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CÂMBIOS EM 17 DFZEMBRn

Sóhré Londres a 28 1 \í por 1 d.
» Patis.,340 y -

>> Lisboa. 95 por cento
Ócio—Onças . & . . 29$000 a
* ¦.<;» Moedas de 6#400v. 16$000—1

V » de6$400n. 16#000—1
» »,'.¦ de 4p00 ... 9#000-

Prata.'—Pàtacões-brasil.,. 1#920—
« Pesos columnarios • • 1$920—

«..mexicanos ... 1$800

6$000
60000
9$000
1
1
1

CORREIOS.

Goianna e, Parahyba — ás segundas e
sextas-feiras.

Rio. Grande do Norte 0 Victoria —ás
quintas.

Garanhuns Caruaru" c Bonito — á 1 e 15.

Boa-Vista, Òuricury, Exú c Flores — á
13 28.
Olinda — todos os dias.

PREÇO DA ASSIUNATURA
Um anno
Seis mezes
Tres mezes

Pagos adiantados.

MtIMMiMlMMMim • ••••<

¦ •¦¦•••¦•

12JO0Ü
GfiUOO
3$0ÜÜ

AUDIÊNCIA D0,S TlUBUNAlití.
Presid. da Prov.--todos os dias úteis de manh.
Relação—às terças esabbados do manha-,
Juizo do Cível da 1. v.—ús ferças a sextas de m
,, ,, dá 2. v.— ás quartas e sab. de m.

Chefe de Policia—todos os dias úteis do mah.
Juiao de Ocpliílns—ás segundas o quintas de m.
Juis de Pas do Recife-ás quaitas e sabbados
—:—~— de S. Antônio—ás terças o scxUs.—_. de S. jósé ás segundas e quintas.——-< —da Boa-vista ás quartas e sabv
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PHASES DÁ LUA.

é) Minguante á 4 ás 9 h. a im. da m.
® Nova- á 11 ás 0 horas c 22 min. da m
M Crescente á 18 ás 5 horo.se 46 min. dam
© Cheia á 26 a 10 horas c34, m, da t

Preamar de. hoje.
Primeiro—ás 6 horas e 6 minutgs da m.
Segundo—ás 0 horase ISminütos da tard,

BAIXA MAR.

Primeiro—á horas e 30 minutos da m.
Segundo—á 0 horase 32.minutos dam

DIAS DA SEMANA.
20 Seg. S. Domingos de Sillós, Ab.
21 Ten;. + S. TÍiomc, Ap. ; .ss. Tlie-

mistoclcs, e Festo.,
22 Qüàrt.; Ss. Honorato e Floro. .
23 Quinta. S. Servido, advogado con-

tra a paralisia.
%í Sext. (Jejum ) s. Gregorio. ss. Ir-

mina e Tracilla.
25 Sab. ++ Nassimento de N. S. Je-.

sus CfjiusTO. s. Eugenia,
2G Dom. 1 r5 Oitava. S. Estevão Proto-

martyr ;.-s. /Marinho.

i. Quinta feira 50 de Dezembro de 1832

0 LIBERAL PERMBtlCAjO,
CORRESPONDÊNCIA DO LIBE-

RAL PERNAMBUCANO,

Rio Grande do Norte 30. de Novem-
.'-"¦'¦ C brodeI852.

Referir-lhe tudo quanto nesta pror
vincia se tem passado acerca da eleição;
descrever-lhe com as próprias cores to-
dos os factos praticados.pelo presiden-
te Carvalho ; o empenho descommuna!
rjue este tem apresentado em favor das
candidaturas do Cunha e Octaviano ;
os excessos,e violências que tenrprati-
cado para conseguir ò triumpho de dous
candidatos, que, são, com toda fa força,
repellidos pela maioria da província, é
trabalho que me levaria bastantemente
longe, é excederia mesmo as minhas
forças, achando-mè, como de presente
me. acBò, assistido de pouca saúde. Com
tudo dirél de passagem alguma cousa, e"'pêlo' 

pouco que disser s'e poderá bem
avaliar, quem é o nosso áctual presiden-
te Antqnio Francisco Perei'ra de Cair-
valho.

v Uma triste decepção me havia levado
¦^ çrerwque este homem tinha alguma
illustraeão e moralidade, e que seria in-
capaz de praticar certos aetós, de que
desgraçadamente a província tem sido
testemunha. Estou hoje completamente
desenganado ; enão serei eu que, d'o-
ra em diante, com facilidade acredite
pà probidade, honestidade, e moralida-
dedeceirtòs homens. O Carvalho não
éuín simples imitador do Cunha, vai
ainda mais" adiante—leva o seu orgulho
a um tal ponto, que esquece mesmo a
posição em que o çollocarão, solta re-
deas ao seu gênio iracundo, e sem lhe
importar como mais importante e sa-'graijjo 

de seus deveres, corre desenfrea-
do pela estrada do cynismo, e da immo-
íálidadíy y
y Não podendo facilmente conseguir a
eleição âps dous candidatos, que elle
com tanto empenho busca favorecer, ou
antes impor contra a vontade da provin-
cia, assentou de arrancar por meio da
força e da violência, ó* triumpho das
urnas, e;nenhuma; consideração o em-
bargòu neste desigu io,

Não satisfeito de fazer espalhar a for-
ça publica por todos os pontos nas Ves-
peras da eleição primaria, d'aqui fez
gxpedirpara ç» cisntréilptisçommissarios
éíeitoraes o thesoureiro provincial Luiz

; da %neeça Silva, e o Octavfano pro-
curador fiscal, ambo.â os quaes d'aqui
pàrtirafrvlicenciados para o Assú com
carta branca do presidente, e ainda por
lá andão. Apezar de.todas estas deli-
gencias, forão.perdidas para o governo
as eleições das freauezias do Príncipe,

. S. A una do Mattos, Assú, Angicos, e
Mossoró ; mas o Carvalho furioso por
essa derrota, e querendo tomar desfor-
ra, acaba de lançar mão de outra arma,

de que ainda não tinha feito uso—aiul-
ta em 300f>000 os juizes de paz de
Angicos, do Assú, e dons de Mossoró,
que forão presidentes das mesas paro-
chiaes a pretexto de não terem proce-
dido regularmente ás eleições quando
é bem sabido que assim praticou para
dar valor as dublicatas, que nessas fre-
guezías forão feitas pêlos seus agentes
eleitoraes, cbegando a tal ponto o escan
dalo que as duplicatas havidas em Mos-
soro uma na eleição de 7 de 'setembro,,

e a outra na de 7 de novembro forão
ambas presididas por José de Castro
Lima, juiz de paz do districto de Cam-
po.grande de diverso município, distan-
te de Mossoró cerca de 2Ò- legoas. Es-
te juiz de paz é já matriculado em fazer
duplicatas, e disto vive em tempo de
eleições.servindo a quem melhor lhe pa»
g'aV

O Carvalho julga-se autorisado para
tudo, e ate para avaliar das eleições pri-
marias !

dueav ler as portarias pelas quaes vão
sendo muírados Cadoa-^òaj^tóesde-paz
do lado liberal; as terminantissimas or-
dens que tem sido expedidas ás câmaras
para a arrecadação das multas, dentro
do peremptório termo.de 30 dias; as
ameaças que nessas mesmas portarias
se fazem de serem opportuna e infalü-
velmente responsabilisados os juizes de
paz multados ; as recomtnendações fei-
tasjios, juizes de direito para vigiarem
a maneira porque as câmaras munici-
pães promovem a arrecadação das mui-
tas; verá também até que ponto chega
o despropósito, e o rancor de um ho-
mem fatuo e orgulhoso ! verá a ne-
quicia de um coração que só respira
vingança . •

O Amaro vai sendo uma dasvictimas
sacrificadas ao furor do Carvalho, e este
nada tem poupado para guerrear a can-
didatura d'aquelle, que já se acha sus-
penso pelo Carvalho, de exercício do
emprego de juiz municipal.

