
,, 

2.º SUPPLEMENTO AO NUMERO 22

DO 

ESPECTRO. 

As armas populares acabam de alcançar uma 
brilhante victoria, e tanto mais brilhante quan
to foi mais incruenta. Não temos que chorar uma 
só victima nem nossa nem dos contrarios. 

Por noticias officiaes chegadas ao governo , 
e por vias particulares sabemos que o brioso te
nente coronel Galamba aprisionára em Alcacer 
do Sal toda a columna move! ao Sul do Téjo 
commandada pelo ex-major Ilharco. Não esca
capou um só-Infantaria, ca vallaria e o proprio 
com mandante acham-se em nosso poder. Não 
houve um tiro: a operação foi combinada de 
sorte que as vede�as do cabecilha Ilharco foram 
surprehendidas, e clle mesmo apanhado a jogar 
o voltarete com as auctoridades facciosas da ter
ra, que sem duvida irão levantar a Evora todas 
as remissas que tivessem feito. Foi um joguinho 
em que todos os parceiros ficaram codilhados. 

Os ministros começaram a dar com a cabe
ça pelas paredes, e a descompor uns aos outros 
como umas regateiras. Tinha apparecido ha dias 
no seu Dian'o a noticia de que o Galamba tinha 
fugido para Hespanha, e elle sabe-lhe de fren
te a escrever com a espada na testa dos embus
teiros o mais formal desmentido. 

Este acontecimento deve produzir os mais 
proficuos resultados para a causa liberal. O Shwal
back e Salazar ficaram sem uma ala do seu exer
cito. Aquelle escrevia ha pouco ao ministerio
Eu nada confio na colutmia; temo uma 1·evolta, 
temo cousas sedas; os povos 1·epul1am•1101. E· o ca
so é que advinhou. Duvidamos que aquelle ex
'fisconde possa contei· as suas tropas , e feliz se 
reputará elle se pude1· salvar a vida. 

Chegaram a esta capital ha dias algumas auc
toridades populares de S. Thiago de Cacem que 
o ex-major Ilharco tinha aprehendido ; agora é
elle o que fica de refens por ellas com toda a
força do seu commando.

Esperamos ter de dar brevemente noticias de 
mais casos destes. 

Toda a força da columna aprisionada anda 
por 2&0 a 300 homens entre infantaria e caval
laria. 

Tambem corre que o general Povoas aprisio
nára em c.êa 2 companhias do regimento 4 ao 
barão da Solla ; e que o Saldanha fora inteira
mente burlado porque pensando ter flanqueado 
o velho general, este lhe �tava já na retaguarda.

Deos proteje a nossa causa.


