente nothesouro pela siippressão 011 reducção de cer-Ias taxa?, seria preenchido pelo acerescimo
progressivo das outras taxas. Todavia, cumpre
não dissiinulal-o, estos resultados não podemser immodialoi. Sem duvida decorreriam *J-
guns annos primeiro que se podesse manifcslar
o efleilo das reducções propostas. Fora poi.imprudência contar só com cilas para cubrir
o déficit do thesouro. Quando so trata de me-
lhoramenlos em matéria de finanças, é mister
antes de ludo coinpcnclrarino-uos bem de um
principio, o é quo o expediente do thesouro
deve sempre estar seguro. Será portanto in-dispensável, á medida que se satisfaz ao volo
geral com a suppressão e reducção dc certos

ciso para ser rei e para morrer. Essa bnga-
tella vos pertence, a condessa recebeu mui-
lo alem do seu valor.

SpiiRÀNSKr.

Vinte annos antes, a condessa Jablonski
linha passado pela mais bonita mulher de
Pariz onde então habitava; porém n'esla ci-
dado inconstante, o gênio o a belleza du-
ram pouco. A condessa tinha penetração;
por isso, abalando rápida e surrateiramciile
da capital franceza, foi fazer cm Vienna a
sua entrada Iriumphal. Ella pensava com ra-
zão que o que se tornava outono em Pariz
seria ainda na Áustria um bcllissimo v.iío.
Foram inniiincraveis as suas conquistas: o*
archiduqiics sò apressaram a rendcr-Ilie ado
rações; uns, entre todas eslas homenagens
que á porfia lhe tributavam, nem uma se
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impostos, estabelecer oevos fundados na ra-
zão c na justiça, que assegurem ao thesouro
recursos proporcionados in nrecisôes do ex-
pedisnte. '

(Cçntintut.)

Proposta do ministro da fnzendn.
Augustos e digníssimos senhores represen-

tantes da nação.
A demonstração juata , asoignaJa peloiuspeclor gero) interino i!o thesouro publico,

mostra com toda a probabilidade o déficit
que haverá no actual anno financeiro de 1858
U iS3g, proveniente, já de despesas quo de
fmnos anleriorc» passaram para o con-onte, e
já do aiigincnlo que, nas actuaes circumstan-
cias do paiz, lem de verificar-se na despesa,
lixada pnla lei cm vigor, cm varias repartições
do serviço publico.

O credito de dou; mil contos, concedido
á administração passada, fpi insufljcientc paracobrir o déficit que euião havia no thespnro
publico e oceorrer ás despesas com a nacifi-
ciiçso das provincias do Pará e Rio-Grande
do Sul, durante o anno de i85tj a 1837.
E o oulro credito dc quatro mil quinhentosè cincoenla e nilo coutos, concedido á ad-
ministiução ôcjiiai, 1180 pôde ap mesmo
tempo bastar paía' o supprjmçnlo dp partodo^ déficit que passíra d'aquclle para o se-
giiinto anno, para ns despesas extraordinárias
com a pacificação das sobredilas prqyiqcilldurante o anno do 1837 a i8$8, o para o
imprevisto desfalque qiie soflrôra j rprçda
geral por cansa da sublevaçãp da Bahia o. !
despendio feito com a sua pacificação I respl-
tando d'cssas circuinslancias o ter passado
ainda para o corrente anno um déficit cal-
culado approximadamenlo çm mil novecentos
e sessenta e seis contos.

E não havendo a lei, que fixara a despesa
do presente anno financeiro, consignado fun-
dos para a differença dc cambio c outras des-
pesas a cargo da fazenda, nem para o extraor-
dinario angmenlo no pessoal do exercito e ar-
muda, outro déficit haverá no anno que corre,
calculado cm 2,(533 contos. -