O S. Tiago ainda aqui está enão
seguirá para o seu destino em Sergipe
antes da eleição secundaria.

Q,uem havia de prever o que aqui se
tem dado acerca da candidatura do
Amaro ?l Todos os amigos nortistas o
abandonarão; e até mesmo o próprio
Bonifácio! Esse monstro de ingrati-
dão não teve duvida, apesar de coberto
de favores e benefícios do Amaro, xle
por o joelho em terra e a mão sobre o
livro, jurando em presença do Carvalho
que guerrearia a candidatura do amigo,
aquém tão baixo e vilmente trahio!
Hoje é que o Amaro deve bem conhe-
cer aquelles a quem outr'ora prestou
tantos serviços, por quem altamente se
comprometteo !

Sempre contei que com tal moeda é
que os nostistas pagarião ao Amaro os
serviços por elle prestados, e para isto
só faltava a oceasião, mas ella chegou
agora..

Dizem-me que os commissarios elei-
to.raes do Carvalho espalhão pelo cen-
tro, que as candidaturas do Cunha, e
do Octaviapo são recommendadas pelo
ministério, e especialmente pelo Souza
Ramos, e. Torres, dos quaes me afirmão
aqui existirem cartas que as^ recotn-
mendão.

Nem outra rasão podia haver para
que o Carvalho procedesse, como tem
procedido.

Falla-se que o Octaviano levara d'a-
qui para o ceutro folhas de papel em
branco, assignadas pelo presidente para
ali demittir e nomear autoridades po-
liciaes, como for de seu agrado. Não
pode chegar a mais a immoralidade, e
o escândalo !

Ainda não é chegado o novo chefe
de policia para aqui removido, nem tão
pouco o juiz de direito Miranda. Es-
te magistrado gosa aqui de muito cou-
ceito, e pelo que tenho ouvido ó bem
merecido, Ao mebos a melhor gente
do lugar o cobre de encomios, ,por já
ler :'Mmi4^aqnir^^.Jaâü^mQsmáá&. u m,
empregado honrado, e amigo da justiça.
Mas poderá elle continuar na nobre car-
reira de fazer justiça, vindo encontrar
na presidência um Carvalho í Digo
isto porque ^entre nós não ha devisão
de poderes ; a presidência absorve tudo
e faz tudo ; o magestrado ha de ser o
que quero presidente,e em não sendo-o
á vai pelas orelhas. O Pinaji está por
hora servindo interinamente de chefe de
policia, e é provável que continue neste
exercício até que chegue o Dr. Her-
culano.

Falia-se que o presidente vai man-
dar nestes dias assistir a eleição secun-
daria dos Touros o Bonifácio, inspec-
tor da thesòuraria geral. Os emprega-
dos tem, como a tropa sido destrahidos
em commissões eleitoraes por toda a
parte.

O Carvalho tem góéla de jacú. não
se engasga com pequenos caroços, e
tem forte digestão, apesar de parecer
que padece do estômago. O governo
tem tido a habilidade de descobrir bons
goelas de pato para presidente de pro-
vincia ! .

Até o seguinte vapor quando então
lhe darei conta do resultado da eleição
secundaria, e lhe direi mais alguma
cousa.

* * ¦»
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los; que tenhamos as suas instituições, as
suas virtudes e os seus vicios. Qual será
a parte do globo que possa ficar escondi-,
da e impenetrável á influencia magnética
do espirito francez ? Para suas idéas não
ha alfândegas, nem tarifas, como para suas
mercadorias ; ellas'passüo livres de todos
os direitos, e são o producto infallivel de
todos os mercados do mundo.

Quando a metrópole, dominada pelos
conselhos da inquisição, augmentava os
rigores da censura previa, e armava-se, e
procurava fuzilar com frenesi as idéasfran-
cezas, probibindo-nos a leitura de suas
obras, os livros de Montesquieu, Voltaire,
e Rousseau andavão na mão de todos, e;,
principalmente estes dous últimos, erào
devorados. Forão lidos porém infelizmen-
te sem muita cautela, seja dito de passa-
gem porque esses dous livros podião apo-
derar-se de um espirito desprevenido, e
imprimir-lhe uma direcção falsa em rela-
ç&oá tantas verdades, que são um thesou-
ro que nem um outro pode substituir, por
que ellas exprimem os princípios e dog-
mas da religião : é o effeito de toda a lei-
fura quando é^probibida e clandestina-
mente feita. •

Nessa distancia compartilhamos da sor-
te da França. E' a revolução de -1789,
a mais fundamental que se tenha operado
do seio de uma nação, a que entregou-lhe
a arca saneta dos seus direitos. Esse mo-
vimenlo também é nosso. Ainda nos seus
dias essa revolução atirava para nós os
seus braços de gigante ; e nos agitava e
movia com uma^forçtrnTüSíStivel. Qnan^"
do ella tomava na Europa formas diver-
sas, e representava até o Império vicissitu-
des differentes, o Brasil Gtn 1822 conquis-
tava os foros de nação independente. A
nossa emancipação política é um élo dessa
cadèa electrica, e a nossa constituição tam-
bem vern d'essa origem.

DOUS GOVERNOS COMPARADOS.

\ 
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A existência dé milhares de léguas, que
separa o Brasil da França, e que parecia
collocar a America na posição de simples
expectadora dos acontecimentos europeos,

A vinda da corte portugueza para o
Brasil »que é ainda um effeito, mais ou
menos remoto, daquélla mesma causa, é
um facto, que, isolado, não poderia ex=
plicar a separação do Brasil. Cooperou
sem duvida, e appressou muito esse gran-
de suecesso, principalmente depois da car-
ta regia de 28 de janeiro de 4808 que
abrio os portos do Brasil á todas as na-
ções, direito que só aíé então tinha a In-
glaterra, de todas a mais favorecida e pre-
dilecta ; mas, não é causa efficiente. O
Brasil foi um dos discípulos mais aprovei-
tados da revolução franceza. Elle acom-
pauhou-a j observou-lhe todos os movi-
mentos ; compenetrou-se das mesmas cau-
sas : possuio-se do mesmo enthusiasmo, e
em suoima, era mágico o effeito que sobre
a sua Índole, e imaginação vivíssima pro-
dúzia o todo desse quadro magestoso de
uma revolução, que, manchada com gran-
des crimes em sua origem, mostrou-se,
quando propaganda, debaixo de um aspec-
to seduetor, e com serviços reaes á causa
da liberdade em todo o mundo. Revo-
lução entendemos quasi exclusivamente
como esse movimento de idéas, que so-
bre-vive ou quo suecede ás clestruições

não veda que a sua civilisação nos seduza;
que os seus costumes nos prendão ; que
seu espirito nos captive ; que o seu geuio materiaes, que lautas vezes hoiwisão e
nos arrebate j que sintamos os seus aba-' deshonrão a humanidade.

