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O CORREIO SBROlPKiNSti publica-se á»
4a,.t'uirai,cSabbado.não^.cndodiaS.d«guar-
da.on lisíonsado. AassigiiaturadesteJornal,
é.le i>-$ r». por anão, 5$ ao» por geme»tre,«
a{Ars.,portriwc.tre pagosadiantados. OsS"
Ássignante. tem li uma columna grátis; iodos
et uiais paga» mo rs. por linha: os differen-
te. artigos que se mandarem publicar por cs-
•a (olha, contendo responsabilidade,deve-rán
ter authenticados coirt as formalidades da lei:
c vindo de fora da Capital, serão endereça-
das ao Rcdacforem carta franca de porto.
c

"AUTIDA DOS CORREIOS,

Para a Bahia no i.*, a n.oasi.
V. No^a. Soccorro , Lar"», Maroini,
Caléte, Divina Pastora, S. Amaro,
Cap1», Própria', Porto da Folha, e
Pacatnba, a 3 e a 18.
Estância. S. Luzia, cltab • , i4, e «q.
Campos. Lagarto,«ltabaianinha,8ea5.

Sede jnstes.. se querei* serli»rcs,
Sede uuidos, se querei» ser fortes.

(Washington.

MARÇO.
DiaSanlo de guarda

• Dispensado
» degraudv gaita

de pequena galla,
Feriados a •> ,

a ig , e ta.
não l.a.
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PARTE OFFICIAL.
GOVERNO DA PÈOVI.NCIA.

0 Presidente da Província ordena ao Sr. Juiz de
Paz da Villa da Capella, que sem perda de tempo,
ecotn a veracidade qne lhe ho própria,haja de infor-
mar a esto Governo se para se manter nesse ponlo a boa
ordem, paz, e tranqnillidade publica, he iudispen-
«aval, e de absoluta necessidade que nelle constante-
mente permaneça a Força que abi se mandara desta-
car, ouso pelo contrario se pode delia prescindirsem o menor receio do alterar-se o socego dos habi-
tante», fazendo-se, como até agora nas crises oceor-
rentes, a policiado Município,com a Guarda Nacional
respectiva: o qne cumpra com urgência.

Palácio do Governo de Sergipe 19 de Dezembro de
1839.—Vencesláo de Oliveira Bello.

Tendo mandado proceder a Conselho do Guer-
ra pelo crime de Disercao do Soldado da Companhia
Provisória de primeira Linha Francisco Corrêa, da Sil-
va. deque ho Presidente o Capitão Joaquim Ribeiroda Cunha, tenho nomeado a V. S. para Auditor <Jo
dito Conselho; o quclhncomcnonico para que se pres-le a tal serviço, como lhe compre.

Deos guarde a V. S. Pnlacio do Governo de Sergi-
,pe 19 de Dezembro do 185o. - Wenceslao de Olivei-ra Bello.-Sr. Dr. Francisco Alves de Brito.O Presidente da Província transmitir. A Cama-ra Municipal desta Cidade para soa ii.t.lligencia, eexecução pela j.arle que lhe toca, e para ser comjrt-teu temente arclnvado. o incluso exemplar do Regida-wentode 16 de Novembro deste aono, para execução«a Lei financeira Proviuciarnumero sã de 6 de Mar-

Ço ultimo. ' ~

Palácio áo Governo de Scrgipnfso de Dezembro de1M9.-Wonce.lao «Je pliveiralfello.Lircul.râ8 Câmara». Inspctíor ^Alfândega. AduibIAp. das MesaV de Rendas, Juizes do Direito^adi^s

das Comarcas, Juizes de Paz, Municipaes, e Exa-
ctores.

J.mto achará os Conselhos de decíplina, a qtíose procedeo contra os Soldados da Companhia Pro-
visoria de primeira Linha Ancehno José, Alexandm
José Vieira, Pedro Paulo, e Luiz Mcmoel do Nasci-
niento, com os documentos queosaeompanhão, osqnà-
es deverá remetter ao Capitão da sobre iita Companhia
para os conservar 110 respectivo Archivo, e servirem
de Corpo de delicto aos réos, logo que forem recon-
dnsidos. Mande-me o Mappa demonstrativo da despesa
que se faz mensalmente cornos Instructore», ecor-
nelas dos corpos de Guardas Nacionaes.

