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Continuação da Borboleta* lí,
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AREci\que o Governo Hespanhol
naõ se deveria demorar hum sò mo-
mento em fazer justiça as nossas recla-
mações, porem naõ foi assim, apezar
da grande cooperação, que achamos w
no Governo Inglez, o qual se tem oc- o
cupàdo dos nossos interesses, como se p
fossem próprios. Seja-rne licito como §
Portuguez manifestar a minha grati- gdaõ ao grande Monarcha, que presi- 2de aos destinos da Grã-Bretanha, ao 8
seu esclarecido Ministro, ao Ministro |
Britânico junto a Corte de Madrid, o
muito particularmente ao meu nobre o
e respeitável amigo Sir W. A*Court, i
a quem os interesses de Portugal saõ o
tao caros, como se ellc fôra aeu natu. p
rai.

Era ja passado muito tempo, e na-
da se podia conseguir do Governo
Hespanhol, naõ obstante as proines-sas repetidas vezes feitas tanto aoConde de Vijla Real, que sem caracter
reconhecido continuava p. residir em
Madrid, como ap Ministro Inglez, e
aos outros Rreprezentantes das gran-des Potências, que não cessavão de
/aconselhar prudência ao Governo Por-
tugeuz, conselho<jueaté aqui tem sido
seguido; por assun parecer cou ven j-
ente

ooooooooooooooooooooooooo
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Em fim, a força de persuasões de-cjarou o Ministro dos Negócios Es-trangeiros de Sua Magestade Catholi-ca que haviaõ sido expedidas as or-dens necessárias para a entrega doselteitos roubados pelos desertores, queestes sçrmS promptameute dispersa-dos, que o infame Visconde de CaBei-las seria mandado sahir de Hespanhaetc. Foraõ porém expedidas estas Or-«ens? Ignoro. Foraõ executadas ?Certamente naJ5. Os Capitães Gene^raes que deviaõ ser os executores des-tas Ordens, nunca as receberão. Hepossível que a perfídia, e iramoralida-
to ni 

Govero° c^egue aestepon-
Vejamos agora o que durante estetempo faziaõos rebeldes Portuguezes

com o consentimento das Authorida-
des Hespanhoias: parte nas fronteiras
buscayaõ por todos os meios inquieta^
ealliciar os povos visinhos, outrosformavaõ planos para atacarem Por-tugal, outros reunidos em graudenumero prostavaõ juramento contra—
o legitimo Soberano, e contra as Le*is fundameutaes da Monarquia Por*tugueza, chegando a proclamar, co-mo tendo direitos á Coroa de Portugal
Príncipes Estrangeiros. Talhe ade-
£eneraçaõ destes Monstros! E tudoisto, Senhores, consentido pelas fo**
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thoridades 1 E ije tudo j^o avi.-udo o
C ovei no Hespanliol !v

Chegou (mu (im o momento de ca-
hir a mascara Quando o Governo
Hespanhol aindu esaiva proinettendoa entregadas anuas ao Governo Por-
tuguez, já estas, e outras mais haviaõ
sido entregues aos rebeldes Fortu-
guezes, que atacavaõ Portugal por
differentes lados. Senhores ! Eu naõ
posso fallar em taõ horroroso attentado
üêitt uiu cobrir de iueio, eme enchei
de indignação. Seja este o nnico exem-
pio de deslealdade Portugueza, e pos-
sa a Historia encobrir aos nossos
vindouros taõ vergonhoso faeto.

A Sereníssima Senhora Infanta Re-
gente, assim que recebeo a noticia da
entrada dos rebeldes, deo-me imme-
diatamente ordem para passar huma
Nota ao Embaixador de Hespanha,
fazendo-lhe saber que elle se achava
suspenso das suas funeções até que o
Gabinete de Madrid desse huma ex-
plieaçaõ clara, e satisfatória áò àtten-'
tadò comettido. Dois Correios foraõ
logo expedidos para Madrid com or-
dens ao Encarregado àa Correspon-
dencia, qUe alli sè acbâ', para exrgir
naõ sò 4a satisfação, 'rrtfes o reconheci*
mento dô actual *GoVéfriò dentro1 ;eitv
quarenta é oito horas.1; •', ' ;/

Se o Governo Hespanhol nos hkfl
satisfizer, naõcôrn palavrus, mas com
obras, nao se poderá duvidar <^ue elle
noá quer continuar a fazer a Guerra;,
digo, continuar pois que a que elle
nos tem j& feito he huma verdadeira
G uèrirat Pòrèm se- istof accontécer, e
se necessitarmos de socorro, temos o
nosso Fiel, e Poderoso Alliado, que
com a maior rapidez vira* ajudar-nos.
A Inglaterra naõ tardara hum momen-
to em socorrer-nos; e como o'Governo
ja se acha authorisado pelas duas Ca-
maras para admittir Trocas Estran-
gejras no Território Poi tuguez, elle
usará d'esta permissão com circuns-
pec^aõ; porém naõ hesitará hum so
nsianie quando vir quc esta medida
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he necessária paaa a salvação l> Fsta
do, Devo poT tanto «un 'ici.u- . Ca
mara que, ach ndo se Portugal ata-
cado, e podendo ó ser anula eom hu-
ma força maie r, ea ja me dirigi ao *,>-
verno Inglez* para qúe élle, sVgundo
o que se acha estipulado uos Tracta-
dos, uos man ie a força necessária p t-
ra nos coadjuvar coutra nossos inimi-
gos. Torno a repetirvos, Senhores :
podemos, e devemos confiar plena
mente uni o nosso Fiel, c Àiitigu Allia
do.