^..r*.m
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Como são as primeiras convicções, a
que.o Brasil leve a respeito de sua eman-
cipijção, tornou-se logo inabalável. Pre-
jurado para esse grande acto, soube elle¦mostrar, 

quando o momento appareceu,
que tinha sizo e madurez sufficientes paradispensar as alhmçôcs e cuidados da me-
tropole¦;¦ que sabia pôr um principe, her--'
deii-o (ie umamonarchia absoluta, na Eu-
ropa, á testa de uma revolução democra-
fica na America • que enifim* não queriaver, nem a liberdade em perigo, nem os
perigos de uma liberdade exagerada. Nes-
sa escola em que o Brasil bebera as ma-
ximasdo um' direito publico, até então
pouco seguido, na Europa, também aprén-
dera que as melhores idéas, os princípiosmais santos podem enfermar as mais sãs
e robustas organísáções políticas, quandoelles passão do domínio da razão para os
da fantasia ; pois era grande e solemne a
lição que a França dava em iodo o sen-
tido: ella que ensinava ao mundo, que
para colher o tSo" apetecido inicio,, é pre-

sim apresentar-se á todos os povos 1 Pouco
saberíamos da literatura, e principalmentedaphilosophiaallemã, se'ellas não circu-
lassem nos livros fraitcezes. Oque apren-
demos de historia, de sciencia administra-
tiva, de philosophia, desciencias naturaes
de economia, poliiica, de sciencias exactas

.devemos ás obras francezas. Quando o
seu espirito original não engendra os sys-
lemas, elle faz contribuir todos os povos,e chama ao seu serão literário todas as
nações do mundo, e é enlão que as letras
se dispõe pára a sua viagem universal!

Mas nessa alta posição em que empunha
o sceptro de ouro, e dirige a palavra a
todos os povos, a França, a generosa de-
fensora da humanidade, está humilhada,
abatida e por terra ? Este novo quadro
e a sua semelhança nos traços geraes com
o nosso estado, será objecto dos artigos
seguintes.

II. .

ciso tantas vezes regar' a arvore, tinha
lambem lições para dar na vasta escola
da,q<;lversidade, e seu discípulo era dócil,
e abraçava mais que. ludo a sua experien-
encia. JNão são, não podem ser outras as-
fontes de nossas, leis constitucionaes dem'\

Foi pois a França, para onde se volta-
vão constantemente os povos que entra-
vão nesse movimento civilisador, que no
Brasil fizera cahir o apparelho que con-
servava ao despotismo toda a sua illu-
são, e effeito maravilhoso sobre as inwi-
nações. 7

Os que lêem as obrís da'baronesa de
Slael, éscriplas sobre a. domínio de im-
pressões, tão. desfavoráveis ao seu paiz,
podém-admirar a nação franceza. Como
não merecerá sympalhia esse povo, e quem
poderá ficar indifferenie ao seu destino
actual ? ,' 

'¦

Mais de uma vez se lem dito : a cama-
ra da França é a do mundo;- é ella queiiKjuestionavelrriente se áclía* na sua vau-
guarda. A sua língua, o seu animo ge-neroso, o seu gênio, a sua historia, a sua
posição geographica, collocão-na á fren-
te desse movimento humanitário, quer
político, quer scienlifico , em que sem
cessar o-mundo está procurando nm gráoniaior de civilisação. A Inglaterra, sua
rival, é primeira a reconhecer sua pro n-
de alma. Sabe que são trinta e seis mi-r
lhOes dos mais bravos e íntelligenles da ra-
ca humana !

Qual outra «ação que tenha feito tanto
pela liberdade política do outros povos ?
Qual o problema que neste sentido, a Fran-
ça não o tenha resolvido ? Tantas vezes ha
mostrado que sabe sacrificar-se pelacausa
que não éa sua. A Inglaterra é sem dü^
vida uma grande nação : mas, olha muito
para os seus interesses, ou vive muilo para
si, não esquecidos os seus generosos trans-

¦ portes. A França pelo contrario sacrifica o
seu patriotismo á sua humanidade ; é a.na-
ção eosmopüta, o cidadão do mundo.

A;sua língua, quasi universal, íransmit-
te á toda terra thesouros de sciencia e lute-
raliíra. E' o povo francez que possue o
segredo de popuíarisar, e. vulgarisar as
sciencias e as artes.

Em suas mãos, e pelo auxilio desse ap-
parclho maravilhoso, as jsciencias descem
das altas posições, digo, regiões do espirito
philosophico, e se põe ao alcance do senso
commum. E'o seu espirito que sabe ne-
feirar nos *abysmos da philosophia alie-
iria, para dar ás idéas côr e sensibilidade
e deslribnil-as pelo mundo. Ainda mesmo
quando exerce suas faculdades sobre um
fundo scieníifico, que não é seu, a parle
que tem no systema é importantíssima •
pois é o ebilo das idéas, ou esse. trabalho
precioso, que descobre a luz e o brilho do
diamante. Sem' esse delicado tacto do espi-*
rito.francez, a soa penetração, a sua força,
o que serião dos sonhos e das ideolidades
dc Lesing, Goellie, Sehillerou Eau ? E' na
França onde a sciencia'allemS se vai en-
carnar, receber o baplismo, aprender o
idioma, revestir uma forma brilhante, e as-

Não queremos escrever um artigo de
literatura .; mas um artigo politico. Por
tanto, tudo quanto temos dito até aqui
com mais alguma liberdade, deve ser re-
cordado no espirito daquelle que qüiz es-
tudar a França em 1852. .

Quando se lança os olhos sobre o. seu
estado actual é impossível evitar vivas a
veheméules impressões ! Não são campos
talados, monumeutos destruidos, bibliõte-;
cas queimadas, cidades abatidas, ruínas e
destroços por toda a porte ; que serião es-
tes os vestígios de um couquistador como
Atila, o flagello dé Deos, ou outro qual-
quer chefe de bárbaros; ,mas, á uma
grande nação por terra, sorvendo* em lar-
gos tragos o calix da amargura, e quasifora da carta das nações ! Se é verdade,
que um talento'lírico não pode abrir suas
contos com qualquer dessas cidades, e ins-
pirar-se do mesmo pensamento do contem-
pladop das ruínas de Palmira, ou do que
podia suscitar o incêndio de Tróia, é certo
que esse quadro como que já desafia a sen
sibilidàdc poética do expectàdor !

A' França em 4 848 deshouve-se com a
monarchia, acabou com ella- e entregou^
se com Iodos os seus transportes nos bra-
ços da Republica. Não é inulil indagar,
se o caracter nacional é essencialmente mo
narchico, ou essencialmente republicano,
o que é incontroverso c, que a França em
todas as suas revoluções, desde 4789
procura dar um. predomínio exclusivo á
democracia ; que sobre este "único ele-
roiuitQjcu^eja-pai^i-ss&QBtar- as bases da sua
associação política, querendo prehenchercom elle só, não só as funeções da mo-
narchia, como as da aristocracia, quelambem não é melhor Iraclada desde essa
época. Ainda mesmo fundando a mo-
narchia de julho o seu espirito foi esse.

Ousamos dize-lo; é"um erro deplora-
vei, e que tão dolorosamente a França há
espiado 1 Mal vai da liberdade poliiica das
nações, se o regimen representativo não
resolver o problema, e essas entidades, de-
baixo de qualquer forma, são a sua trin-
dade poliiica. Parece mesmo impossível
uma combinação quando elles ficarem ex-
cluidos.

Não é justo que se dé uma nobresa de
Isolar ; mas, é indispensável que haja uma
classe influente, que forme um centro de
resistência para o seu equilíbrio. Do con-
trario será' difficil montar-se o maquinis-
mo social, e dirigir-se com segurança os
seus movimentos.

Nada mais licito, se o espirito revolucio-t
nario procurasse libertar-se do poderioaviltante e'odioso de uma nobresa heredi-
ia ria, tanto mais orgulhosa e intraclavel,
quanto menos, merecidos erão os seus
brasões." Essa classe, verdadeira parasita
que consome a seiva do tronco, mata todo
o merecimento, e estraga o germen dê
novas virtudes. Se esses brasões são pre-cisos, ¦então deve, digo, dé-se ao mérito
exclusivamente, única aristocracia tolera-,
vei: fórme-se uma ' classe dislincía pelosseus serviços, virtudes e talentos, e não
por linhagem de barões e condes.

