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Os fructo.s da victoria de '1'orrcs-Veilras

eslà» npparccendo todos os dias cm novas
vantagens para a causa da rainha. Quasi
todos os guerrilhas foram para suas casas;
e copio referi na minha caria de hontem,
a u nica parte ilelles que combateu eflicaü-
mente em Torres-Vedras, foi a tropa de D.
Diogo de Vueil, que está toda prisioneira.
Esta tropa irregular em toda esla insurrei-
ção lein inteiraineiite realisado a observação
de Napior ua sua Historia da unerra da
Península, (pie os guerrilhas oram sempre
mais preciosos ao povo do pai/, do que ao
inimigo, e que a sua inevitável falta de dis-
cipliua inteiramente os impedia de obrar im-
porfantes aeçôcs. Entre oíliciacs do exercito

Le ,s est «n avancement vers le mieux.
Coq.

SEGUNDA-FEIRA.
RECEBEM-SE.

Os avisos c correspondências par»
imprimir todos osdlasiliis 7

horas da manhã üs seis ria tarde,
na rypograpliiu do Jornal.

PREÇOS.
(lratis para as Esiaçõe» publica»}

c para os assipri'inies quando
não excederem a .10 linlias,

excedido este numero custará
cario linha 20 róis.

Para os que não forem assignaa-
tes dl) rs. por linha.

insurgente e chefes de guerrilhas, captura-
dos cm Torres-Vedras, ha já para mais de
200 prisioneiros, encerrado* a bordo, da ira-
gata Diana, no Tejo. As vidas de todas
estas pessoas parecem ser-lltes garantidas
pelas condições da capitulação do baldanha,
a qual segundo as circuiiistaiicias foi singu-
larmeiite benevola, c na qual entenderam
alguns haver elle errado por excesso de Im-
nianidadc. Os ofticios (|tie se trocavam en-
tre elle e o Bomlim iniiiiediataiiiente trazem
à lembrança a correspondência do mesmo
lloniíiin com o general da rainha ha dons
annos e meio, antes da capitulação d'A*mei-
da. Então se lhe concedeu igualmente uma
hora para deliberar, c as honras da guerra,
comprcticndcndo espadas, bacagens, e mo-
chitas.

Á entrada do general Mesquita cm, San-
tarem com a sua brigada de Lisboa, o que
teve lugar a 28 do corente, foi elle bem
recebido pelos habitantes, que tinham sof-
frido muito pelas inevitáveis extorsões do
Anta e da sua força mal provida. Na mesma
noite apreseutaram-se em Lisboa um alfe-
res. um sargento e lim soldado do 7.° de
infantaria, que desertaram dos insurgentes,
quando evacuaram Santarém. Desertaram

igualmente 13 soldados do Anlas para Sal»
danhe. He aqui exactanienle applic.pvel a
antiga fábula dos ratos fugindo da casa que
ameaçava mina. Estes honrados heroes di-
ziam (o que he bastante provável), que a
noticia da derrota de Torres-Vedras breve-
nr Ue deixaria o Antas com pouco mais do
que o sen estado-maior e alguns guerrilhas
obstinados.

Desertou igualmente das guerrilhas do
Alcmtejo um soldado do regimento 16, e
apresentou-se cm Lisboa. Esto guerreiro
declara (oque he também bastante provável),
que os soldados do conde de Mello revolta-
ram-se contra elle cm Canha, por falta de
pagamento.e fizeram fogo sobre as guerri-
lhas montadas que procuraram aquieta-los.
Todavia, o heroe emigrante ignorava o re-
sultado do conllieto , confessando ingênua-
mente que »fora nessa mesma occasUo que
elle fugira I •

0 Saldanha ja esta. em Leiria, cm per-
seguicão do Antas. He duvidoso, se este
tentará levantar o cerco do Porto. Inclino-
me a crer que, tendo elle procurado fazer
alto cm Coimbra, provavelmente passará pe-
Ia fronteira para a llespanha; e que o Sal-
danha, fazendo juneção das suas forças com

/
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n \ cuMo se piVlr- elle erguer; ajmlara(i-n'o a suslen!ar-se os seira
servidores e i-ninhsiraniiai para o quarto i-m que costumava iiesoau-

ç,ir. — paia onde laiihem int- levarão a foiça.
ii |.'i.i:liari.fi depois a porta.
.. lisura Miloril estendido snlire a cama.—Mandou que me a-

proniniassr: nafl «lei um passo. -Tentou Icvaiiiai-se, porem caio ven-,
citlu pela cnibfi-iiíttc-í. t

,, Sahliun-llie. apenas lia In.ca algumas ameaças inuuiiiBiveis. Es--a>
tava já a dorniir. , . ..„

« Ajoelhei-me; passou-se em orações esla rainha primeira noite
de capliveiro, ; ."*

« I! quando acaliet dVar, Morris, pensei em li I
o lu-via i.õbcm esta noile ser dàingiistias e sofrimentos em casa

ile Mar Diarniid, porque amava-me o velho teruainenle, e estimava»-
me seus filhos como a una irmã. ...

ii porem tu, Morris, qliiiõ acerba devia ser a lua (lor 1 parecia-
me ver-ie alienado, furioso; e só cm peusar nisto naõ se enchuga-
i-âu as lagrimas lie meus olhos. ,

« \n dia srgninle partimos pelocaminlio que vai a ltoscommon.—
Fasiad chacoía de- mllord os setis n>uis!09 disenilo-llie.