Obrigado a indicar os meios para a mau-
tença oa ordem publica eda integridade do
império, o profundamente convçneido do pa-triolismo dos representantes da nação, a quem
jamais recorrerá era vão, o goverpo julga in-
dispensável que o poder legislativo o habilite
com o credito preciso paru o desempenho dos
seus árduos deveres ria actual conjunetura.
Assim, tive ordem do regente interino, em no-

quiz transformar em matrimônio. Na épocha
da coroarão, a cpndessa, que por muito,
tompo tinha dirigido a moda; consentiu eni
segnil-a: o coração de Leopoldo era o alvo
a qne visava. Poz no andar da rua o seu
abbadezinho francez, os seus chichisbéps ita-
liános, os seus cães-zitos flamengos, o sen,
macaco de Ceylão e os sons seis magnífico»;
cavallos polonezes: tudo isio foi transporta-
do para Presbourg. Desgraçadamente seus ex-
forços foram poi muito tempo háldados, o
ella se resignou a fazer-se devota. Não sei
comtudo si a devoção 011 a ambição teria
triumphado n'sqiicllo coração feininil, cora-
ção de trinta c cinco annos o asilado porIodas as paixões de quo è presa essa. idade,
quando um incidente veio mudar a face dos
negócios.

Era de lirân: cslimda sobi-c o seu sofá,

me d., imperador, para fazer-vos j seguinte
propôs ia :

Alt. .único. O governo fica auUirisado a
haver, por meio dc empréstimo, alé íi somina
do quatro mil e seis centos coutos de reis
paia tupprir o déficit do corrente anno fi-
naneciro.

Paço, cm 11 de setembro dc 1838.

O CHROJVIST.1.
Supprimcnto ás provincias.

A discussão do orçamento na câmara tem-
poraria deu Irigar á reproducção dc um abu-
so que, si não fôr atalhado em tempo, si sobre
elle não abrirem os olhos os nossos legisla-
dores, podo vir a ter funestissimns resultados;
queremos fallar dos suppriinenlos feilos pelos
cofres geraes para as despesas das provincias.

Crcadas pelo acto addicional as assembléas
provinciaes, revestidas cllis dos direitos de
suppriniirom impostos, decretarem despesas,
empregos e ordenados, começaram á porfia a
tratar do» melhoramentos das provincias,
isio é, supprimirein impostos que por antigos
já náo eram vexatórios e achavam acçostu-
niados os contribuintes, croarem empregos,
marcarem ordenados, decretarem obras pu-
blicas sem calculo, exame 110111 medido.
Assim devia aceonlecer: nas assembléas pro-
vinciacs iam tomar assento as notabiiida.lns
de a.1 ordem das provincias, as quaes, já pnr
suas rotações, já pelo desejo de adquirirem
popularidade, do formarem circulo do prole-
gidqs que em paga e remuneração as protegei-
sem nas eleições futuras, liberalizaram os di-
nheiros públicos, sem allendeicm a essas con-
siderações do ordein e economia que são os
primeiros elemeqtos da fortuna e prosperidade
publica, as únicas qne podem dar popularida-
de estável a aquelle que ns faz triumphar.

A ial ponto chegou a imprudência das an-
tiridados provinciaes a esse respeilo, que
exemplo tiyemos de uma que, tendo no 1.'
aniio de s>lá instituição mais de 100 contos de
réis do sobras 110 seu thesouro, achou que era
pouco prospero esse estado, o para romcdial-o
excogilou quantos maios haveria de o obter, c
por tal arte sc. comportou, que no anno se-
gi.pnlc nãp só uão houveram essas damnadas
sobras, sinão mesmo hçdiondo déficit.

Dcsçulpavel era, a, começo esse resultado ;
nem cpntra <t\\c$ iriamos : o, Brasil é tão no-
VO, lanta falta temos de estabelecimentos
uteis, tanta necessidade de boas 0 fáceis com-

a condessa banzava, quando um gentilho-mom da cauiara imperial, todo, toso de bor-
dados e de etiqueta e introduzido por um
joven pagem,, poz pm joelho em torra diante
dp idplo e lhe appresentou uma: hpceta de
miiri-pquim oceonipanhada por uma, carta, A
leitura, desla mensagem deu ao roslo da,
cpndessa um, rpbor natural que envergonha-
va as, trçs. Wa.s de trabalho da, su» criada
gravo e; o çarmirn parisiense com que suas
faces estavam convenientemente pinadas, Ella
abriu com soffreguidão a boceta, achou no
fundo um objecto precioso, o os mil relam-
pagos que d'ello refulgiram offuscaram-Jho
por um, momento os olhos: nada menos era
do quo o magnifico relógio húngaro da priiirceza de Arozin, o relógio furtado e que Íeo-
poldo mandava á conqpssa Jablonski, sem
duvida como o prêmio da belleza e da gra-