Eu receio ter ja fatigado demasia
riameute a attençaõ da Camata; com
tudo julgo naõ dever conchtirsem pri-
meiro manifestar quaes são ascausas
as quaes eu attr buo principalmente
acondueta do Governo Hespanhol.

1.* Aos Rebeldes Portuguezes,
muito principalmente ao Visconde de
Canellas, Marquez de Chaves, Viscou-
de de Monte alegre, Magossi, etc, etc,

- SÜ A' Jhufcà Apostólica, que do-
nriiia ha muito o Governo Hespanhol,
Esta Junta Apostólica, cujas ramifica-
çóes se extendem a Portugal, he com-
posta de homens, que cobrindo se com
a mancara de Religião, edo Realismo,
escondem os mais horrorosos crimes:
esta infame Sociedade he, sem duvida^
a maior peste das Sociedades moder-
nas, e deve ser concideraua como o
mais forle* inimigo do Trono, do Al-
tar e da civilisaçáo. t

A 3.a causa, que muito embora-
çou as nossas Negociações/ foi o Mar-
quez de Monstier, Embaixador de
França em Madrid. He necessário não
confundir este Diplomático com o
Governo, que elle representa: deste,
como ja disssp, temos recebido as
maiores sèguranças de amizade; e ee
tenho, como devo, toda a confiança
ná sua sinscridade. Porém torno a
repetir, o Marquez de Monstier, por
ter querHo cumprir as Instrucções,
que recebeo do seu Governo, tem sido
umi prejudicial a Causa de Portugal
j t<prnou nullos os bons Serviços que
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tem querido rr< sti.r
Eu txilffb i.ão dever por mnis tem-¦ -

po ratignr ã attenção aa Câmara; o
querendo ella tomar hum conhe-
cimento mais prr fundo do estado fias
nossas Relações com a Hespanha, eu
poderei apresentar UdaaCorrespoij-
dencia, que tem havido coin a Missão
de Madrid. e todos os outros Docu-
monto* que de algum modo possão ser
tendentes a esclarecer o estado da
questão.

Possaõ meus esforços ser uteis a
nossa Pátria e eu merecer sempre o
nome de Portuguez, única gloria, que
ambiciono. _

( Conthiuar-se-há.)
"r ... <

Ten

t Vende-se hum Pardo Official de
Alfaiate, com 18 aunos de idade, e du-
as Pardas de 14 a 20 annos, hábeis pa-
ra o serviço de caza, quem os quizer
comprar dirija-se a rua do Queimado,
ao armazém, que faz esquina coin o
beco do Peixe frito.

Na rua da Guia N. ° 18 ha para
vender 2 escravas, huma Crioula de
nome Clara, outra de neme Joanna,
de Angola, eugomaô bem, ensaboaõ,
cozem lizo quaiquer custura, e enten-
den de todo serviço de huma caza, a
Joartna, tambom he lavadeira, quem g
as qui/er com prar d i rija-se a d ita caza, §
que la achara com quem ajustai. g

Na rua das Cruzes N. ° 197 se es-
tabeleceo hum Armazém, pára; vender,
por grosso e mi udo, o seguinte, catç
torrado ja moido, assucar refinado, li-
cores, e agoas ardentes dé varias quali-
dades, orxata cm assucar, ou em calda,
doces secos e de espécie, No mesmo
Armazém se preparaõ bandejas com
doces para Banquetes, devendo avisar-
se 24 lioras antes, afim de haver tempo
de seapromp'ar. O dito Armazém sea-
bre no dia 7 fio corrente.
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Vende-se linmn nc^ra 'dc Nuçaõ
Rebole, de hoa ligura, coze, cozinha,
engoma lizo e tem exereicio de ven-
der miudezas, quem a pertender pro-cure na rna da Cadeia casa N. ° 23:

Vende-se huma negra crioula, de
bonita ligura, de idade de vinte annos
pouco mais ou nenos, muito boa (\e>
tiladeira de Agoartíeute, e taobem pa*ra serviço de enxada j quem a perten-der dirijar-se a loge de couros, de Ur*
nacio de Jezus Bandeira, na nia da
Altaudega Velh»; que dirá quem a-
pertende dispor. -

Quem quizer comprar o Brigue S.
Antônio Protector, chegado ultima-
mente de Angola com escravos; com
todos os pertences próprios para o mes-
mo trafico o qual he de 447 praças,e forrado de cobre; procure na rua d;*
Guia, a Antônio de Queirós Monteiro
Regadas, para tratar do ajuste, quevenderá a dinheiro, ou a prazos, con-
forme for «convenção,. e quem o qui*2er comprar se lhe mostrará o seu in*
ventario.