«—Para une levaes'essa moça se naõ vos serve ella de nada I. . .
i, Subia de cólera a cor ao rosto do Ueorge Montralh, voliando ,

para mim os ollius ameaçadores. ... .;
« Idas depois estávamos perto de Londres, em uma magnilica casa

sllnadn abaixo de Richeinond. .
, Ha esla casa inda mais bel.a. qne o caslcllo Montralh, que

com tanto orgulhi. ostenta sua opolencia entre os nossos campos la-

niiiiios- pnrein nada via das inagniíléeucias d'essa nobre morada; linha

um v,i,i diante dos ollius: carta milha que me separava da cara Irlah-

da tiriiva-mc ira pouco dê coragem. '
. C.siava laõ línge da li, Uonis, deli que eras a minha espe-

a"Ç' 
PoucPas"Õn nenhumas palavras me havia dirigido lord George

«liiratue a viagem. Oueiia.elle que íusse eu sua amante um dia so-

para se vingar dos molejos de seus companheiros e sa listar
" 

seu amor próprio; pinem como me conciderava a cansa deites,

ji ^ãiZTntaffi «*»* A»Mi^9 «• *** i"nWC0Hj'
as da orgia, liseraõ com que eslivesse (le cama unia semana.

,, Nem uma so) vez o vi em tmlo esse tempo. - -..;

Estava alojada em um quartinho qne dava para o Tâmisa onde

,e n«li..õ' estender minhas vistas pelos vaslos campos de Londres.

Era servida po! uma mulher Inglcza que me lalava com. irônico res-

F'"<' 
Tiçaraõ-rne uma nofle os vestidos irlandeses obrigando-me W

«\, seguinte acceltar os trajes (.'uma lady.-Gra Isto nada no me.»

fie S ilesgíaçaT porem pareceu-me que corlavaô tfeste modo o

ullimo laço que me piendia a.Irlanda/. . . .
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a Ia bem contente, porque sabia que eslavas na margem opposla
e contava encontrar a cuia inslantc n barco que le trasia.

o JS eu tinha passado a filia onde dormihn soh o musgo as ruínas
da antiga abadia; eslava o lago deserto e silencioso.

o De repente surge ura barco d'enlre o nevoeiro. Chamei-le, Mor-
tis de vagar, e .in força (le remo para me apreximar de ti.

' 
o listava um homem em pé na proa julguei que eras lu, empre-

suei inda mais força. .*„*'"'
,i dirigia-se. entretanto a barca para mim.-^Pareceu-mc ouvir vo-

zes desconhecidas e grandes Usadas, potem era jS tarde para mudar

J-lIn-aí eil-a 1 dissera*, baixo muitas vozes;-e uma forte remada

abordou o barco n'um momenlo.
a I.oko depois, Morris, Unha en um lenço de seda na boca, e

eslava deitada, quasi morta de susto, no fundo do harc.o inimigo _
.—Olhae para a sua manta vermelha, disiao, he ella mesma, nao

ha duvida I—M o rei Dermol inda vivesse, ou o rei Neil, ou o rei

Farra.: seria rainha esta miss I... -
u-He uma presa cxcellcnte, e será a parte, de milord se elle?

'"'""i&Im 
WOS e eu ouvia e fasia esforços desesperados para me des-

prender.—Porem eraõ todos os que lá hiaõ, homens fones que me

ligarão braços e pernas com oulros lenços de seda.
« Naõ podia mecher-me c nem se quer dar um gemido.
« Havia» de passar bem perto de n.\s Morris, quando voltavan

liara a casa do Mainturcli.-Tii.vei. que ouvisses gargalhadas na cet-
r raõ Os homens do barco oltiavaõ para mim c discutido a meu res-

p'i.ílo'como discutem os nossos rendeiros da Irlanda acerta do valor
d'u-n boi ou d'um cavallo. .

«E como me visse um d'elles chorar, teve dó de mim, c po-
zeraõ-se os oulros a escarnecel-o cruelmente. _

« lulgn que esses gcntlemen pensão qne os Iilanuezes nao sa9

homens e que uma pobre mnilier do Conuauglit he a seu ver um
eme bem vil, pouco diferente dns animaes irracionaes.

a Kálavaõdo meu corpo como se ignorassem que eu linha um»
alma feita a semelhança de Deus. :

a Era en para elles uma prtsaj qualquer animal apanhado S laço.
o Ctfmbalei Morris,; oh I enlrega uma arma á valente Irlanda,

porque o orgulho tnglei nunca te olhará, como homem, em quanto-
naõ le naõ conhecer pela íorça, e pelos golpes mortaes da, lua cs-

o Na praiai poseraõ-me atravessada sobre ura cavalln coberta cora
uni véo.—Ilccanheceraõ metts olhos mais d'um amigo pelo caminho do
lago ao castellc de Montrath. Olhava essa pobre gente para o meu-
cavallo e sua carga misteriosa; bem desejavaõ elles erguer o véo que
me cobria, porem algumas palavras-imperiosas pronunciadas pelo» da
minha escolta, fasiaõ com qne elles humildemenle tirassem os seus
çhaptíis e *e fossem por diante.

' « Qjie naõ lenhaõ elles a tua coragem, Morris. Saõ todos forte»

Mutilado
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as do Casal, lomará rapidamente o Porto.

O Üiurin |)i>rmilte-sc a mais reilicnla
jiictancia acerca tia acção de Torres-Vcdras.
«Esto heróica façanha » diz este profundo
philosopho, • Cícetlo tudo quanto jamais se
obrou, quer no paiz quer fora delle !< Ave-
rignado o caso, nào lie mais do que isto. —
4.,IKK) liomens bateram o.OUÜ (inclusive gner-
rilhas), dos quaes 700 desertaram para o
lim do combate, e o exercito vencedor per-
deu um undecimo do seu numero em mor-
tos, feridos, perdidos e conlusos Grande
deve de ser a- carência dc conhecimentos
históricos idiim paiz, onde voga lào pre-
sumpçosa ignorância. O Saldanha e o seu
pequeno exercito merecem algum credito por
tomarem tão fortes posições; mas o escriptor
que exagera lão absurdamente essa façanha,
só mostra a sua manifesta estupidez.