municações, .1.: animação a industria, ao com-
Hiercio, do disseminação do luzes c inslriic-
cão, que juslificavcis oram as legislaturas pro-vinciacs, quando seus membros, enlevados de
admiração e cnlhusiasino por algum eslabelc-
cimenio util quo a civilisação o riqueza de
algumas nações da Europa lera feito progwi-dir, procuravam transplantal-o para sua pro-vincia c com ello dólar seus compatriotas ;
dcsculpaveis oram esses deputados provinciaes,si, mal calculando as possibilidades de exoeu-
ção dc seus desejos, suppozesscm facilmente
realisavol o que só com muilo custo poder-se-liia alcançar; justificáveis eram elles, quandoerravam em seus cálculos c decretavam des-
pesas superiores ás forças das provincias, em-
hora fossem cilas ulilissimas. Embora poischegasse, como chegou, esse enthusiasmo u
ponto <le querer cada município ter sua casa
dc corroeção, cada termo sua prisão peniten-ciaria, nós o desculpariuinos, porque elle era
innoccnte : o déficit que appresentar-se-hia
ficaria encarregado dc fazer desapparecer o
eutlnisiasmo; para cobril-o, os legisladores
provinciaes eliminariam de seus orçamentos
essas despesas superiores ás forças da pro-vincia, cerceariam inuilos desperdícios o poresse modo abaixariam a despesa ao nivel da
receita.

Si porém todos os dispendios provinciaesfossem d ^ reconhecida necessidadu, si impôs-
sivel fosse cercoal-os, então poderiam os logis-
ladores provinciaes, sem perda de sua popula-lidado, sem quebra da confiança n'elles de-
posiiada pelos eleitores, estabelecer novos im-
postos c pnr esso modo elevar a receita ao
nivel da despesa.

Sem perda do sua popularidade dizemos, e
ainda o repetimos ; sabemos quanta é a aver-
são do povo para novos impostos, o quantacontemplação o legislador tom naturalmente
para com essas aversões que poderiam dar-
lhes em resultado a perda da confiança dos
eleitores, acerescendo mais qno esses novos
impostos iriam recahir sohre aquelles mesmos
que os houvessem votado. Si todavia fossa ulil a
empresa, si o destino quo tivesse de s^r dado
ús quantias provindas d'osso imposto fosse in-
dispeusavol e como Ial reconhecido, do corto
na população das provincias, nos seus repre-
sentamos haveria suliiciente patriotismo parasujeilarem-se, si não gostoso», ao menos sem
grande descontentamento ú nova imposição.

Qualquer que fosso d'esses dous resultados
O, qne sc obtivesse, seria ello digno de lou-
yor» e do todo o modo achar-se-hia conju-
rada o ameaço, do, déficit provincial; oble-

ça. Pareceu-lhe ver uma coroa aiejar sobre
sua cabeça; mandou conlra-ordom ao abba-
de quo n'cssa mesma noite devia cear com
cila c dar-lhe consolações religiosas, surriu-
sc para o mensageira o mandou pôr os seus
seis cavallos na carruagem para ir agrade-
cer ao imperador.

Mas que luimilta om Presbourg ! que con-
fusão! que grilos! A carruagem não podia
avançar no, meio das ruas apinhadas de povo,
de tropas om marcha o do cidadãos consterna-
dos.: o quehavia pois suecedido ? Um cada-
falso eslava levantado, no largo do paço e os
corpos de dons. panduros fardados ahi jaziam-
decapitados,; artilheiros, com o niorrão nece-
so, se conservavam ao lado de suas peças cot-
locadas á sabida, de Iodas as principaes ruas.
A condessa. lobrigou a Von-Horbert á frente
dos seus psindnros e o prinoip.i Carlos d»
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liam as pruiiticiiis só aquelles mcllioramoii-

los qno iússcm compativei. com suas forças
pecuniários, mas obteriam lodo» os melhora-
mentes «pie fossem necessários, o a prudência
e. a economia presidiriam aos trabalhos das
legislatura, o administrações provinciaes.

Km vez porem «1'esses dous expediente»,
ambos justos, oulro fui lembrado o adopta-
ilo. llecorren-se a não sabemos «pie desigual-
dade na partilha dns rendimentos provin-
cises, coiisiile.-arani-se umas provincia» por
bom aquinhoadas, outras por mui tratadas,
e assentou-se que os cofres geraes «lessem
tis províncias unia prestação animal que sup-
prisse eéso déficit!