Se a revolução caminhasse neste senti-

do, teria caminhado na via do progresso.
Procurando apear um edifício que havia
séculos dominava tudo do alto de sua po-
sição, não podia ficar a principal de suas
columnas. Era uma classe que injuriava
pelos seus exhorbitantes direitos, e insa-
ciaveis pretenções. Mantinha uma divisão
profunda na sociedade, e por isso esta, no
seu maior gráo de civilisação, não a pode
mais soffrer.

Porém, desde onde tinha ficado o es-
pirito publico com o seu trabalho de re-
construcção, principiou o revolucionário
o seu de destruição. A tendência da época
era infelizmente essa. Nesse naufrágio ge*
rol da'Sociedade, em que a nobresa queria
salvar-se agarrada á seus velhos pergami-
nhos, o instinclo feroz do espirito rèvolu*
cionario não tolerava a menor distineção.
Queria uma igualdade absoluta ! Illusão,
após qual correrão todas as gerações! A
natureza, desiguala a todos os homens,
dando-lhes faculdades desiguaes. Essas
desigualdades naturaes hão de sempre pro
testar contra todas as instituições, que as
quizes&em desconhecer. Se o homem não
devesse apparecer com ellas, não estarião
os princípios de sua natureza, com as ba-
ses das associações humanas. Imagine-se
um estado de cousas na França, quénive-
le todas as condições ao ponto em que é
possível chegarem as cousas ; — Guizot,
Thiers, Barrot, Berrier, Arago, terão sem
pre dislineção, autoridade e mando ; hão
de formar uma aristocracia que, como
uni rochedo, supportará firme e inabala-
vei todos as ondas-da democracia, nas
suas maiores e mais. assombrosas inunda-
ções. Se tal ordem de cousas não ó con-
veniente, ella é irrevogável 1

Não ha exageração, a França se lem
íanlas vezes batido por essa chimera, quese torna o sonho dourado de todos os tem-
pos. Obrigando á um principe de Orleans
a senlar-se nos bancos rasos da democra-
cia, e a tomar o titulo, de Filippe-Égalité,
não eslava .satisfeita, edeixava^-se arrastar
pelas suas utopias. Porém, oH'povos taro-
bem apresentão symptomas de loucura \ e
a França chegava ao maior gráo de alluci-
nação, quando prostava-se diante de uma
merelriz, adorada como a deusa da rozãoll,
Vamos ver como essa liberdade lhe fugira,
como fugirão-lhe suas mais caras illu-
soes.

á revolução acabava, com a nobresa, e
mesmo com toda a espécie de disti noções
na sociedade/Muito tempo porém não de-
correu, que esta se não ressentisse da falia
de uma classe preponderante, principal-mente nas localidades, que pela sua influ-
encia embaraçasse que a vida.do corpo so-
ciai corresse exclusivamente para o centro,;
que atrahè constantemente.pelos elementos'
que uelle se encontrão.

Ha dous poderes na sociedade, insepa-
rafeis da sua organisação e duração ; um
é a autoridade, e outro a influencia parti-
çúlar. A revolução acabara com esta, e porisso via-se a sociedade a braços còm a au-
toridade;.Ecsta lula termina naturalmen-
íepela centrahsação, que quer dizer o tri-
umpho do principio da autoridade, sobre
Iodos os outros elementos de associação.
Devem existir aquelles dous poderes, queserão sempre rivaes, e nesses choques,
uma garantia do outro.

A França vio os resultados, práticos;
que sua theoria revolucionaria dava. Não
havendo nem centros de resistência á ac-
ção da auetoridade, nem classes com in-
teresses inseparáveis das localidades, e
que no balanço sustentassem o equilíbrio,
foi-se a centralisação operando, em segre-
do, e insensivelmente, e quando a Fran-
ça acordou, estava pisada pelo maior co-
losso do despotismo militar dos tempos
modernos, pelo império ! ,

Mas, é tão necessária para o governoda sociedade, seja ella qual for, a existen-
cia de uma classe que prepondere, e quese torne a natural medianeira entre a auc-
toridade e a nação, que Napoleão, reali-
sada a centralisação, procurava substituir
as influencias legitimas do paiz, as cías-
ses e individualidades preponderantes que

a revolução anniquillára, pelas glorias nliC
litares improvisadas por elle., 7

Resistamos oo desejo de mostrai na
França de 4852 a fiel imagem delia, para 1 (
não sahirmos da ordem eni que temos de
colloepr nossas idéas. Mas, lançehaosum
olhar rápido sobre o nosso paiz.

O Brasil ó um dos paizes do mundo
onde mais centralisado se acha o ,poderá
Se olharmos para a sua extensão; conhe-
ceremos que nenhum povo tem suppprta-
do com mais resignação esse flagello ád'-
ministrativo, que será sempre uma causa
interminável. de discórdias no regimen
constitucional. O acto addicional de \%
de agosto de 1854, procurou combatê-lo,
e o conseguio em parte. Mas òs seus èf-
feitos forão invalidados pela íei de 42 de
maiode4840j que o interpretou,-e ;as
proviucias, calíirão outra vez na .inteira
dependência da corte, pois, como ficou
entendida a lei de A 2 oV agosto; limita-,
dissiírio é ó circulo das attribuiçòeS, daj
asseiribléas provinciaes. . 

-; \
Entre as causas, que muiías sãOy- clessa

inconveniente centralisação; que impede
que funeciónem com regularidade todas
as artérias do corpo social,, deve contar-se
a falta de unia classe também influente eíi-
tre nós, que defenda iuteresses permanen-
tes nas províncias. Quando esses jnteres-
ses estreitamente ' se ligarem ao solo porum melhor systema de divisão da proprie-
dade territorial, esta prestará serviços que
presta em outros paizes ; e essa aceumu-
lação da riqueza hade formar, centro de
resistência, que natural e suavemente êm-
barace esse desequilíbrio. Ás entidades
politicas não advogão bem esSa causa; da-
da a ordem actual : até mesmo porque
essas ambições vãò ser satisfeitas lia corte,
que é o Iheatro de todas as nossas, notabi-
lidades, tornando-se assini, por essa na-
tural correnteza dos negócios, mais viva e
enérgica a* acçáò do centro. : As mtluen-
cias que se hão de oppôr.a essa actraçaò,
serão inseparayeis;;das localidades.;v-~7: '¦':/¦' , ¦'¦.:-~~"'\pr ;

III. ^^P|K|?:;
Tivemos de ver nos artigos precedentes

como a França desempenha a parte;7que
tem na civilisação do mundo,; e a prepon?derancia que há exercido sobre os nossos
destinos. O nosso estado social,, o nosso
estado politico são effeitos da mesma cau-
sa, da revolução de 4789. Masjn^pé
*® a nossa independência e a nossa honsti-
tuição que são filhas das idéafc francezas:
acabamos de mostrar, que o seu principalvicio administrativo é também o nosso*
Paris áa França, como O Rio de Janeiro é
o Brasil. E há ainda; alguma bomoge-
neidade nas causas que em ambos os pai-zes produzem estes phenomenos, 7; ;

j-uny/í 4uc a ínpiuiia nus yuucBse UbSt-
verar, que povo algum no mundo ainda
se não- achou na condição em que se acha
a França. E' extraordinário i Esse cap-
tiveirp infeliz do povb francez e um effeito
que não acha explicação satisfaçtoria rias
causas que são conhecidas. Para qüé'urnamudança como essa se operaSsénoSeiolrJé
uma nação como a França, era preciso,
que uma serie de acontecimentos dos mais
fataes procurasse minar-lbe a existência.
Esses acontecimentos não podião seriou-
tros, senão guerras desastrosas; divisões,
e embaraços intestinos, produzidos, já poruma guerra civil mortífera, já pejas m'ffi-
culdades insuperáveis da administrapo,ço-
£iio a banca rota, eíç. 77 7

Este o abysmò em que poderia tiesip-
parecer Uma7 nacionaíidade. ^rém,
quandonada disto teve lugar, como acre-,
ditar que trinta e seis ,milboes de ho-
mens, cheipsde vida e cie força, este-'
jão debaixo dos pés de um especulador"•
e aventureiro medíocre ?