Ainda estamos sen, noticias decisivas lo
Porto. Parece que Macdonalri estava em ne-
gpciaeão com a junta para cooperar com as
suas guerrilhas niiguelislas ,ia defesa das
linhas daquella cidade contra os generaes da
rainha, lim 1832 e 1833 estava elle em
serviço dei). Miguel, e alacou muitas've-
zes essas mesmas linhas que então eram de-
rendidas pelas tropas da rainha. Dizem ter-
se o Sà da Bandeira opposto fortemente a
qualquer juneção com os migtielislas.

O Diário aiintincia mais significativa-
mente que a rainha c o governo adoptarâo
o programma que S. M. apresentou na sua
proclamação logo depois da ultima contra-
revolução, Este envolve a eviincção dos
direiíos de saiiilc e da constituição de repar-
tição, e a cclusâo dos Cahraes do poder.
Creio ser essa asserção um mero snbterfu-
gio. Os cabralislas começam outra vez a
intrigar fortemente para a sua volta ao poder.

l'arece qne a linal venhamos a ficar li-

vres de Cavalos Bravo. Aummctam-se à
venda as suas carruagens, quadros, tapetes,
mesa dc bilhar, &c. Elle está prestes a figil-
rar na capara hespanltob, e esla cansado
da vida de Lisboa.

Espei ¦ aqui todos os dias o nosso
novo mi lipolenciario, Sir lluniillou
Seymo- 'ithcro resiguarà cntiio as
sus fim.

Publieou-sc decreto real, pelo qual
fica inteiramente suspenso o julgamento por
jurados. Os ministros allegam que o espi-
rito publico tem sido lào inlieioiwdo pelos
movimentos revolucionários dos tiltinios seis
mezes, e pelos incidentes da actual guerra
civil, que seria impossível achar jurados dc-
sapaixonailos. O mutilo da cenvcii encia lie
uma commoda capa de velluicos; porem se-
ria nielhor ate que os criniinosos escapas-
sem a punição do que a constituição fosse
illudida nas suas dis|>osiç,"ies as mais sagra
das. Por este decreto, em todos os crimes
de violência , ou dum caracter insiirrecio-
niirio teem os juizes de direiio de servir de

jurados, c serão ao isesmo tempo juizes de
jure e tle fado. Do iiiesinii caivctei' arhi-
trario são as medidas iulopladas para dar
curso forçado íis notas do banco de Lisboa,
lima circular do governador civil ordena aos
regeilofos e agentes de poliria que rondem
as düierenies lojas armazéns e outros esla-
belccimcntos públicos onde Icem sido rece-
hidas as notas do banco de Lisboa senão
por baixo valor, ou onde os gêneros icem
sido vendidos mais baratos por prata do que
-por papel , iêam o ultimo decreto aos seus
proprietários, e os laçam assignar um papel
declarando que o leram, c que elle uso per-
inittc disliucção enlre pvpel e prata !

A proporção que o Saldanha :-eguc para
o norte, vai por toda a parte, desarmando

as forcas populares, Irregularmente cousti-
luidas, que elle encontra. O terror pânico
produzido pela ultima victoria muito ajuda
a conseguir esle (im. O plano segundo o

qual elle intenta proceder, lie conservar os
batalhões nacionaes por lodo o reino no pu
d organisação que ora existe para os quaes
não será permillido entrarem senão cida-
dãos pacilicos, e serão nomeados olliciaes de

provada lealdade; enlrelanto que o exercito
será rigorosamente mantido na força com-

pleta de 18,000 homens, conmiandados Iam-
bem por oüiciacs de confiança. 11c somente
assim que se pode preservar alguma pers-
pceliva de estabilidade e ordem.

O partido democrático aceusa redonda-
mente os seus chefes de traição no ultimo
acontecimento de Toiros-.eriras. O condo
da Taipa he especialmente aceusado de ler
fugido no principio da acção, e em lugar de
irem buscado Aulas, abalar para Lisboa c
refugiar-se abordo d um navio de guerra iu-

A sorte dos chcles e oííiciaes insiirgen-
tes torna-se agora uma questão interessante,
lie provável que sejam deportados para aí-
guina colônia penal da costa ddtfrica.

O Tojul, vapor do governo foi outra vez
obrigado a arribar em conseqüência da sove-
ridaile do tempo. As suas inachimis (lesar-
ranjaraiii-se, e eslá-se aqui Iralapdo de re-
para-las com muilo vagar. O governo foi
primeiramente transtornado pelo tempo em
manda-lo a Vigo, e agora por esle íiciideule
eslá privado de mandar para Vale; ça um
destacamento de '200 liomens. O frio lem
sido aqui muito intenso ha algum tempo, e
esta lliaiiliãa ioda a superfície d agoa vos
arredores de Lisboa eslava Vinda. Pore.n
neste clima o gelo nunca resiste ao apparc-
cimento do sol.
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e em grande numero, e porque naõ sabe a s;in coragem quebrar et
encanto Caiai da servidão ? . . .

a Havia grande iiulicio na habitação de Montralíi. F,raO os apres-
tos para o lestim da despedida.—Metei ao -me. em uni quarto oude j;i
estavaõ oiuitii!. moças do paiz de Tuam e dn Oonnrmara, roubadas taõ-
b^iti como ou. , ,', Conheci a Madalena Lcw do Claddagh. a Moiiy
lUac-Dulí, iKissa visiulia,—e limitas outras.