Slais desgraçado expediente não podia ser
imaginado!

Assim pois, o interesse d.i popularidade «los
membros das legislaturas pri.vincii.es não le-
ri per corrcclito a impossibilidade de sa-
tisfa/er aos empenhes decretados; o seu eu-
llmsiasino por novas, gigantescas o imiteis
construcções, sorvedouroà do caoedaes im-
meiisos, não ser.'! refreado pelo receio do ro-
correr a novos impostos! Os cofres geraes
a tudo remediarão, a ludo supprirâo, e
eil~as n correr íi rédea solta no campo do
desperdício e do esbanjamento, eis mes-
mo uma assembléa provincial, cuja receita
já não chega pura sua despesa, decretando
a conslrticção de uma casa penitenciaria

.c mandando engajar cantores italianos!
Us cofres geraes Indo pagarão: mas ha-

Verá nVssa partilha, que dos cofres gcroés
so faz pelas províncias, necessária igualdade
o justiça? Não haverá nVHa um prêmio «ie
animação dado ao desperdício proviuci.il?
Qual a província que procurará limitar sua
dosposa ás forças do sua receila, lendo o exem-
pio dc outras cm quo 15 esbanjamento é pro-
tegiJo'.' Qual o legislador provincial que ne-
gará a seus .eleitores uma empresiniu de
luxo o oslcnlação, si lem o exemplo de uma
província que dá 8 contos de reis a can-
torci italianas', ao mesmo tempo q.ic recla-
un» ajuda dos cofres geraes :'

Dada assim essa animação ao desperdicio,
quem pôde calcular alé que poulo chegará,
«piai será seu limite ? Niio é porem sóinen-
te o interesse dos cofres públicos, o inte-
resso da economia que aqui sustentamos ;
outras considerações de maior importância mi-
lilam, em nosso entender, contra essas pres-
tações-. Nós useondemnamos, porque fomenlam
ódios o rivalidades; condotnnamol-as, porque
privam o centro do meios do promover a
felicidade geral, dc fazer reconhecer nas mais

Iliintzlau com os seus bigodes perfumados, os
quaes sc contentaram com cortejal-a e puro-
ciam muilo preoceupados. Admirada, quasi
espavorida, a condessu recolhon-se para o seu
palácio. •_ •:, ¦ ,
....;. ; - :.,.,rJ , 

' 
,, • '* 

.-;,'; 
'.

Leopoldo, que tornara a adormecer depois
de ler avistado a' pêndula, accordou rodeado^
do assassinos, com as mãos fortemente amar-
radas o cOm uma mordaça na bôeca. Aquelles
mesmos pendures a tpicm «lio havia confiado
o cuidado dc defendèl-o tinham o punhal ur-
gttido^ sobre o seu peito, e talvez ia elle site-
çumbir, quando jtttn golpe de espada, dado
por uu. homem que se achava por deira» dps
aggressores, decepou a mão que empunhava
o gladio. i, listamos trahidos! r clamaram
os CMijnradost Então otwirum-sc tis Impeis-

ramolas província» sua benéfica iufiucncla,
desarmam de lodo o; poderes ccnlracs.

Fomentam ódios o rivalidades provinciaes.
Impossível é não rcconhoccr, embora seja-nos
islo •doloroso, 

qno a população du lírasil não
approsonta ossa massa compacta que forma uma
nação, cujo complexo do leis, instituições,
costumo», industria 6 idêntico: do tão vasta
Cxteusã-- do lerrilorio du império resulta que
o brasileiro da um ponlo do llrasil, embora
fallo a mesma língua e"leriha as mesmas ins-
tiiuições políticas, «lidero cm muitas rehmàes
do brasileiro de oulru ponlo, c, alravez d'es-
sa diversidade, rGsenliineiilos se tem intro-
dnzido, rivalidade» se lein fomentado; esse
espirito de provincialismo, de bairrismo, ou
como lhe qiiizercm chamar, c que lauto las-
limamos, pôde lotnar incremento, armar
umas provincia» coulra as onlras e dar cabo
do império: hu pois iinpolilico tudo o que
tende a excitar esse espirito. Si por desgraça
acconteccr qno a assembléa geral acho quo
uma provincia merece siipprímento pccu.iia-
rio, que outra o não merece, quem abrirá os
olhos a essa oulra, quem lhe explicará quo
cila não é victima da nialqucrencia; que a
outra, si foi contemplada, doveil esse favor á
sua justiça o não á boa vontade dos poderes
ccnlracs'' Si isso se não' coiíseguir, si uma
vez a idéa dc nialqiierencias c prolecções vier
fermentar na população de uma província,
poderá ella por uinilo tempo persistir na
união:'