Napoleão Cra um colosso ; fascinava
a França ; a arrastava na sua assombro-
sa carreira» representava a sua gloria mi-
Ütar. Esse despotismo tinha certa
grandeza e magestade, que offuscava :
mesmo assim o seu poder, filho do en-

7-íí7|' ¦¦¦--¦¦¦ 'y-.7
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;; thjusiasmo nacional, durou tanto, quan-•to es|è9ôde ser alimentado : quando seu
rgenj^ não pôde mais fascinar, Napo-

; leão cahioy sepultado pelo seu próprio
fl 

'P$P«; 
fc um estado de paixão,; que

g cOdm o lugar ^interesses mais>eaes da'; sociedade ; era o periodo curto e;pas-
| sageiro da effervecencia, substituído pelo

; j domínio estável da razão, única que
I potle fazer o bem. Luiz Napoleão não
i está porém habilitado para representar

o despotismo deslumbrador de Napoleão.
O goipede^ de. dezembro, e toda a

dictadura que ha exercido o presidente.diz-se;/éum remédio heróico que sal-
vou a, Françados furores da demagogia.
Protestamos contra esta defeza. ;

y^mddJAiz Bonaparte dava o gol-,
pé _e2^è'(ièzembro, soava para o sor
ciàlisurô *ãs;ua ultima hora : na França,
na Itália, e na Europa inteira recebia
elle os últimos tiros V pois ha muito queo movimento reccionario, á cuja testa
se achavau Áustria, a Prússia e a Rus-
sia, fazia da;Europa o seu theatro. Es-
ta estava ;^òis desassombrada. Os 

'go-
\ vernos, , restabelecidos da sua primeirasurpresa,'não alimentavão mais temor

algumrpêjo contrario, em'' sUa marcha
no alcance do socialismo, invadirão os
domínios bem definidos e incontestáveis
daliberdadé dos povos. Já se não de-
^^Íão,aggradião/:vVia-se uma repü-'
biicagdègenerai, é ligar-se, em alma e
corpo, ás/ monarchias mais absolutas da
Europa. ' 

.Era o espirito do embusias-
mo escondido tio corpo da republica.

Deniaiso que é o cornmunismo ? Um
monstro, e por isso sem': condição algu-
má de; existência; Filho de uma ima-
ginação; extravagante, não podia achar
alimento no seio da sociedade. Que
força moral pode merecer pma doutrina
quatidoemd mesmo contéfo osgermens
de. sua própria destruição | Que pe-rigo^Iia de que^a.:sociedati!|^ receba úm
prin_rpío*^
neameute a morte? Os- suicídios são
raros na|haturesa e Os que se. dão não
provfp/côntra o insfitícto de conserva-
ção.': Porque se deu mais importância
á essa idéa, que átautas outras aberrà-
ções da philosophia social V Nunca
alguém lembrou-se. que as Béllas theo-
riasjda; republica;'dè Platão podessem
pôr o mundo em conflagração. Elias
ahi existem a tantqí,séculos, sem o mãls
leve cuidado pára os governos.

(Do Ypiranga.)

CORRESPONDÊNCIA.

Srs,^Redactor es.

Rio Formoso 27 de dezembro de 1852.

Temos novidade no beco. Pedro
Chaves fazendo liga com ; os Luzias,
a terra.treníèndó na cidatje do Aracati.
e José Antônio Lopes, declarando quese. acabarão os cacetistas no Rio For-
mozò, endica.que; ha,cousa, e que se-
não for maraoajá, é raposa.

;. O Sr. 'Lopes 
que a. voz publica o.in-

d jgita com mandante superior, da legião
dos cacetistas, querendo acabar com o
mesmo, é cousa que se não , acredita,
porque,não e possível, conseder-se are-

dão que foi aqui publicamente offendido,
na qual o Sr. Lopes, como, autoridade
não só aprovava o attentado, como or-
dènáva, que se não prendesse o deli-
quente, porque com a prisão do mesmo,
nada ganhava o partido ;. e que o ç/fen-dido mais merecia, por ter a mania de
escreveria as folhas publicas ! !

Masjiffjuese acabarão os cacetistas,
vem a propósito a seguinte pergunta
que por ser simples, e feita em fins de
anno, não offende.

Qual o motivo porque o Sr. Lopes,
estando em exercício de delegado, não
procedeovestoria.no corpo do infeliz
José, morto no engenho do. Sr. Lopes,
á faca e cacete, sendo este infeliz em-
quanto vivo, guarda costa do Sr. Lo-
pes ? Assim como pede-se ao mesmo
Sr, Lopes, queira declarar em que igreja,
foi enterrado este infeliz, pois, apezar
das deligencias que se tem feito, para es-
te fim, nada se tem podido saber, senão
que o infeliz esteve depois cje morto,
24 horas no campo, e que alta noite foi
conduzido amarrado como porco, em
um páo, pelos escravos do Sr. Lopes.

A respeito da morte deste infeliz, queem vida, gozava de tanta confiança do
Sr. Lopes, e que depois de morto foi
tão despresado, a voz publica disse ai-
guma cousa, e o tempo deve infalível-
mente descobrir, o mistério que se tem
guardado, a respeito da morte deste ítí-
feliz.

Outra pergunta a quem era direito
pertencer.

Em dias do mez de outubro, desappa-
receotdesta cidade, repentinamente o
portugnez Francisco Alves de .Brito,
maior de 50 a»nos, q'vivia de vender fa-
zendas, em sua casa, Rua dos peccadosmortaes. Sei que a policia delígente
como é,. veio um destes dias, .abrir a
casa deste estrangeiro, e que dentro dei-
la,(a.cbára torja a,r.oup.aT/d.q.seu..;Usp.;-seJs
tustões em cobre, e perto de trezentos
mil réis em fazendas, e que dos assentos
do mesmo constava, ter*á poucos dias
comprado a dinheiro oitocentos e tantos
mil réis de fazendas ; e que por conse-
guinte devia já ter apurado, uns seiscen-
tos bagos ! !

Dizem por ahi, talvez emcomendado
por alguém, que este homem desappa-
receti, por que sendo criminoso na Ba-
_Ta, desconfiou que seria aqui agarrado;

«?»"KÍjf«if Uí-Si _• ; J[ M-

vincial, quando o Sr. Victor d'01iveira,| arts. 24 e 27 da lei provincial n. 480 do

pas acho estemedofòra de tempo, mor
.mente sabendo-se que a policia desta
cidade, é bastante indulgente.

Um destes dias, foi insultado em sua
própria casa, o Dr. Avelino, a ser verda-
de tudo quanto se diz, o Dr. soffreo
muito, e se não se vio em calças verdes,
vio-se em calças pardas, dizem que o•deliquente não fora de cacete, mas sim
com um pau; e que o Dr. prudencíoutudo, dizendo que sabia que aquella pro-vocação, era mandada fazer pelas auto-
rida des.

Creio pois que houve 'mudança de
cacete, para páo, eque os mesmos cor-
religionarios é que devem apanhar, e
que segundo a voz publica,* alguns dei-
les já federa a defunto ! O Dr. Avelino
depoisdeste ataque sahio desta cidade.