Ponta d'Arvore 93 de Dezembro de i85a.—Wen- 5,
coslán de Oliveira Bello. —IJIui. Sr. Mariano Anlonioy
Pereira Alteres Ajudante de Ordens da Presidência,

Para se poder dar o divido cumprimento asoh-
dens que pelo Governo Imperial forão transmittidm '
a esta Presidência em Aviso expedido pela Secretaria
d'Estado dos Negócios da-Guerra, de 16 do mexpro-
ximo pasmado, ordena o Presidente da Província ao Sr.
Dr. Inspector dn Thesonmrin.qne com a possivol bre- 1
vidade inliiniie a esta Presidência se alguma despem
se foz por aqticlla Repartição em grandes etapas, vau-
tagensaosofficiaes, e mais praças de primeira Linha,quo
não estejão anlhorisudas por Lei, ou conforme a Ta- .
bclla reguladora de taes vencimentos; e se o*lia, por ,
qne ordem são abonadas, á quem, e com que íim;
bem como se além dessas desp?zas, algumas outr.-
se fazem, que sem prejuiso do serviço,* 'dos dir
individtiaes se possão economisar; devendo ak
so especificar a que titulo persebia o Capitão'
Antônio Pereira até a época em que foi r»ri>
da dos Armazéns, além do seo soldo, tnai
cüo addieíonnl : outro sim, rrdenn o Pi
Província, ao Sr. Dr. Inspector, qne.sg,
já a despesa com. os Cometas, o Ins*
Corpos de Guardas Nacionaes, o mais 1.
as respectivas Secretarias dos Corpos, a .
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• . QXWreio Sergipense.
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rs., com que dWdem da Regente em I Wii/nie a da Lo,.a nn.d.«"";»i7 T~~""
Wl»t-Tadpr, <c devem fazer taes dooczas ^f|t,,,e a na »oia • qu«'UO llllerior , 9

*•

>*

Nome do. Imperatdpr^ <e devem fazer t«es dopczasno corrente^ amiefinanceíriP, propVrid.) desde logoa estaiPresnlelScif arf rédtieçoekr q«ie sSO precisastazorem-se para que p„s<u ler lugar esta dispozfçáoafim de se expedirem a* ordens nesse sentido : o quecumprirá como por esta se tíw ordena.
Poiita tPArvôre jtinto da Barra de Sergipe, *3 deDezembro de 183q. -Weiicesláo de Oliveira bello.

.—Ao «íficio do Sr. Juiz do Paz da Villa de Ma-romi, Lourenço José de Barro*, de 39 do passado
fevereiro, responde o Presidente da Província, quedeve circunscrever-se, e limitar-se mui religiozaicen-te ao que se lhe ordenara pela cicnlaí de 11 domesmo uiez, acerca das caixas do assucar, que pordenuncias souber qne se euiharcão, setn - passarempela íiscjílização dos encarregados da Alfondega, á
quem compre examinar os pezos, como lhes incum-be o Regfllamerfte, 011 Regidamentos respectivos :com o qae nada tem essií Juízo , duo na» podo por con-segumtò ser áüthorizado a pagar á vigias, e olheiros,• na,, m tporqne tal pagameuio seria iíl.gal, como

forque o. Junte, de Paz devem ser minuHciozamcnteinlormados pelos ínspectores de Quarteirões, de todososcrltm», e mfracçõesde Leis, que se comettem noseo tystr.cip, para por cilas proceder como for deL«'i : devendo por tanto o mesmo Sr. Juiz literalmentecumprir o que «e lhe recoitunendárà pela pfeciladaLirru!ar,üiya ordemde novo selhe reitera sob sua maisrestriçtn responsabilidade.
Palácio do GpYerno de Sergipe em 14 de Março dei»4o.— W^neesUode Oliveira Bello.

tííesouráriTgj^ral. "
EDITAL.