Si dermos aos poderes ccnlraes baslanle for-
ça para bãldãr-inés ns tohlálivas do despeito,
esses continuado» choques não il-o-hão debi-
lilando, alé que por fim seja facilmente venci-
t!o.J Nem se nos diga que dé propósito fingimos
invoüs-aveis hypolheses, quo impossível será
realisar: não, as rivalidades inlcrprovinciaes
abi estão, os ddíos podem iacilmeulo accen-
der-sc; c no Brasil, onde são lão hábeis os
anarcliisla.s, onde tantas sublevaçõostetn havi-
do sciii causa nem pretexto, onde o poder
central está lão iiieriuc, tão privado de allri-
btiiçiües, será impossível queaanarchia appro-
«Volto as disposições do espirito da população,
iipprovoilc um pretexto plausível, tuna suppos-
ta injustiça, uma imaginaria inalqiieroncía ?

Ah! Deus não permitia que sejamos nós
prophetiis de iiifoi-ltuiio, que nossas previsões
nunca se tornem realidades! Infelizmente nas
discussões cia presente sessão legislativa mais
que sobejas palavras temos ouvido para jusli-
ficarem nossos receios. Arrcdcin pois os nos-
sos legisladores essó motivo do ódios o riva-
lidade», conlentc-so cada provincia com seus
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de uma patrulha da guarda, c os matadores
dcsapparcceram 5 etn sim fuga derribaram a
alauipada, c a profunda escuridão impediu
que Leopoldo dislinguisse cousa alguma.

« Já aqui não tendes inimigos, disse uma
voz dosconheciila do imperador. Si vossa ma-
gostado quer responder a varias perguntas,
eu desatarei as cordas que o ligam .... no
emtanto, vou tirar a mordaça «jue os assassi-
nos lhe pozeram. . '. . Salvei-vos a vida,' o
quo me dareis ?

Dizei' a vérlladè ò pcilí o que quizorje..—' Captas de piVrdão pela iiiòrio do enviado
ItircH. ptllo rbribõ do seiis. lrail"s o pel.» assas--.
stnatlodò c-lniareiro-nifir chi vossa presença.líslâésSlliido-'.'.' .. '-,'..'' —- Niío, Sfjmroçí alétii il'isso roubei ao prin-
cipe Carlos déMimitzíriú á sua noiva c òs seus
bigodes, Iíííiir>.í' nue miniia eoiila ii prfritcz"-

recursos ti por oll.: r.^ule sua despesa, (l.jn -
titularemos cm piuxiiuo uitutcro,

Estabelecimento do Correio Urbano.
Entre os melhoramentos miteriaes qu* o

lempo o a civilísação vãn trazando á eidad»
do llio do Janeiro, a esla digna capital do im-
nicnso império do Brasil, omissos seriam;).
si deixássemos du fallar no eslabelecimonto do

-CorreiV Urbano, qual prnpoz o sur. Paulo
Fernandes Vianna á assembléa geral legisla-
tiva. As vantagens .pn; «1'essa rápida e fácil
communicação entre todos os pontos d:i cida-
do tom dc resultar são tão salientes, qm: inulil
nos será dcsenvolvêl-a;; basta q-ie (Obre elias
eliamoinos a altenção cVaq-noUc- que amam
«le coração esta importantíssima cidade, e quo
com o engrandecimonto dn sua capital duse-
jam o qngraadecimento do império-.

O Correio Urbano não é estabelecimento
novo, já du ha muilo «pie o possuem cida-
«les dc muito nvmor importância do que o
Rio do Janeiro; o alé vergonhoso nos pare-
co que ainda careçamos de nm coBtoflodO
hoje liio vulgarisado entre as nações civiüsa-
das: vergonhoso nos pareço que o decreto,
autorisatido ao governo para tentar alguns
ensaios a semelhante respeito, cahisse nos ce-
milnrios das comuiissõís logislativas depois de
approvado om uma das câmaras.

