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Assim o querem assim o tenhüo. 

QUINTA FEIRA 19 DE JUNHO 

As esperanças. 

A súcia guabirú cabana, para encobrir a vergonha de sua 
derrota, tem espalhado por ahi, que esta nova ordem de coi-
zas naò atura muito tempo. Um diz que quando sahiu do Rio 
o ultimo vapor ficava-se assignando os decretos da demissão de 
quasi todos os Ministros, outro bate nos peitos, que o partido 
praieiro naõ tem mais do que uma semana de vida, e até hà 
quem espere a queda do Ministério, subida de ElRei Honorio, 
dissolução da Câmara, Presidente novo da quadrilha, e um va
por carregado de forcas ambulantes, a fim de serem collocadas 
nas diversas praças desta Cidade, e executarem-se todos os prai
eiros segundo as ordens do Rei Honorio, que naõ quer ter mais 
de que arrepender-se. Ora na verdade elles tem razaò de se 
nutrirem com essas esperanças ; servem-lhes de consolação ao 
passo que enganaõ os papalvos; e como quer que haja quem 
ainda espere pela vmda de ElRei D. Sebastião, naò é muito de 
admirar que apareçaò essas e ontras esperanças. O essencial 
porem é que era quanto se vaò elles nutrindo com as suas Alu
sões, o colosso vai^sendo desmoronado ; porque também que
rer que os homens nem ao menos tenbaò um desabafo de lingua 
é muita crueldade. 

ingratidão inaudita. 

O Lidador N. 21 fazendo a rellaçaõ dos Cidadãos do Par
tido da ordem, demeltidos, proscriptos, tyraniuzados, oppri-
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midos, vexados e perseguidos por amor da liberdade ( quem naò 
se rirá 1 ) faz um pompozo elogio á todos, inclusivamente o Pe
reira Passou, e só exceptna o Sr. João do Rego Barros, o ini-
inozo do Salvador do Norte ! ! O Sr. Pedro Alexandrino é apre
sentado como militar valerozo, distincto por seos serviços, dis
ciplinado, obediente, dedicado ao serviço publico &c. &c. &c. 
&c. &c. &C &c. &c. &c.; o Sr. Carapello é considerado Cida
dão modesto, tolerante, só dedicado ao serviço do Corpo &c. 
&c. &c. &. &c ; o Sr. Carneiro Monteiro'é apresentado como 
official intrépido, distincto &c. &c. &c. &. ; o Sr. Barbalho co
mo distincto por seos serviços prestados como sub-prefeito, of
ficial iutrepido &c. &c. &c. &c. &e. &c. ; e até o Pereira Pas
sou, sem duvida por vir de envolta com militares, teve seos 
gabos de distincto por sua intrepidez : mas o Sr. João do Rego 
Barros, que abalou o Salvador do Norte para conserva-lo no 
Corpo de Policia, só teve apenas a nota de servir no corpo lia mui
tos annos ! Ora na verdade foi grande ingratidão da parte do 
Lidador. Pois o Sr. João do Rego Barros naõ podia também 
surdir de distincto por sua intrepidez, obediente, disciplinado,, 
dedicado ao serviço do Corpo &c. &c. &c. &c. &c. &e. ? É mui
ta ingratidão, é muita ingratidão, é uma ingratidão inau
dita ! ! ! 

•KMKIW-» 

Pergunta que nao' offende-

Pergunta-se ao grande Capitão Giganta se conhece Manoel 
carapuça, que morou no atterro dos Affogados, e Joze Maria 
negociante Portuguez do partido guabirú, com quem foi amar
rado por ladraõ de escravos : e se se lembra que o tal Jozé 
Maria foi cumprir sentença em Fernando, sendo S. Mercê solto 
com fiança por protecçaõ da influencia legitima de Pernam
buco. Com a sua resposta explicarse-hà mais o negocio, e sa-
hirâo àluz outros muitos feitos do furriel do campo dos Cane
cas. 

A grande cabeleira do Cartaxo. 