Diniz foi preso um destes dias, pelodelegado supplente, Caldas Lins, a or-
dem do juiz de direito interino, Borges
Leal, tendo vindo acompanhado á casa

então presidente desta provincia suspen-
deo o Diniz, e mandou processa-lo, não
foi demittido da colectoria ; mas agora
porque guerriou o Sr. Lopes, oppondo-
se ás ordens de D. João Tenorio, foi
logo demittido.

Consta-me que o Diniz já não exis-
te nesta cidade.

No dia 4 9 do corrente se reunirão os
eleitores Lopistas na Igreja Matriz, e pro-cederão a eleição dqjurm nova meza eleito-
ral, da qual sahiolpsidente o Sr. José
Antônio Lopes, é que* em santa paz forão-
concluídas as eleições^Épb de facto nunca
vi tanto socego ettuSa' ordem, pois sabia-
se, que havia eleições, porque se via rio
pateo da Igreja o condestavel de Taman-
daré a dar espirros. Consta, que a acta
fora assignada por 44 eleitores^ tendo
comparecido na Igreja 29. Consta tara-
bem, que 22 eleitores Lopistas protestarãono cartório do escrivão Coimbra contra a
primeira meza do collegic eleitoral, pornão ter querido obedecer as ordens da pre-sidencia, que ordenou a reunião do mes-
mo Collegio, e a tomada dos votos Lopis-
Ias, englobadamente. Foi, segundo me
dizem, espancado com um páo, (pois os
cacetistas se acabarão), no dia 24 do'cor-
rente, o cidadão Marinho, soldado de ca-
vallaria de guarda nacional, e que fora es-
pancado um escravo do Sr. Lopes, de no-
me Joaquim ; e me dizem, que o offendi-
do vai em pessoa queixar-se á presidência.Muitas famílias deixarão de hir á Missa do
Natal por ter graçado o boato de haver
páo ; porém nada houve, sabem que se
diz forão vistos muitos escravos armados
de páo em procura de alguém, e até se
diz quem erão os procurados. Foi muda-
do o destacamento desta cidade, e com
elle o alferes Leitão ; este pobre diabo sa-
bio daqui, mal com Deos e com o diabo ;
e é esta a sorte que tem, todos quantos se
mettem cora estes Senhores, que tudo
querem contra aJei.H^ Como estive fjóra da
cidade, não me FóTipòs^^^^
melhor ordem os factos aqui praticados, o
qne farei para o anno de 4855 se os Se-
nhores da justiça e,tolerância me concede-
rem vida.

Seu assignante

O Fandángueiro.

¦só __® sa__: jm^css^ 3S-_&_ _o .bcísb»

ALFÂNDEGA.
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47 de maio de 4854, e sob as cláusulas
especiaes abaixo copiadas.

As pessoas que se propozerem , a esta
arrematação compareção na sala das ses-
soes da junta, nos dias acima declarados
pelo meio dia, competentemenle habilita-
das.

E para constar se mandou afííxar o
presente e publicar pelo Diário.

Secretariada thesouraria provincial de
Pernambuco 20 de dezembro de 4852.

0 sccretaaio
Antônio Ferreira d'Annunciação.

¦ ¦ •' ¦¦ X'.-i 
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Cláusulas especiaes para a arrematação.j-
Os concertos da cadeia da vi lia do

Brejo serão feitos de conformidade com &i
planta e orçamento apresentado nesta data
á approvação do Exm. Sc. presidente da.
provincia, na importância de 4:444$ rs.

2 Eates concertos serão principiados no
prazo de 50 dias, e concluídos no de , •$
mezes, contados de conformidade com o,
disposto no artigo 54 da lei provincial n.
480.

A importância desta arrematação será
paga em duas prestações iguaes ; a pri-
meira quando tiver feito metade da obra,
e a segunda quando a tiver concluído.

4'Para tudo mais que não estiver deter-
minado nas presentes cláusulas seguir-se-
ha o que dispõe a lei provincial numero
4 86. Conforme.

0 Secretario.
Antônio Ferreira d'Annunciação.,

AVISOS MARÍTIMOS.

tMmz PÁIÍA ° RT0 GRANDE
íPIfIS^ DO SUL, segue com brevi
^Í_Sí_£? dade o brigue nacional Con-
ceiçâo, ainda pôde receber alguma car-
gae frete: a tratar com Manoel Alves
Guerra Júnior, rna rua do Trapiche

" .<

FARÃO RIO DE JANEIRO segue
com muita brevidade por ter parte de
carga prompta, a harpa nacional FLOR
d'OLIVElRA, para o restante, escra-
vos a frete ou passageiros para os quaestem excellentes commodos : traía-se
com o capitão José de Oliveira Leite
na Praça do Commercio, ou com o
consignatario Marmel_AlvesGuerra Ju-
mor, na rua do Trapiche"n. 14.

AVISOS DIVERSOS.

...i Í !
1 -i ".'•>'.

D. Antonta Maria de Jezus Mello,
avisa a quem possa interessar, que'e!laé conseuhora da casa tcneô n. 21 do
pateo da Ribeira de S. José desta cida-
de na qual mora com seus filhos, ha

CONSULADO GERAL. ;

88:517^5851 "1U!tosaunos- : , ,''''"'Rendimento de 4 a 28
Dito do dia 29

Somma 89:45'#995

\X
pendimento de peccados velhos, em um Ido juiz, pela mesmo delegado, eahi fò-cora^o depravado ; e aíerrado/a feitos ra solto; ignoro o motivo da prisão as-criminosos, mormente, não tendo o Sr. j sim como da soltura.
Lopes, ouvido as exortações^e Frei
Caetanòj e tendo como tem hoje, a ce-
gã protecção do Frei Chabregas. Por-
tanto, a declarado do Sr., -Lopes, não
passa de alguma érr)baçadella, para me-
lhor conseguir-se alguma façanha no-?
turna ; e Deos queira que eu' mC enga-
ne, pois de um homem conio o Sr. Lo-
pes, tudo se deve esperar, avista de uma
carta, existente em poder de iun cida-

duém diria que estes senhores, que
a bem poucos mezes, forçarão o Sr. Bor-
ges Leal, a dar-se por suspeito, nos
processos do Diniz, sejão hoje os mes-
mosque queirão que o Sr. Borges Leal,
seja juiz neste mesmo processo, e é
pena que o Sr, Borges Leal. já se te-
nlià esquecido das cartas atrevidas, querecebeo destes réos de policia ! ! !

Diniz foi demittido de colector pro?

DIVERSAS PROVÍNCIAS.

Rendimento de 4 a 2S
Dito do dia 29

4:559«5.¦;64^Í740

Somma 4; 600^975
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=- O lllm. Sr. inspector da thesouraria
provincial, em cumprimento da ordem do
Exm. Sr. presidente da provincia de 4 8 do
corrente, manda fazer publico, que nos
dias 48, 49 e20de janeiro próximo vin-
douro, irá a praça para ser arrematado
perante a junta da fazenda da mesma lhe

não está resolvida a vender a parte quelhe pertence em dita casa, e por isso
não autorisou, e nem autorisa a pessoaalguma para assignar por ella qualquer
papel que seja tendente a venda ou alk
enação da mesma casa

. Declara finalmente, que não sabe leiv
nem escrever.

1»

k
Desappareceu no dia 15 do corrente

um escravo de nome Antônio, crioulo,
de idade de 28 a 30 annos, tem os sig^
naes seguintes : estatura regular, fulo,
bem feito dos pós e mãos, imberbe'.':.
tem em unia das pás uma grande mar-
ca deferida, levou chapeo de couro,
collete de pano fino usado, camisa 6/
seroula de algodãosinho azul: roga-se
portanto a quem o apprehender, que o 

'

conduza ao engenho Papicú, que se re-
compensará generosamente.