É do esperar que, agora que um lio disti.ie-
to brasileiro vem chamar a attepção doa le-
gisladores sobre esse as.-iiniplo, merOçã cllft
a approvaçãi) dos rcprescntaiites do império,
c tenha esta cidade mais esse motivo de qn*
scr-lhe agradecida.

O Correio Urbano nos primeiros annos «íè
seu cslitbcluciutunlo 1'eiÉ dc lultar com iiihii-
meros embaraços, alé quo a população da
cidade conheça pi-aclianr-nte suas vantagens,
k pela facilidade c rapidez do serviço ttjfifiâ
nella confiança. Annos se passarão sem «jue
chegue a receila dos portes de cartas para as
despesas da administração, o agencias: pois
bem, esses embaraços, essas dilliculdades offé*
rece-sc paru superai-as o snr. Paulo Fernandes
\ianna, entregando por fim ao estado o èsla-
belecimonlo que houver creado, quando elle
se houver tornado um manancial de rendi-
monlo publico.

Para compensação de tamanhos sacrifícios,
de lanlos dispendios quo de certo ha-de ler,
pede o snr. Paulo Fernandes Vianna a conces-
são de duas loterias. Necessária achamos a com:
pcrtsação, e módica a que se exige ; e, bem quo
em geral approvcmos a concessão de loterias,

in íi vr-i-n.—^iiii.i.i. imi iii.iin

de Arozin e fiz do vossa mageslade o amanlo
declarado da cOndessa Jablonski: peço o vosso
imperial perdão por todos esles crimes.

Quom sois, malvado ? desligae as mi-
nhas mãos ! »

Em um momento as cordas foram despe-
daçadas.

« O vosso noaie ? ou chamo por minhas
guardas e sereis itnmedialamciitc enforcado 1

I.cmbr.ie-vos do vosso correspondem?,
dos dous pan duros quo vos assassinavam. do
vosso conselheiro intimo hoje, de Speranski. »

O imperador saltou fora da cama e. trope-
ç.ou com iu f-ailavcre» dos «lous panduros, que,
por uma singular metamorpliose, conheceu-so
que. eram i).s dos dtius palalinos de Sodliíz o

, du Francesa. ;., •> •.:,-.-
¦¦7 «i. 

' 
-.:. Im,' . ';¦ '¦¦ 

¦'.-'-'"'¦'
(Continua. )



D lli

tanlo as wino.; prodi8,li,aJas |,„i.: objeclusdc mero interesso do um ou do outro, quonão podemos censurar a applicação para lim
» lão justo o que lundu a remover dos cofres

publico», já lão onerados, mais uma prestação,embora justa, embora mesmo necessária.
Deu» queira que a oiTerta do snr. Paulo

Fernandes Vianna não tenha a sorte tle lanlo»
oulros projeetos uteis c dü fácil execução,
que encontram desanimo om vez dc acolhi-
mento, c .qne por isso nunca passam dc pro-
jecto».

E já que fnllúmos em melhoramento da ci-
dade do Rio de Janeiro, nfio devemos esque-
cer o vaslo plano oflerecido á câmara dos
snrs. depulndos por dous du nossos mais ha-
beis engenheiros, para arrazar o morro do Ca«-
tello. O incotmnodo qun causa esse mirro
por «tia posição, o continuo naraço de dcí-
abar, cobrir do minas grandes rua» da cidadee prédio» de stimtno valor, aldm da, muita»vidas qtie de cerlo enlre suas minai acaba-
riam, tem dc ha muilo cxcilado a tollicita
attenção do governo, por veies tem os relato-fios dos ministros f"ilo sentir ás câmaras anocessidado que ha dc oceorrer de prompto a*•»» grande obra, Talvez mesmo que, po;- j(s0
que a empresa é vasta e dispendiosa, embora
OUereça no futuro vantagens reao» o innume-
ia», não se animem os nosso» levtiiiadorc, aconsignar fundo» para sua execução. O pro-jeclo de que acabamos de faltar vem remo-ver esses obstáculos. Será o arrasamenlo doCaslello empresa particular, o por esso modo«vilar-sc-hão a morosidade c dispendios das
obras publicas : para execulal-o, o quo se re-clama ? bem poucas exompçõos, si attender-
mn» á magnitude da empresa, bem fraca con-
«ignação, si nos lembrarmos das grandes dos-
petas que .1 obra exigirá.