Hum Estrangeiro que pertende re-
tirar-se brevemente de Pernambuco,
vende por preço commodo huma Boti-
ca portátil, com todos os pertenoesnecessários, ehe nova, a qual mandou
vir ha pouco de Londres para seu uzo
e da qual ainda se naõ servio por naõ
ter precizado de remédios; quem a
quizer comprar dirija-se a caza de Tho-
mas Gardner e Companhia, no largo
do Corpo Santo, caza N. ° 3, paratratar de seu ajuste que será por preçocommodo.

Vende-se duas moradas de cazas na
Cidade de Olinda, na ladeira de S.
Bento junto as cazas de Antonio Igna«
cio, huma terria, e outra de so irado
de 2 andares, a terria «st * ja trave-
jada com traves de boa qualidade, bo-
as paredes, bons quintaes, ehaõs pro«
prios, e estaõ feitas a 3 annos, quemas quizer comprar folie ^om quem mo-
ra nellas, que lhe dirá quem as vende.

No Botequim da Pra^a ao Com-
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mereio, ha para vender exemplares da
Medecina curativa de Mr de Le Roy
imprimidos modernamente na Bidiia,

for 
preço 16oo rs.

0 Vende-se lixas de Angolja, propias
para Marcineiros, quem quizer com-
prar, dirija-se a rua da Madre de De-
os, cazaN¥° 2oo.
11 Quem quizer comprar huma venda
na rua dos Quartéis caza N. ° 279, di-
rija-se a mesma, que achará com quem
irai tu.

Aluguel.
12 Quem quizer alugar hum preto co-
zinheiro, para dentro desta praça, pro-
cure na Botica da rua Direita, caza
N.° 267.
13 Quem quizer alugar hum preto co*
zinheiro, tiel, naõ se imbebeda, mui-
to limpo nos feitos de sua cozinha, din-
ja-se a praça da Boa-vista caza N. °
121, que lá lhe diraõ quem o tem.
14- Quem quizer alugar hum primeiro
andar de hum sobrado na rua da Guia
procure na meima rua a Autonio de
Queirós Monteiro Regadas

Viagens.
15 Segue viagem para o Porto o Bii-
gue Escuna Triumpho d* Amizade,
Capitão Joaõ Baptista Nogueira, quem
nelle quizer carregar, ou hir de passa-
ge, dirija-se ao Proprietário Joze Gon-
çalves Pereira na rua da Cadeia, caza
N.° 19, o qual pertende sahir com
brevidade.

Fugidas de Escravos.
16 Qualquer Capitão de Campo, que
achar hum Negro por Nome Joze,
Naçaõ Cabundà com os signaes seguin-
tes, gordo, sem barba, ladino, tem
o pé direito enxado, levou vestido cal*
ça comprida de brim,. e camiza do
mesmo, suspensorios de coiro, anda
fugido desde o dia 84 de Dezembro do
anuo passado, quem o pegar e levar
a seu Sr. que he Miguel Joze Ribeiro,
morador na rua do Queimado, caza
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N. ° 31, sera pago do seo trabalho.
AviZOS P.MITICULAlíES

17 Quem quizer hum homem capas
para caxeiro de rua, ou escritório, ou
armazem, procure ua rua d' Ag-ism
Verdes caza N.° 173.
IS Quem precizar de hum rapaz, parq,
Caxeiro de qualquer caza de negocio,
|l>jl para todo 9 serviço, annuncie por
este Djario.
19 Quem precizar de hum homem ca-
paz, para tei lor de algum sitio, o qual
ja exerceo no Rio de Janeiro ; dirija-
sc a ru.» do Trapixe da Alfândega Ve-
lha caza N. ° 5, que acharucfinquem
tractar.
20 O Sr. Estrangeiro que em o Diário
N ° 26 ainíinciou precisar d'umas
cazas no Cairro do Recife, com as
com mod idades, e lugar exigido, di-
rija se ao Pateo dp Hospital do Parai-
Bo a caza de Bernardino de Sena Lins,
que achara com quem tractar do seo
aiuste.

ERRATAS.
No Diário de hontem, pagina 111,

primeira linha, leia-se em lugar de o
diabo, odiado.
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

ENTRADAS,

JjLf IA6do corrente. = Angola; 29
dias; B. S. JozeGrande, M. Ignacio
Gonçalves Lima, carga cera, azeite de
palma, esteiras, e 492 escravos destes
morrerão 45, a Antônio Joze Vieira,
passageiros Amaro da Silva Neves, e
Jpze Ignacio.

SAHIDAS.

Dia 6— Bahi^; E. Amer. Aba-
rila, M. R. Eduard, carga vários ge-
neros, passageiro Henrique Moon.
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