Pela Thesouraria da Fazenda da Pro-viiicia de. Sergipe se faz Publico o Edi-

V-lal 
abaixo da, da Bahia acerca da ap-

parirão de Medulas falçus de 10II rs.
em circulação.

Pela Thesouraria da Fazenda destaProv,„cia, se faz pob|ico pa|la ,¦conhecnneijtq, 
e duvida cautella, que se

.jenao introdusidas ua circulação notasJalsas do valor de toU rS., a* quaessegundo o exame, a que se procedeo emuma que foi apresentada ao Thesoureito
da menina Fazenda , se differenção dasverdadeiras pelos seguintes signaes: 1. °

e mais notável) bè a imperfeição com1 esla representada a Fliigie dò j»r. D.¦y .Segundo , por ter o trassejado b.is-
•spero , e oão conservar a pAtcisao ile elarq escuro, a ponto de não
gravado em cobre, como he Ioda
éter grande diderenea em todo
.no du cabeia , sendo bastante

n-isiito nofjrffil da testa, eoueoi rendo
*todos eslestdeíeilos a a preveni ar atrW «»
£01 mas de um velho, que a* de um ir»,ven .• segundo, a mesma falta de exjtii-
«lâo dcseobre.se lauto no ramo de l'tim,>
(cujas .flores são maiores . e muilo 111,1
desenhadas! cono no.do,«.ale.,.e ,o fun,-
do sobre o qual estáJe.v.at*la«Ío o !>mt,,
he de um trabalho uiuiAm nínario '.¦ 

ter-
ceiro, ainda que o oiiialo do corpo da
ÍXota esteja aproximado ao das yerd^-de iras , coiti tudo se conhece , que to.
dos os fundos, sobre que elle dt staea,
são bastante grosseiros , o que b,em sé
deixa ter com uin .mirrosciipio : 

'.quar.
to , a tinta com que (oi un jif.ssfi a ^a-
ia he tirando mais a côr <!e nanquitn
da Cbina ; o tjue não acontece c-õo-i ndas verdadeiras, que he de u.o pr to
mais firme, e que nad-t tem de puniu :
quinto, a íiitiia» do Autor rt q rcx-ji.tatu
na Nota , não lie exacla , e e»! n.ai.s se-.
parada da linha tia laija infeiíur, d' queeslá a da> verdadeiras : st^io, (a,et>• do
papel be tirando mais a amarelio , «Io
que o verdadeiro, que propend» paraa côr annilado , e não be iâo expr^so
como o falso : sétimo, finalmenit qq. qfundo sobre o qual esta gravado o al»ans-
mo 10U000, rs. escripto consecutivam,!,-
te em todo o espaço, he muilo mal de-
senhado, a ponto de nem mtsmocort
o vidro se distinguir bem tus alg,.rts.
raos, o que não acontece nas Notas ver-
dadeiras. Thesouraria da Fazenda tia 

'Ba-
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a
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hia 5t de Janeiro de. 1840.—Pelo oHiciai
maior Manoel Alexandrino 'Maelidrio.-*.
Coiilurme. Braz Dini'4 de Villas-boas.

Secrelaria da Thesouraria de Sergipe
aS de Fevereiro de 1840.

No impedimento do Üfficial maior, O Offi*ciai da Secretaria ,
Ferissimo de Soma Coelho.'I OiiiCiO

N. 8.--Manoel Alves Branco , Pre-
sidenle do Tribitaiál do. Thesouro Publi-
co i\acionaI ,« 01 dena ao Sr. Inspector
da.TbesourariV da Provioeia de Sergipe,
que uo exame uue sç houver de la-

/
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& -Correio Eti gipensfc. 8