Somos fluminenses, o* por isso nos enleva
tudo o que lem por fim dar incremento o
grandeza á nossa pátria, e por isso supplica-
inos aos deputados do Brasil que aliendain
para o bem-eslar da capital do império, qus«e lembrem qno só ella entra com uin lorço jno compulo da renda publica. Somos flunii- 

'
nenses, o por isso agradecemos aos snrs. Boi-
legarde Nieineyer o Vianna, suas felizes lem-branca», suas patrióticas tentativas.

Interpretação do acto addicional.
A câmara dos deputados tem n'eslos últimos

tempos sido o alvo de todas as atlenções. Niu-
guciu ha ahi verdadeiramente interessado na
prosperidade do paiz, que deixe dc reconhecer
os serviços importantes quo uma interpreta-
ção conscienciosa e illustrada do aclo addicio-
Jial deve prestar á manutenção da integridade
do império. As diversas maneiras por que asassembleas provinciaes tem entendido a lei
constitucional de ia do agosto occasiotiaram
resisteneias quo com o correr dos tempos
avultariam por certo, e de uma vez quebra-riam os laços que unem as províncias entro si.
Todos os ministorios que suecederam á refor-
ma reconheceram a necessidade de uma inter-
pretação, a imprensa a proclamou o o voto
unanime do paiz foi justamente altendido pe-los seu» representantes. A legislatura do Í838,
compenetrada da necessidade de uma lal in-
terprelação, lançou mãos á obra, e cm breve
o paiz lhe deverá um dos mais eminentes ser-
viço» que Ibe podia ser feilo. A discussão ha
sido circumspecta e sisuda como o pedia a
natureza do assumpto. As declamaçõa» hamtos

Favor á industria.
\imos hontem o Parlamentar impresso em

papel fabricado pelo snr. André Gaillard ; oDespertador também já o admiltiu: assim, afabrica d eslo industrioso fornece hoje papelpara tres diversos jornaes. Devemos dizer
que não ó elle perfeito, nem a perfeição sealcança de salto, principalmente em um paizcomo o nosso , onde tudo falia, ou antes on-dc tudo se despreza. Ainda assim os exforçosdum homem, sua actividade e boa vontadenão podem ir muito avante, vendo-se, como

furam deixadat de parlo, e tanto nos discursos
tio» membro» da commissão como nosd'aqu<:l-
les quu impugnaram suas ideas leinse notado
o mai» alio respeito á lei constitucional o aos
interesso» provinciaes o geraes. Entro, lan-
los oradores que tem tomado parle na di.cuj-
são, dislinguc-sc o snr. Paulino pela força
invsislivel tle sua diuleclica, (tela gravidade dc
seus discursos, o mais que tudo por um estu-
do reflectido dos governos federaes. I\ão syin-
palhisamos muilo com os homens quo cm tudo
suppocm-se entendidos c de tudo querem de-
cidir ex calhedri. O snr. Paulino aiuda não

j organisou, e cremo» que não orgnnisará pin-
I nos dc estratégia; em nosso entender, é mais
, essa uma das razoe» por qiiu o julgamos disno
, do» maiores elogios.

á Emquanto que na tribuna se ventilam as
mais importantes questões sobre a intcrprcla-
cão do acto addicional, não pouco reparo ha !
causado o silencio da imprensa. Alé o redac-
lur da Aurmv, lão zelador da lei dn ia tle
agosto, quo julgou ser interpreta ;ão svnonimo
do t elorma e nos taxou dc concorrermos paraa destruição d'f*sa lei consliluciun.il, tem esta-do mudo e quedo. O contemporâneo nüo fazmais do que protestar com o silencio contra aintitulada reforma das reformas! Quanto a nós,
em o principio, deite anno cmiuitno» nossa
opinião sobre o assumplo, c como não sejamos
infetuos ao parecer d.i commissão e não le-nhamos nolicia dc argumentos que o impug-
nem, por is»o approvamos com o silencio a iti-teepretação que se tem dado.