« Era geral o desespero, r.hamaviiõ chorosas por aeus noivos e ir-,
mãos;—clKiiMiiios todas.

n Quando veio depois a hora da comida, poscraõ-n'os á mesa. Ps-
tava Cbda uTna entre dois honuuiK,

« Dianie de nós liavia sobre uma toalha mais fina que o vôo d'nina
noiva, comidas de que ru ignofava \> gosto c. u tio me: espumavaõ
rubros licores em garrafas sem conta, e brilh&vaó" os vidros em vo!ia
da meza como os ciistaes das grutas dc llaoacfi.

u Ucjetei toda a comida, e nem meus lábios locarão liquido ai-
gum.—Estava como embrutecida pela desespe-vaçaõ,

« As minha» companheira», pobres moças, olluseadas polo liiillian-'tisrao das luzes, c elidas ci>:n a lépida e pcriuniuda alniosplieia .ia
salln, cessarão de chorar. Pncliiaõ e despeja»,,(3 os cepos, a palidez de
suas faces çrirou-sc rie vivas1 cores.— E*...- causaya dó, Morri», ver lii e
cantar as pobres victimas 1

« E ellas riaõ-f-f! e cantavaõ com eíítdio, olvidosas do pranto que
60i suas ciioupaiias corria. . . .

« Já nen. se leiiihravaO da dor de.suas mães.—Bem rasuõ lera
esses cruéis Saxouios quando dizem que a infância da Irlanda dura
ioda a sua vida ! . , .

u tomo eraíi todas bellas !—Os Raunnins bebinõ, behiaõ sem des-
cançar, e os ollios se lhes encandeavoõ, o. u vermelho das faees Lor-
navà-se-ilies mais car regado.

« Foi uma orgin que durou muilo: uns rlavaõ gtilos. ntiiros gar-
galhadas, ouiros blasphemavaõ, e oulrus finalmente counuetiaõ loucas
apostas, e insensatas provucações,

v George Montrath, qne estava a n"*u lado, disia-me que ris.se, .
bebesse e cantasse.—límturpeia-o a minha resistência; dir-se-hia que
linlia elle verKOnha rie ver a viciima que ilie cnibe era partilha me-
nos (locil que as anuas e menos pinnplaa caliir.

ii Por mais dVua vez ergueu tremulo a maõ para me ferir em
quanto a lírica vociferava mna blaapliemia.

ii 1'uirai eu licava impassível, sustentando sercua o seu olhar.
d /\i I Morris, porque desconfiaste tu de mim ? porque naõ ios-

tes tu in piirir o intimo de iiiinlia consciência) —Vistes Londres; va-
guies por irinilos dias em lorno da morada de Monlratll (pie era

' t.i,i(ie„i miiih.il—e nunca viestes a mim 1 Tanta pressa tivestea em crer
lia minha desgraça que a tornastes irreparável !

'« Morris, sc viesses. eu le teria dito: Deus salvou-me 1 Dir-te-hio:
esfou pura na alma e no corpo, e ter-me-hias acreditado, meu des-
poss-lo, porque me amavas, e porque bem sabias que da miulia iioc»
aunta linlia sabido uma Dicatíra,

*

Oli '. porque
i-, po

vifsti a ! poi que ! . . ,
laiim para li! pobre louca 1 , . ,

alu-s, Morns, tonioii-im' u-n pae urpliS. Nen-
iiiiir «edi o Uclí, de Mac Liiiiruiiü, — Devia so/-
.'h-r c»iii liii uma paiciita indijíeule,

ív.íh luíidanieiito, poi que eu bemlirlíi.itlt

bem altivo, e os meus avós,

« 1'oirili, III hvtn O
hum direiio iiiil..i th i
íier e eu lar, sc u- apn

,, ptrdoa-nie ! fui
conhecia o teu n im'A.

u~ l'0l,Mll O y„ii;j",ir ,M,'lilÍil! Ilí
como os teus, ihi-mil tafiiimi i;m t!

« r,'i,!,.á-ine 1 i
<i (d,i:ilii!ii[i\;i n

eerem o peii(;o qut* lh,'S i.ii-i'-
.gos <h: k.vii (ieorse as Siir»i.hi

o M eu conhecia h soite
Com que nus dotou Oens a
d^Tjiti^inar a minhi inKrria, e etitiei.ntio oUido,;a do
cmiip,ii'h'«'.i;i-iiii! d*essas pobres moças qiu1 com os olhos
apitava,") a Irares no abisnm cavado á hmis p<V.

ii OI!;;ivaõ pira »;\ta com ar de uirtfa os amidos il
esc.arik-ceiuio o seu infeliz exilo; e rum idVeilo era file
estava seiu par nessa geral dev-ssiih-i"; naõ linha inda

lido hei M,li i.!,' I
>H-ii,.- l'.t iiioõ n.infias rompnnlieiras sem conlie-

,inii.iie. WnUõ ás risadfli dos au.i-
W. sua i-\ii,iiv.,).'iiiiie alrurio.
.cs ,-.¦:[.eritva; ialou-nu- , i,,sti,'C'o
nicis [iniduTPft; estava em -.siado

uijpiio iifiiao,
velados su pre-

e lord tiffirpie
unico qne

i Ucv.á tn-
cites se aveniurrivad aCdn.in as imuhiis iac«fi, e suas nuvm qne

praticar wdeticlas, recahiaô depromplo paralisadas.
« làlli' bebia sem descançar. Qtiebrantava-lhe o vinho os mni-

mentos, compensando na audácia o que perdia em mer^ia.
« Ku \í\ estava fria no meio du geral embriaguez.—Cniireinphi/a-

me lord George com olhar slnpidu; uiorn,uravaõ-l!ie o> hiliius i ;i .r-
pecidos palavras insultantcs, porem'naõ pa.isava d'i>in; pnisf-rv.n-.-ine
iic.s.-,e mumento a coragem que me dava Meus, a quem do inidco a-
gródecia com fervorosa oração.