<*<-r na reupectUa Bit» , .das caixas de

arâucar e a«a «ppidienç&o , julgauaen-
Io e recurso ,' laça observar* o dispôs-

'to no Capitulo 17 do HcguUmenlode «a
tie Junho de i8v>t> , cotn a excepçSo d»

remessa do auto* para o Juiao copnpe-
tente , ficando sou;cnle em obsvrwati-

leia, o disposto na ordem de 3i de Agos-
to do anno passado na parte em que
jzenta da sippmictx-fio até ifiCoou réis,

/sendo de 4o arrobas de assucar líquido,
-e dabi para cima em proporção das ar-
-robas i hesonto Publico Nacional em
98 de Janeiro de 1840.--Manoel Al-

Ives Branco. — < umpia-se , e regivlc-se ,
feoui copia á (jontadoria , e ás de mais
"Eslaçõr-s respectivas.

ihesiwiidiia de fcier°ipe 517 de Feve-
-leito de 1840. — Pacheco!

CooCorme
18o impeümrrilo de Oflicial maior,

(.) Oflicial fia Secretaria,'Vivíssimo 
de Sou2a Coelho.

riiusjLi
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SANTA CATMAMINA.

Chamamos n altenção dos leitores para a seguinte
interessantíssima carta de Santa Catbarih» , que nos

jtjoi communicada bontem por .pessoa qoc mereço o
mais alto conceito.

Santa Cath^rina , 3o de janeiro.
A gente da Cruz Alta , acossada pelos rebeldes,

tratou de se uuir ao Cunha , e «ppareceo pelo Indo
f4a Vaccarw, ou Malto Gnst» Ihsmo , onde, sabendo

, da derrota do^CwdM» brotou .de salvar-se subindo a
,S.;Paulo, pelo lado do oeste da villa de Lages , a
que se chama Campo Novo. O Teixrirn , «jiie es-
tayaem Lage* com o Garibnldi , tornado cinmmao-
dente ,de infanteria , foi avisado deste movimento ,
e foi esperai-os no» Corilibanos. Da suo parlo o cs-pitâo Hipolito , da força do Cunha , que ainda se
consertava com cousa de cem 'homens, 

perdendo
\ f* esperanças de poder salvar se com tanta junte ,

escolhei» 14 homens, e com elles «brio pitada, e
fui sahir também aos Corilibanos . e se.nnío á {tente
da Cruz Alta, que montava a 800 pessoas, sendo
destas 4"o a 5oo unicamente as de brignr.

Home nin encontro em que Teixeira foi comph-
lamente deu-indo com perda d<* '-*"•' homens entre

f mortos n extraviados , que são sempre o maior nu-
.niero. Eseondeose no meto com o resto , o eeti-

. rou-se depois para o rio Canoas, pedindo socedrro
. a Lages. Do caso de pediu spccorrò tem o presi-

dente um doecumento original em sua mão.
O proidenlè tinha puxado pVa S. José «s Lata-

Ihòes do Desterro » e Pernauibfito, e leito jsuarne-
cer o passo dn fioa--Vh>la. fto u esmo tempo o toro-

nel Fernandes fez entrar dou» exploradfre«*com par-
tidas de 8 a 10 homens pelas estradas do Tubarão
e de Aratingauba , seguidos de fortes destac-aniem
tos de caçadores, E, ou seja porque destas disposi-
ções os robeldes se persuadissem que o principal de
nossas Torças os ia atacar en> Lages, ou porque n
,derrota do Teixeira a isso os obrigue , ou seja cm-
li 111 porque pretendSo atacar a Laguna com muita

, força, parece tbrn do duvida que todos a» lorçíu de
Lüjios estão descendo piira . os Conventos , e que.
muito poucas'forças restúo por «quelies silios. Por
outra parto a derrota de Ecbagne pôz á disposição
dos rebeldes do Rio ^rnndo Soo éniijtríidos. que «se
-foião aprezentrir em Ciissspma; e com tsíc ouj»
oxinto de (orça, e atrevidos ainda com « dei rota
4o Cunha, e mais ainda pela necessidade de aprfl^
voltarem logt as bons disposições dos emigrados,
não fica, duvida alguma de que venha o "sobre n
Loguna , pois qoe, além do qne levo dito, o
coronel Fernandes por via diircla das Torres tem
noticia de* qiue Cwiabarro vem marchando daquelb»
ponto com muita força , 800 infantes p 200 cavai-
loiros, esperando en<«mirar um exercito vindo do
Hio-Grande ou Orussanga, e a gente do Teixeira,
nos Conventos. Vem tudo muito contente e-dondo-
se os parabéns nos aos outros. Canabarro traz i.nnn
homens, e Teixeira , segundo o recrutamento que,