Preciza-se comni-ar uma nardiaha ''?

¦¦'',¦'¦¦ 
•¦¦;'!¦'(. 

¦*¦: 
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ouraria, a quem por menos fizer, a obra!
das tarimbas e concertos a fazer na cadea que seja muito moça e linda : na rua da
da villa do Brejo, avaliada em 4:444$ rs. Cruz o. 17 prmeíro andar das 10 ho

A arrematação será feita na fónna.dosl ras da manhã ás 3 da tarde.

l
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a 27 do corrente pelo mui digno fecalU^.. e Indostrul ,da corte «RH
Recife a obra pertencente aM. P.' doJtio de Jane.ropara o amo,de 16.3,

aldas, na m-a da Guia, por qnerer illu- podem dmgir-so apfescrjpto 
£&$«•

èdindó licença va Amonm & Irmãos, na rua da Cruz
. n.45.

AVISO AO PUBLICA ,
Consta-nos que fora embargada no

di
do
C
elir a Câmara Municipal p
para fazer uma Trapeira ou Sotão, efa
zendo um andar perfeito sobre paredes
singellas, e sem a altura que marca o re-
gulamento ; depois do que insistio em

.continuar a obra e novamente apareceu-
do o mui digno Fiscal, foi preciso usar
de amiaços para o fazer parar. Consta
também que não é esta a primeira vez
que o Sr. Caldas illude a Câmara Mu-
nicipal pois já fez o mesmo na casa em
que mora na mesma ma.

Estamos alerta a fim de ver o des-
feixo deste negocio pois consta que os
empenhos de certas pessoas farão desa-
parecer todo e qualquer inconveniente
e a obra se acabará a caprixo de seu
dono; ficando assim inutilizada a des

vol.: 8As fpessoas que quizerem subscrever I Genoveva—, por Lamartine 2
ara o Almanak Administrativo Mer- gr. br —2?) _

" Preguiça — por E. Sue. 1 voL<12 °
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COMPRAS.

i

Compra-se duasMfcavas, pardas ou
crioulas de casa, uuJSstureira e engo-
madeira, outra quiraãp.de 16 a 20
annos, prefere-se l||p< uma cria d(;
1 a 5 mezes; pílgaSpEáostureira até
1:000$ : rua Nova n. 3 tti:

.%¦:¦

br.— 1$000
A roda da fortuna— por Arnonld. 1 vol

8 ° .encadernado—1^)000
Thereza Dunoyer— por E, Sue,2 vol

8 ° gr. br.-3?)200 , Wtj
A Torre Velha — ou a Vigia Tfc Koat-

Ven, por E. Sue, com muitas e boni-
tas estampas. 4 vol. gr. br.— 8$

Os Mysterios de Paris— por E. Sue, no-
va edição enriquecida de muitas e
bellissimas gravuras. 10 vol. 8 ° gr.
br.— 10D00Ò

Joanna de Nápoles— romance histórico
lvol.S0 gr. — 2.0:

MOVIMENTO
DO PORTO.

fü
VENDAS.

Vendem-se canoas de amarSro^deAim
só náo de vários comprimentos com 4

dono; ncanao ass,m WMgm* m e /e meio palmos de boca, sem o mais
K^'-'-™^ peqnenino defeito, próprias,para con-
digno Fiscal.

:;'('V;V-vr- ',

-
Vigilante. V

AVISO AO COMBIEKCfiÓ
Visto a deliberação da direcção

dissociação doslogistas desta pra
ça recommendando aos seus mem ^

H brosde não comprarem, senão em || e

|| 8 cazas entre 17 importadores,de -jg
w fazendas, eco mo os abaixo assig- gg
H nados são uns dos interdictos; §|i
$jg fazem publico aos senhores de W%
X'engenho, lavradores, fazendeiros ,||
^ e commerciantes, tanto desta ei- ffi
& dade como do interior e ao povo &
S em geral desta praça, que fran- ^
S queião seus sortimentos de fa- |g
m zendas por baixo preços, não me- gg
leitos ^üma^pèça; ou '&&$$&& • jg
|f dinheiro, ou a prazo, conforme w
$g se ajustar; no seu armazém na g*
SS Praça do Corpo Santo, esquina g

»!K da rua do Trapiche n. 48.
3iS Rostron Rooker & C,

1 
Negociantes inglezes.

fawHBtoswiaiaaaaBBB

pequeuíno defeito, próprias-, para
ducção de. assucar no rio para as barca-

ças por serem de 4 a 5 caixas: quem
pretender dirija-se a José Higino de
Miranda. _\ „
AOS SÊNIORES D'EW.«ÉWHO

0 arcano da invenção do Dr. Eduar-
do Stolle em Berlim, empregado nas
colônias inglezas e hollandezas com

grande vantagem para o melhoramento
do assucar, acha-se a venda em latas de
10 libras, junto com o methodo de em-

prega-lo no idioma portuguez : em casa
de % O. Bieber & C, na rua da Cruz
n. 4. -L.

Talleyvand (vida privada e publica de)
4 vol. 8 ° br.— 5$)

Lendas e narrativas— por Alexandre
Herculano. 2 vol. 8 o ene.

Eue o Clero — por Alex. Herculano.
Solemnia verba— por dito
Batalha dVurique— por dito.
Da Propriedade litteraria— por dito.
Princípios de direito mercantil—yot Jo-

sé cia Silva Lisboa ( visconde de
Oairú.) 1 grosso volume em folio en-
cademado*

Instituições de direito civil— por Coelho
da Rocha 3 ? edição 2 vol. em 8 °
encadernado.

Curso de direito civil— por Lys Tei-
xeira,3 vol. 8 o encadernado.

Rhetorica ou Lições de Eloqüência—
por F. F. de Carvalho 4W edição
augmentada 1. vol 8° ene.

Ciceronis orationes — 1 vol. 8 ° ene.
"Vende-se 

presunto do Porto, chouri-

ças muito novas, chocolate de Lisboa,
tudo muito superior e chegado ultima-
mente : na rua do Rangel, quina do be-

Taixas para engenho

Navios entrados no dia £5. ' í
. -'-¦"' :.-•'.'?;¦'¦ 

'' ' 

!'¦

S. Matheos pela Bahia—28 dias, do
ultimo porto 10 dias, escuna brasileira
Audaz, de 105 toneladas, capitão Ma-
noel dos Santos Costa, equipagem 9,
carga farinha,dè mandioca; a Novaes
&C.

Navios sahidos no-mesmo dia.
Canal—brigue inglez Spray, capitão

James Aetkens, carga assucar.
Rio de Janeiro — brigue brasileiro

Eivira, capitão FilippeNery de Olivei-
ra, carga assucar e mais gêneros. Pas-
sageiros, João José da CuoharDomin-
gos Tertuliano de Azevedo e 15 escra-
vos a entregar.

Trieste—brigue hespanhol Novo S.
Francisco, capitão Garcia Mendes, car-
ga assucar. A

Baltimore— hiate americano Rose-
mund, capitão Nelles, carga assucar.

Canal—brigue inglez Mòslem, ca pi-
tão John Handersonvcarga assucar.

¦ Observaçãç.
Suspendeu do lameirão para New

York o brigue inglez Margret Prindley,
capitão J. Rtown, carga assucar ; que
tinha sahido no dia 23 para acabar de
carregar.

Navios entrados no dia 26.
Parasinho e Ceará—20 dias, do ulti-

mo porto 8 dias, escuna brasileira Emi-
lia, de 111 toneladas, capitão Antônio
da Silveira Maciel Júnior, equipagem
12, carga arroz, milho e madeira ; ao
capitão. Passageiro, Frandelio Severi-
no Duarte e 1 escrava a entregar.