« Morris, íi|íiirava-se-me que estavas perto de mtm. rasf-avaõ
por momentos desaperci bltlos aos meus ouvidos os conlusos ciam,nes
da or^ia, e nem viao os meus olhes esses rosios inflama-ms qut. me
cercavaõ;— só a ll via, e depois de D us eras tu o meu auxilio e epide,

,, Ki'sucraõ-se da meza. JS era liem lavdc. Madalena, Mnily c
ss ou iras minhas conpanlieiras seguirão vacilantes os amiiína de
milord; inda i uvi por bIruoi lempo seus risos e cant res, . . .

ti Seguia-se depois o silencio.
a O que foi feilo d'cllas ?- liraõ todas bellos, troças, f. lizcs e a-

Diadas; bastantes lagrimas devem ter corrido por sua c^uza 1
« O que foi feito dYIltia ?
« Di?eui que essas pobres moças, roubadas por liomens poderosos,servem-lhes de. brinco ura dia, e que saõ depois repellidas cm des-

preso passadu a hora de priser. Arrojaõ-se depois oo fundo da mi-
seria de Londres, que nada tt-m de semelhante com a nossa miséria,
Jlorris, porqu;e ao «nfrin-irnlo anda ligada a intamia 1

« Deus hd de por mio r.ompadecer-se dessas pobres victimas, . . .
« iãntraiaõ os criado» » miaõ linde liuliamos ficado sós, niilor--'.

« eu.

I- V

Í-&V Mutilado ^~" 



(3)
A 

'senhora 
do coronel Wylde segue para '

ajnglatei-ra por esle paquete, ü mesmo
coronel ficará naturalmente para a conclusão
desle negocio que ja uão está muito dis-
tante.

£. mercado está ainda paralisado. -Não
sabemos, • diz a Fellia Comtnerciul, « da oc-
currencia de circunistancia alguma digna (le
nieiicioiiar-se. . O desconto das notas do
lí.tnco de Lisboa esta agora por 1,000 réis
por /j,S(H).

O cambio sobre Londres (em metal)
está a 5o3;,t d. por mil réis.

A. li. - A rainha e a còrle eslão muilo
alegres com a recente victoria. Amanhãa
idia d Anno bom), terá lugar hum beijamão,
a ipie assistirá brilhante companhia. As re-
ceuies decorações do palácio das Neccssida-
á-e.^ melhorarão muilo a sua apparencia iu-
terna. El-rei dirigio tuna ordem do dia ao
marechal Saldanha e ao exercilo d operações,

i^radeeeudo-lhes a recente victoria , e em
paríicular ao marechal pelo .seu bem com-
binado plano dVilaque e coiisiiniinada peri-
cia estratégica. ¦

( Uo Diária de Pernambuco.)

mmMmíâ®.

IVJiiti.M Üii <U ».A.

— Pela ordem do Tribunal do Thesouro
Publico Nacional de 2S de Janeiro do cor-
rente anno, loi a Thcsmiraria de Eazenda
íiiili.orizadapara despendei- no presenle exer-
cicio. por conta da Repartição da Justiça a

quantia de 2!ldd!7X',:' reis, em ctrnprimen-
lo do disposlo no Ari. 1'l da I ei n." S.íú de

2 de Setembro p. p.. e de accôrdo ci.-tl Aviso

dn referida Uoparlição de Ui do mencionado

mez de Janeiro.

. ,_Por Portaria do dia Ti Ini nomeado pa-
IVsfr iiileriiiameiile eiican-egado do P.egis-

tm (bis llvpolhecasda Comarca de Caxias o

fiÚMlM Manoel Vkot.lc Canejo.
*

DE

ClDAl.AãS ACTIVOS NAS FREGUESIAS DE3TA [HIOVINCIA.

359
1.'|3
3:>8
300

¦10-27

71
204

120!)

N. S. da Conceição da villa do lealú..

A. S. da Eapa e Idas
S. Sebastião do Ignara
IA S. de Xazcrelii da Tresidella
,S. licnediclo de Caxias
S. .losé dos índios
S. ,losé da villa (le Guimarães
S. Mathias <ía cidade d'Alcântara
\ S das Dores da Villa do Itapucii-

rti-inirtm  '

K. S. da villa do Rosário  oli.._

JS. S. da l.nzda villa do faço do l.tiiniar. 20/|
Matriz de S. Bernardo  1;'°
TS S de Nasarelh da villa do Meariiu.. 64 <>

*S'.'josc de Hiriliha  W
fg Joaquim da Bacauga  2W
S. João llaplista de Vinhacs  li"

» íí João da villa do Ciirurupií
N..S. da Piedade da villa do Coroatá..

• pi". S. da \'ic!oria da Capital

.' (Coutiiiuar-sc-ií.

505
10,'W

714

A commarca da Chapada continua a dar
uma triste idea da nossa civilisaçao, mas não
duvidamos assegurar (pie só ás paixões par-
lidadas devemos a rcpetlição dos attentados
de diversa natiircsa '* de '.jiiaudo em quan-
do perturbam aquel amolo sertão. Exis-
tem alli ha muilo <lfcs influencias oppostas
que por seu turno lem dominado a com-
marca, segundo o interesso dos partidos da
Provincia; uma legitima e fundada na in-
telligencia, fortuna e bom termo, e porisso
cercada dus "homens mais honestos e civili-
sados do lugar; outra apoiada unicamente
no prestigio da força e do temor, que traz
comprimidos os pacíficos habitantes da com-
marca, de ijiiein o detestada. A primeira
é o coronel bingo l.opes dAraujo Salles, e
a segunda o lenente-coronel Milhão Bondei-
ra de Barros; aquelle cavalheiro traelavel,
e cm lodo o lempo avesso «s vias de facto,
esle pelo contrario repulsivo, e sempre lia-
vido por homem falai aos seus inimigos; po-
rem doíado da habilidade (ie inrulcar-se um
potentado para atlrahir o favor do partido
dominante, sei-vindp-se para isso do presti-
gio herdado de scXpae fundador da povoa-
ção da Chapada.

Não levaremos adiante a compararão,
porque uão lia ua Provincia (piem desconhe-
ca a grande ilillereuça que exisle entre os
dous homens de que traclamos, sem evcep-
ção daquelles que lem (lado prolecção ao
lenenle-coronel Bandeira de Barros, os quaes
sempre acabam por aborrecé-lo; e nem Iam
pouco pretendemos historiar os factos nola-
veis sobre (pie assentamos o nosso juiso,
por serem elles já por demais conhecidos e
por muitas \eses discutidos pela imprensa.
Traclaremos somente das oceurrencias que
acabam de ler lugar.