\ minoria da câmara regosija-sc noomianio
peltPposição em que a collocára o sentimento
de sua impotência. Duas veredas podia ellatrilhar no momento actoal, era confundir-se
com o outro lado da casa e encarar a interpre-
tação, n3o como uina medida do gabinete, si-não como uraa medida do uoioria utilidade
publica, ou conservar-se na mais cxlranha op-
posição á interpretação do acto addicional, c,segundo o seu louvável costume, cotnballcl-a
em todas as suas partes. .\o primeiro caso, se-
ria contraditória, sujeitando-se ao despotismo
da maioria; no segundo, trahiriaos interesses
do paiz, oppondo-so á satisfação de uma no-
cessidatle reconhecida por todos quantos pen-sam. Felizmente para a minoria, o silencio quetem até hoje guardado a priva de tomar parlena discussão. Não hesitamos em crer que os
honrados opposicionislas acecilaram o papelde mudos só para se verem livros de taes cm-
baraços. O talento prophclico do snr. Limpo,
lão altamente demonstrado na ecrebrina cias-siftcacâo das épochas, de cerlo que previu todos
esses resultados, c por isso influio som duvi-
da no animo de seus collega» pata mostrarem
ao mundo civilisado que o silencio das mino-
rias é o meio mais fácil de lornal-as maiorias,
e que ante essa arma poderosa nem um minis-
terio pôde durar muito.

s.i ya'- o snr. Gaillard, reduzido aos sons
tm-ios c rocursos, One importa que lius jnr-naes façam uso do papel que elle fabrica ;•esse constituo chegará, quando nniiio, parasiislctil.ir a fabrica uo ponlo em qne está-
mas não é isso hastanlo, c cremos que os
poderos da nação tlcvcm concorrer para ani-
mar esse ramo de industria, tpie ciri si.-u co-
nnço c sem prolecção mostra o que virá aser no futuro. Acctesce que t, snr. Gaillard
é um homem conhecido: seu estabelecimento,
examinado pela Sociedade Auxiliadora da in-du-liia nacional, foi por cila elogiado; o seu
proprietário, estabelecido no Brasil ha muito»
iiniios, com familia brasileira, »<- f;,z Ji,rnüdos favores da nação, q„L- por fi'ii reverte-
rão em beneficio o proveito nacional. Volta-
remos ao assumpto.

rfJYeJVWYCIOS.
Vende-se em casa de EDUARDO
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OBRAS DA MAÇONERÍA.
CoJe desFrancs-Maçons ou lois, doe-trittes, morale, secrets, mystéres, cé-rémonies, etc., etc, de 1'instif ution raa-

çonnique, par Bazot. J vol. Rs. 3gOOO,
Recueil des actes du suprème conseildo

France, ou collect. des décrcf.s, ar-réiés et décisioiis de cet illustre corps,
de 18)6 a IÜ30. Impr. par ordre deTO.-, de Paris. 1 vol. ricamente enca-
domado com étui. Rs. 6$000

Statuts et réglemens généraux de Tordre
inaçoiiiiiqiie en France. 1 vol. comsytnbolos maçonicos. Rs. 1S000

Cours complet de maçonnerie, ou his-toire generale de Pinitiation depuissou origine par Vassal. I vol. de 650
Pab'' Rs. 6ÜOO0

Bibüotheca maçonica ou instrucção
completa do Franc-Maçon, compre-
liendendo, l.oHistoria da iVlaçoncria,
2.o Ritual de todos os graus, 3.» Guia
do Architecto, 4.o Maconeria d'Adop-
ção, 5.o Discursos, 6.o Estatutos dos
pniic. Orientes, 7.o Modelos de corres-
pondencia, 8.o Vocabulario.Obra dedi-
cada aos Orientes lusitano e brasilien-
se por um Cav.v Rosa-Cruz. 4 vol.
nitidamente encadernados. Rs. 8g000

Manuel du Franc-Maçon par Bazot, 6.»
édit. aügmentée considérablement. 2
vol. avec des figures. R. 5g000

L'étoile flamboyante ou la Société des
Francs-Maçons. 2 vol. Rs. 3g600

Origine de la maçonnerie adonhiramite
Héüopoüs. 1 vo!. Rs. 2g000

ESPRIT DU DOGME de la Franche-Maçon-
ncrie , rccherchcs sur son origine et ccllo
de ses diflorens riles, compris celui du
Carbonaristnc. Par Ie F.-. M.-. tl.-. de
Schio. i vol. avec gravures. Rs. 5^ooo

Rio de Janeiho. — Tvr. ue J. do \. Siiva.
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