Rio de Janeiro — 14 dias, barca jn-

co do Carcereiro n. 50.

Na fundição de ferro de D. W.
Bowman, na rua do Brum, passando, o -. - de 

^ ^
chafariz, cont.núa a haver nm comple- ?'«" 

™".;? „ . . Matliersoü. eQni

íám

Aviso aos semhoi^s_ de engenhos

fe

.s-<:-

Attentas às grandes vantagens na
moagem de canna, provenientes de ter
tambores das raoendas perfeitamente
torneados, o abaixo assignado respeito-
samente lembra aos senhores de enge-
nho, que na sua fundição de ferro em

.Fóra-de-Portas, se pôde perfeitamente
tornear de novo um jogo de tamboretes,
e aparar e endireitar os dentes das car-
retas com tanta presteza, que se pôde
entrega-los no mesmo dia, evitando-se
assim o inconveniente ua "¦"«»•« yv*
carros e o empate da moagem; assim
como que a mesma fundição se acha
•sempre sorrida não só de novas moen-
das de diversos tamanhos e modellos,
senão também de rodas dentadas, tanto
jjara água como para animaes, de todas
as proporções, a saber: volta por volta,
volta e quarta, volta e terço, volta «
meia, duas, três, quatro voltas, etc. etc,
e portanto que qualquer senhor de en-

genho querendo accelerar a sua moen-
da afim de moer mais canna, pôde es-
colher as rodas competentes. Fundição
de ferro na rua do Brum, passando o

D.W. Büiomdn.

T-ÍTruado Trapiche n. 14, primeiro
andar vende-se o seguinte — pasta de
lírio Florentino, o melhor artigo que se
conhece para limpar os, dentes, oranque-
:e-os e fortifica as gengivas, deixando
bom gosto na bocea e agradável cheiro,
água de mel para os cabellos, limpa a
caspa, e dá-lhe mágico lustre ; água de

pérolas, este mágico comestico para sa-
car sa rdas, rugas é embelezar o rosto,
assinfcumo a tintura Imperial do Dr.
Brown esta preparação faz os cabellos
ruivos 

' 
ou brancos completamente pre-

tos e macios, sem damno dos^ mesmos,
tudo por preçoscommodos.

4o.soiuw^nto4e^aVxas de ferr<* %tife
e batido.de 3 a 8 palmos de bocca,as
quaes achão-se a vencia, por preço com-
modo e com promptidão,. embareão-se
em carros, sem despezas ao comprador.
"Vende-se uma barcaça de vinte a

vinte e duas caixas em muito bom es-
tado: quem quizer compra-la dirija-se
árua do Padre Floriauon. 38.

TStTECrçn^TXJGlDOff:

1 :i\ Furíárão na noite do dia 25 do corren-
te do quintal da casa numero $0 do atter-
ro da Boa-vista, um carneiro de cor cin-
zenta COm malhas pretas, e dous perús :
a pessoa que restituir o carneiro, ou o
descobrir, será gratificado generosamente
na mesma casa,

Preços comímodos' 
MVKAK1A -IHORfi'

ItUA DO UUJUnuuiu n. y

Chegou mais um novo sortimento de
livros, 

"entre 
os quaes se achão os se-

guintes
Ro?nances de Alexandre Dumas

Ângelo Pitou, — 3 ro parte das Memo-
rias de um Medico. 4 volumes em 8
grande, brochado— 6f) rs.

Deos dispõe— 4 vol. 8 ° brochado— 4f)
Conde de Monte Christo— nova edição

enriquecida de estampas, 3 vol. 8.9
gr. br_8$ '

Filha do Regente — 1 vol. 8 ° gr. bro-
chado—2j> rs.

Os Quarenta e Cinco— 5 vol. 8 ° bro-
chado— 5?)

Vinte annos depois — 6 vol. 8 ° enca-
dernado—9$)

Gabriel Lambert— \ vol 8 ° br.
Romances d/outros autores

Se a mocidade soubesse i... se a velhice
podesse!. .. Romance de Frederico
Soube. 3 vol. 8 o br. — 3f>

A Bruxa de Madrid— ou pobres e ricos,
romance de costumes sociaes, por
D. Wencesláu Ayguals d'lzco. 2 vol.
8 ° gr. br.— 6$

Os Filhos do Amor — por E. Sue, 2
vol. gr. br.—

No dia 21 do corrente, fugio o preto
Lázaro criolo, idade 30 annos, pouco
mais ou menos, côr fulla, estatura regu-
lar, magro, com um dos dedos de um
dlos pés levantado por alejão; leveu ves-
ido camisa d'algodão americano risca-

do, e calça do mesmo algodão azul,
ambas uzadas já : quem o aprehender
leve-o ao Recife, rua do Vigário, arma-
zem n. 7 ou á Passagem da Magdalena
casa de João Ignacio de Medeiros Re-
go, que será recompensado.

Fugio no dia 11 de novembro passa-
do, do engenho Saguim da comarca de
Nazareth, um escravo d'Angola de no-
me Pedro, de idade de 50 annos, pouco
mais ou menos, com os signaes seguin-
tes — altura regular, seco, pernas finas,
bocea uni tanto torta, peitos sahidos pa-
ra fora, alguns cabellos brancos, princi-
palmente na barba, rendido de uma ve-
rilha, e tão ladino que pela falia pare^
ce crioulo. Foi escravo do finado Jo-
só Camello Valcaça, morador então no
lugar Alagoa-Grande do Páo, da pro-
vincia da Parahiba, onde é elle muito
conhecido, e é casado com uma cabo-
cia forra, a qual 15 dias antes da fugi-
da do marido mudou-se para o engenho
Crusahi da mesma comarca: quem o
apprelrender leve a seu senhor no mes-
mo engenho Saguim, ou a Manoel An-
tonio da Silva Antunes na rua da Ca-

| deia do Recife,que será recompensaado

ladavçaRÍtãQ^l)vert Matherson, equi-
'ps^íÍ/^\éB^f'k Antônio Valeri-
tím da Silva Barroca.

Navios sahidos no mesmo dia.
Havre—barca franceza Havre, capi-

tão Monnier, carga assucar, algodão e
couros. Passageiro, Luciano Maria Bu-
reaux.

Rio Grande do Sul pelo Rio de Ja-
neiro—brigue brasileiro Sarab, capitão
Manoel Joaquim dos Reis, carga sal.
Conduz 1 escravo com passanjarM,

Porto— barca portugueza N. S. da
Boaviagem, capitão Antônio Ferrei-
ra Leite Júnior, carga assucar e mais
gêneros.

Observação.

Fundeou, no lameirão para acabar o
Yàtxn Carrpíramfirito a barca sueca Cob-

den, capitão EL Hedqvist.
Navio entrado no dia 27.

Terra-Nova— 31 dias, barca ingleza
Jane Goudie, de 234,toneladas, capitão
Williani Stubb, equipagem 12, carga
2312 barricas com bacalhâo; a Mc.
Galmont & C.

Navio sahido no mesmo dia
Canal—barca ingleza Queen, capitão

W Payen, carga assucar.
Rio de Janeiro — brigue brasileiro

Rio Ave, capitão Elias José Alves, car-
ga assucar e mais gêneros. Passageiros,
Napoleão Gabriel Bez e sua mulher.
Conduz 36 escravos com passaportes.

Navio entrado no dia 28
Bahia—10 dias, barca ingleza Fame,

de 203 toneladas, capitão H. ÁLe Gres-
ley,equipagem 10,em lastro; a Deane
Youle &C. . .

Navio sahido no mesmo dia #
Philadelphia — brigue americano

Brandywine, capitão David Cormeck
carga assucar.

Ffi RN .-r Typ. NACIONAL
Pass eio Publico n. 19
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