Em conseqüência das desordens pronto-
vidas o anno passado na Chapada pelo le-
nente-coroitel Mltitão o Sr. Vice-Presidente
lirou-llie o conluiando do batalhão de Ca-
ardas-iNacionaes, e fez mais algumas peque-
uas mudanças no pessoal das aullioridades
da nomeação do governo , todas alè então
creaturas d elle; e foi isto bastante para que
esse homem perigoso desse principio a imiti
opposição a seu modo, causando embaraços
a administração (Injustiça, forjando proces-
sos, instgaiido os Índios a conimetterem
depredações nos estabelecimentos de seus i-
niniigos, intrigando e perturbando a ordem
por detrás da curtina hypoeritanicnte, afim
de inculcar-se homem necessário ao Gover-
verno, sem comlndo perder a oceasião de
tirar vinganças dos seus inimigos.

Ila pouco chegaram participações ofli-
ciaes de que os iiniios cominefliam depre-
dacões nas fasendas da comarca instigados

por esse homem falai, o qual nao. contente
com isto ainda ousou dirigir-se ao OoVcrno
da Provincia cm termos .desconiodidos, in-
culcanílo-se-eproiector dos 

"Índios 
que assim

ctilliequisit paVíi o crime, logo depois che-
gou a noticia de se acharem processados
trinta e taalòs>.kla<lãos dos mais notáveis da
comarca, só pelo íaelo de lhe não serem af-
feelos. li por, ultimo uma^denuncia do ci-
datláo 

"Mí.inoelRstevcs da Rocha, seu eu-
nliado, acctisamln-o de ter.jtssassinado a"~niji-
mulher deste, sua própria irmã 1!! Se cor-
tas da Chapada não altestasseui este facto,
se os precedeules do indiciado não authori-
sassem a acreditar na veracidade de Iam lior-
roroso attentado, uinguem o julgaria possi-

^•s*.

vcl; porem infcliznieiile não ha nm só indí-
viduo que o não julgue capaz de seniilliante
crime—lal e a opiu.áo publica a respeito do
tenente-coronel Mililáo.

A visla de todos estes lados, que nada
mais são do que conseqüências de tantas ou-
trás de que lia muitos annos e theatro a co-
marca da Chapada e prologonisla o lenenle-
coroneiVIililòo, custa a crer como semeliiaii-
te homem tem podido achar prolecção em
algumas administrações da Provincia, sendo
alias tam notória a sua maldade; mas quem
l-ellcctir uo (pie é nm governo escravisado
ao espirito de partido (Iara facilmente com
a raso de luiii estranha prolecção.

Ma Chapada não ha meio-ierinò: ou o
lenenle-coronel Skliláo ou o coronel liitigo
Eopes, porque os homens neutros sao os li-a-
cos (pie abborreceni a maldade, mas temem
afjvias de fado; c não usando o coronel
Diogo desle recurso, e achando-se a autlio-
ridade na mão dos fracos, predomina a itiliti-
encia do bacamarte.

Attentns estas considerações não pode-
mos deixar de reconhecer por muilo acerta-
da a medida rtdoplada iillimamenle pelo Sr.
Presidente da Provincia, nomeando homens
enérgicos e decididos para os cargos de de-
legado e sub-delega.lo: e confiamos muilo

que os Srs Moreira e Carvalbedo façam res-

peitar a auíhoridade que lhes loi confiada, c
conter a perversidade dos maus, auxiliados

pelo Dr. José Martins Ferreira na qualidade
de .lüiz-VIunieipal.

1'rosiga S. Exc. na administração da
Provincia eom igual acerto, e o l'regres o
não deixará de lhe dar o apoio mais franco
e decidido; embora lenha d assanhar eonlra
si -as iras de dous ou Ires anibiosos desapon-
lados, (pie abandonados (le Iodos usinara-
nhenses honestos, náo se podem res'giiar a
bem merecida inillidade em que jaseiii.

Publicação a pedido.
Eslá ultimada a calçada (a gosio modor-

no) da rua-Crande d esla Cidade, e a da rua
do Sol pouco falta para sua conclusão; louvo-
res pois sejão dados a Gamara Municipal que
incansável foi, c tem sido, para esle beneli-
cio publico tão precizo, quáa por Iodos de-
sejado: Cumpre por tanto nãe desanimar os
esforços da Illustre Municipalidade eom as
calçadas c reparos de que necessilão outras
ruas lambem importantes para milhor afor-
nioziamento da nossa Capilal de Sniii I ui/; e
sobretudo os passeios d aquella primeira de

que traiamos, pois como é cerlo, já decair-
reo o tempo concedido aos proprietários res-

pectivos, para fazerem os das suas testadas;

porisso multa n'clles como omissos sinão de-
sobedientes ás l.eis Municipaes, que lambera i
liizem parte da nossa Legislação; e com esse

producto, alas necessário, aiigmentará sua
receita, o as difliculdadcs irão desapparen-
do, proceda a Câmara com decidida energia,

que tanto a carecteriza, c enfelanlo ponha-
se essa obra (c da outra quando concluída)
em praça, e que sua factura não seja niorôza; \
porque o inverno já nos baleo a porta, e as
chuvas, sem duvida, nos hão de embaraçar o >
transitlo pelas correntes das agitas, e lama- -y

cal do costume, e nos já pouco alcilos a cs-
ses encommodos não queremos privtiçòes;
não obstante o nosso nascimento ser nas bre-
nhas, e lugares panlanozos, mniles atiles da
vinda de Nosso Scuhor Jestiz CtirisfoM Je-
rusallcm. TupinumbU,

1



Á ULTIMA HORA.
As folhas dc Portugal que por ora po-demos obter vindas pela Harca=.\,'ota Auro-

ra=, alcançaõ apenas até 28 de Desembro;
e por isso nada ailianlão ás noticias que ac-
tnalmenie publicamos ixtrahidas do Diário
de Pernambuco; cnnsla-nos qne naõ as ha
posteriores a esta data, e se por .ventura as
obtermos, seremos prnmpliist cm publical-as.Ouvimos agora dizer qne Luiz Yli.-usinho
d Albuquerque, que lica,a gravemente ferido
na acção de Torres-Vedras, rouirera três
dias depois do combate.

w

MOVIMENTO DO PORTO.