Quando o Correio deixou de sair à luz por alguns dias, su-



pozetnos que tivesse morrido, e por caridade resamos»lhe logo 
o requiescat in pacc. Enganamo-nos porem, pois que tornou 
a sahir de novo todo rutilante, e indagando a cauza da ommis-
são, que naò acreditamos na tal constipação, soubemos com to
da a certeza fora ella devida a uma grande cabelleira, que to
mou o Cartaxo a fim de suavisar a magoa, que lhe cauzára o gol
pe fatal da presidência do Exm. Sr. Manoel de Souza Teixeira. 
E com effeito a coiza tem todo o cabimento : porque o ultimo 
Correio, quando houve as falhas, já parecia coiza de gente 
mei/ada. O maninelo queixou-se amargamente dos compozi-
tores, porque ainda naõ se tinhaõ habituado a decifrar-lhe os 
garranchos : e a razaõ de tanta queixa foi haverem lhe trocado 
a palavra — míliante — por militar, como se os compozitores 
tivessem obrigação de advinhar, que elle inventa termos, ou é 
taò estúpido que naõ sabe dizer — maleante — Mas em fim o 
bomuncnlo jà ergueu-se da borracheira, e em quanto naò pi
lhar outra vez 

Vinho que borbulhe, que ferva, que escume 
ei-lo outra vez em campo para ajudar os latidos dos mais cães 
da matilha. 

Que lógica!! 

Quando se pergunta à quadrilha guabirú cabana, que naò 
cessa de ladrar contra os actos do Exm. Sr. Manoel de Souza 
Teixeira, quaes as arbitrariedades, que tem S. Exa. commetti-
do, respondera logo todos — a demissão do Pereira— e fazen
do-se echo do Diário velho e do Lidador vaò logo gritando 
que é arbitrariedade passar um supplente do Juiz Municipal de 
segundo para sexto logar. Que miséria ! No meio de tanta vo-
zeria é esta a única arbitrariedade, que se apresenta do Exm. Sr. 
Manoel de Souza Teixeira, arbitrariedade fundada em uma men-< 
tira, porque Pereira era 6 . ° supplente e ficou no seo mesmo 
logar ! ! Entretanto supponhamos mesmo que Pereira passasse 
de 2. ° para 6. ° logar pôde chamar a isto arbitrariedade essa 
gente, que endeoza o governo do Barão da Boa-vista ? Pois jà 
naõ se lembra ella que o Sr. Umbelino Ferreira Catão i. ° sup-



plante do Juiz Municipal em Olinda foi removido pelo Barão 
para 4- ° ou 5. ° logar, sendo encaixado era i. ° o Sr. Vellez 
de Guivára? Jà naò se lembra que este acto do Barão, que aqui 
foi combatido por nós, e delfendido pela quadrilha, teve ap-
provaçaõ do Ministério de entaõ ? Lembra se, mas a lógica dessa 

r* quadrilha é taò depravada, que guerrea os seos adversários por 
aquillo mesmo, que todos os dias estaõ os seos practicando. 

REPAROS. 

Entre os serviços prestados pelo Sr. Barbalho na subpre-
feitura de S. Antônio tem distincto logar o interrogatório feito 
depois de meia noite à um miserável homem por cauza de um 
bilhete de Loteria d'Austria, e todo o mais processo inquisito-
rial, que se seguiu quando era Preíeito o Mocurana. 

O Sr. Pereira Passou, supplente do Juiz Municipal por 
graça do Barão da Boa-vita é distincto por sua intrepidez : de 
maneira que naò merece o epitheto de inlelligenle, honrado, e 
justiceiro, sendo Magistrado; mas é somente distincto por sua 
intrepidez. Ora Sr. Nabuco isto é uma perfeita cassuada com 
o Pereira ; achar somente intrepidez em um Magistrado taõ il
lustre, e logo intrepidez, que com qualquer mudança fica es
tupidez, é fazer muito pouco no collega ! ! Apostamos que o Sr. 
Nabuco naõ queria para si tal elogio. • 

O Clamor publico e a Carranca, que por tanto tempo 
honrarão a presidência do Sr. Thomaz Xavier naõ tem sahido .-
porque secou a musa dos rapazotes, ou se achaÕ elles anojados 
cora a presidência do Exm. Sr. Manoel de Souza Teixeira ; ora 
na verdade o cazo naõ é para menos: porque cão que ladra por 
osso vendo que o naõ pôde conseguir bem tolo é se continua os 
latidos. 
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