Senhor Bom Jezus dos Passos em a noite que
so celebrou a Procissão c„m a solemnidade
do estilo; e como semilhaute falia seja pro-cedida da pouca devoção com que algum in-
dividuo foi assistir a Ião pio acto; roga-se
ao inventor d'arte tão centraria haja por
bem declarar-se para receber a exigua quaii-lia de vinte mil réis, qne de boa vontade
ollereço ao auetor d« bidla discuberia.

Maranhão 27 de-tK-ereiro de ]8i,7.
Anlonio Luiz Soares.

ENTRADAS DO DIA 2G.

Vapor—imperador-do .Sn/—19 dias—Cmmn.—
i.° Temente Ul. Ultem—Cons. a Companhia lirasl-letra—etptip. 3.'i pess.— canja, lastro—pass. Manoel
Joze Pacheco, Manoel UoiLriqu.es, Joaquim do lleaoBurros. J

-Canoa-Cmnliinlia—de Alcântara—<2 horas-mes-
Ire, Manoel Luiz—prop. O. Amonia Atjostinlia Via.-
na—llip. 7 pess— canja , saí—pass Joaquim Joze
i'et.voio, Manoel th Nascimento de Moraes, Joze lis-tucw.

—Canoa—S. Joze Ocligenlc—tlc Alcântara—1 tm-
ras—mestre . Luiz Antônio Barreto—prop. Anlonio
Uogncira de Souza—trip. 8 pessoas—cartja. sal—pass
Francisco CartUitlo tle Sá 2 escravos, 

'Manoel 
Ana-ciclo, Carlos 1'rederiks.

—Canoa—Pilriola—de Aniijalulia—i dias —mestre
O prelo Virlorino—piop. I). Luiza Uila tia Silva Sal-
gado—trip. !(, pess.-carga, 8 rezes. 1 Capado.—Canoa—fiava Maria—da liapucuai—7 dias—mes-
tre, o preto ürtgorio—prop. Manoel José Teixeitii.trip. 10 pess.—dirija, algodão, e arroz—pass. /•'.-/;-ciaiio Margues dc Miranda, preto forro, llarctdina
Mana de Miranda p,H, jVTra e , /;,/,„, paimundaMaria, preta forra, 1 escravo a entregar.—Canoa-Aurora—,!,¦ ;;„„,-i-ii dias-mestre, An-tonto dos Santos Pereira—prop. Domingos de Maltas,trip. 7 pess.—caiga, 7 arrobas de carne, ] dita dc
/limo, 12- capados, arroz, algodão, e outros gênerospass. Antônio Pinto Dias de Souza, Anlonio fran-cuco da Maia e 1 escravo, Juati Jaze Xavier PintoJoão da Costa Braga, c -I escravos, 2 Calios de Pe'-destres, Demvinda Anna tle Azevedo, l escrava. (;,.,'¦-trildes Una Culrmi, l escravo, Anna Maria Citlrim,2 „,™»,«, Ctzilia Anlonia de Oliveira e 1 escrava
halbiin Anlonio aa silva, l escravo a entregar.—Canoa—üua Esperança—dc Anajalalni-i diasmestre, o preto Anlonio-prop. Manoel Alves Pereiro<lo hsperanca-lrip. 5 pess.-carga, 19 rezes t, (ibueiros—pass. 2 escravos a entregar.

SAIU DA DO DIA 20.
-fíaharra-Tres de Agosio-para Anajatttba-mesire Joze ttontao da lloclui-prop. Joze Pedro de Cor-Vallto—trtp. 5 pessoas.

-ANDA EM PRAÇA para ser arrematado
a quem mais der; Quinta-feira h do corren-
te. huma morada de casas (emas construi-
das de pedra e cal, três sallas assobradadas
e huma atijolada, b„,n poço no fundo da va-randa, bom quintal iodo animado , e combons cômodos, tanto para família, ,-omo paraescravos, eeaja arremalaçâo lie feita pelo illmSnr. Juiz de Orlais, cm S. J„ã0,. e a casahe entre o Snr. Major ,í,jão Catlos Machado
e o Snr. Manoel João Serra, rua que vaide Santo Anlonio ao Hozario, quem as q[ú.zer ver procure a chave na Quitanda de (iui-ir.arae & Oliveira, rua do Giz, casa do linadoManoel João Correia.

-NO ESCiilPTQRIO de Manoel Antônio(.os Santos existem canas para os Sois. Joãode Azevedo e Silva, M,,,„-w| Joaquj,n üiasCabral, João Joze |»,ir„lgflJ, ,,,„.„.,„ JoMRodrignes Pessea iJt.tii r. Tcnoule Leoeaoioda Costa Vieira, I), Juanoa Maria Leocadiarontes.
Maranhão \ ° de Março de 5Si7.

Jhão fino—Flor d<? Anil fina—Flor de Md»
cieote lina—Alvaiade—Cré.

—VENDE-SE ÜM PIANO verlical mnitiJ
maneiro em perfeito estado, quem n.per-
lendcr tlirija-se a rua dn Sol casa n, ° 32,
qne achará c,,ni quem trate do seu preço,
lendo presente o objecto.

—JOSÉ liODRIGLKS VI-
DAL, preci/a de alguns es-
cravos iiiarinlicirus; quem,
os tiver c os quizer alugar
dirija-sc ao annuncianíc,
sia rua da Palma, defronte
do Sr. Pinto Viana

mm cosimjkiro.
ANTÔNIO MARTINS DA SILVA & C \ tem
ordem de comprar ham escravo qtmsij: b m
Cosinheiro, mas que não seja vicioso, quemtiver algum e o queira vender dinji-se eos
nniiuncianies que não duvidaiáô paga-lo bem,
huma vez qne agrade.

— NA Travessa do Pontal casa „. -fl s(.veniie huma mulata B|va. (|t, j(J,Jc d(j ^antios, de bonita ligara, fmgomarlcra, e f,,zrenda, cozinha, lava muilo bem, he excel-cole para t,.,|„ „ serviço dc uma rasa, e ore-obem assim lambe,,, S(i ,en,)e „,„,, n)()|f 
'

de 16 aunos, prelo, de bons estornes pro-pno para aprender qualquer oílicio, e' parao serviço de casa.

M/vvoel Francisco da Silva,
Continua a vender em mia Quitanda cita na
prai/a-Crauríe, Solta, couros dc Cabra Po-
limemos, Guaraná em paus pee/ueais, hum
liam sarlimento de Serintpis, c Sapatos ferra,dos r li;os dn mesma tudo muito superior, e
por preços Cimmodas.

L4.ttlf.iJ/
0 CORRECTOR Jeâo Antônio de Le-mos Guimarães, fará leilão no dia Terça-

feira '2 do corrente en, casa dos Snrs.

JOÃO CL A Mi &C.»
de hum grande soriiniento de

FAZENDAS INGLEZ AS.
Principiará ás 10 horas.

-VENDE-SE um u-olaliiilio, b,a ligara,idade -l/i anões, próprio para aprender qe;,!-querollicio, na rua de Sào João, casa u, -22.
-—Quem tiver para vender 0s sa^ijiijsLivros, em Erancez, com a|g„,„ (120, qnei-ra dirigir-se a rua de Sanla Anna cza „8o, que se dirá quem os perlende-ljiceiu-nano Erancez e Portuguez, e vice-versa—

Tçlemaco-BlIizàriü-e Fábulas de Lafon-taine.

Em 28 do mez -próximo p,issadu dosa-
pareceu da rua de S. João, huma caileíla-ziuha rioguo, e que,,, der noticias certas e„a entregar na rua da Cruz a, ia n ° \-ireceber;, de gratilicação 'IjjOOOrs.

IFW®!!'! â(D
m&

ffi§& FKHOESIi a casa da rua Cran-iuSuJ. dc n. 1 fronteira a laja de Pi„to& Carvalho, e trata-se do ojustena ma For-mota casa n. 25.

-ANTÔNIO PRANCISCO DA SILvTVende meia morada de casa térrea de pediae cal ii. 75 na rua de Saola Anna; quem a
pretender dirija-se ao mesmo, morador na(lua casa.

—O ABAIXO assignado seniio a falta de
1ium eifapeo de Sol de seda; qne com grau-
de agilidade lhe foi apanhado da Capela do

-ANTÔNIO MARTINS DA SILVA & O *
tem para vender os seguintes gene, os.—Ca-bos de liuho de superior qualidade— Dil losde Cairo—Tinia branca em barriz- D-lta
prela en, ditto—Dilla verde em dilto—Diltaverde em Latas-Olio de Linhaça-Verme-—7-, rr~ ,.' —-  "•¦ "'mmv. — reniie- i

Maranhão lyv. MaTaJ/tense. Praça & talmio casa „.- 1Uf Impresso por 
~t

A D. ANNAJOAQUN*. BRAGA

Jfe/RI'.GO, 

i-s seguintes Escravos
W Vicente, Crioulo cafuz, de 18 an-
SL. nos de idade, alto e magro, P com

algumas n)anch„s ou impigens pelocorpo, fugiode soa fazenda de Qu bra Po-les em Julho do anno pp.Virtoriano, Crioulo, p,ct0) (]0 o,,' -n.
nos pouco mais ou menos, est tora leeiila
pertus basiames finas, os beiço» grnsw eo nariz muito achatado, e de li -i„r,o-, j, b',s-lanie disform», fugio da mesma V. IeB!il, ernia tle .lan»iro pp.

Veiissiaio, Crinlo. côr av. rmellmrla,barbado, rie costas bastante largas, a|[ur;regular; i.iade ôd ames pouco mais ,-u „,e.,aos e de. b„a lis„ra; f„K„, desia Ci iade „0dia 1 dn cot rente. Quem p.gar q„,,!q,lerdet.s Escravo,, P „5 en|rewr ft iame, ou ncsla Cidade ao s,,, Pr curador¦oze da Cunha Santos, no Mouim ao SnrAnlonio Gomes Palmeira, em Cuimsráe. aoSnr 
Coronel Torqitato Coelho de S „ -, Qna Vilh do Rnsari,, ao Snr. Wi,l)0,, A ]; 

•
'"o Ribeiro, além da paga do costume ,--eehoia boai alviçara*. Maranhão 10 de I'e.Tereirode 18/t7.=Como Procurador

',0íe da Cunha Santos.

desappareceu a j,M Pfdro d(is ^escravo Athauasi,,, crioulo , oceupaçâo Ca!ooe.ro. idade 28 annos, alio, grosso, co^siguaos de laca pelas costas, falia „n, P0Hcvdoscançado; qoem o pegar e entregar E*Cidade ao annonciao.e, Villa do nmt""Manoel Antônio Ribeiro. lttpBcurt-ia rimJoaquim José Nunes Paes, e em £! 
' ™ 

,»en.i™.o Joaõ Pedro dos Santos. rccXà 'alem da paga estipulada huma gratificação. \. J. Ua Cria. ~Â~nm 
de lipT"""""""'

' l