^tem feito, deve ter de 6o« homens para cima; além
disto veremos dè que forca se compõe o exercito que
deve apparecer em Orussanga.

O Fernandes tem os três batalhões reunidos, e.
deve esperal-os no Camacho. Veremos em que dá
tanta gente junta. ( farta particubr)

(Do Correio Mercantil.)

OCCMEMTO IKTEHESSSNTISS1M0.
Carta de Bevto Manoel à Bento Gonçalves, sobre

o estado e governo da Bepublica. {interceptada j
Copia. — ExcpI. tocaio e amigo. —Cruz Alta .5 \,

de Janeiro de i8/Jo. — Os inimigos seguirão para <\ >'' '
Passo Fundo, e he natural que atravessem para ar
Vaccaria, como aiHariormente tenbo feito.ver a \.
Ex. , motivo por que se faz preciso proinpto aviso avj
coronel Teixeira, para que, quando não os possa
atacar na Vaccaria , ao menos vá esperal-os nos Co-
ritiban<>s , onde he infallivel o passarem , e ainda b*

..tempo de os atacar. Eu.sigo até o Campo do Moio ,
onde pretendo me achar no dia 10 até 12 do que
rego : se os nso poder alcançar até ali, farei seguir
o coronel João Antônio , e o tenente coronel Porto .
e envolto com o 2. ° corpo de lanceiros, e um esqnn-
drão do guardas nacionses do Alegrete, que. anda
nafrente.com o tenente coronel Demetrio. ti te-
nenfe coronel Guedes , honlem de Juby o (iz voltar

para a fronteira de Alegrete, com o corpo darjur'1
nmnicipio. ¦¦¦.. # ,

Entre os alvoradores deste mnnicip?o se rr

prinripaes proprietários capitalistas que.
ceira vez abusão do indulto e beui^nida**
cana. Em conseqüência , já cmvencidos
virmos estar, de que laes hcmrns se na
principies d'bonra , e {zrclidâo, quer'

I em toda a *ccasiôo , parece paliavel ;

>^
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O CoiTeio Sergipense.
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de..ftnjsvtifjn seus interesse., meio mais c-fucar.
para conter egoístas ingratos. Ora y tendo-se ellesagora renellado , estão por*i*so mesmo comprelien-aioosuos, decretos que mandão confiscar os bens-aos inimigos da causa, o consoguintemeule. justoe necessário he que se lhes appliqne todo o ri^r das
penas ali fulminadas, já para seu próprio ca«tigo,wlo que se tornõo indignos da menor contempla-Çac-, já para exemplo q„e desde então se não hade«loulnr muito a perturbar o publico repouso , e já*finalmente, porque, no estado de escasso* de ré-«ursos em que nos vemos, ge tirará daqui um ex-¦ccllcnle fundo disponível.

Aindd mui verdes no manejo dos negócios publi-cos. devemos consultar cuidadosamente a experien-««a . que , posto seja lambem de moderna dala . lo- I«'avia, cm muitos casos, nos «flbrere já bastante"<* para-entarmesos passados desacertos. Klla nos•rnoslra com toda a evidencia os mesquinhos rcsul-Udo» do 
^rendimento dos bens do inimigo,O calad» mal seguro ( aos olhos de muiros V dasnossas «Hisas ,.ei inteira paralisado do co.nn.er-no.ve pariicMlarmanie da venda de -nortlhea e am~

me,'lu 
C',UI 

V 
BeB1 °m lwuma P,obo <> «bastado.ptelemla -arrendar . e vem por isso naturalmente . eapesar"-nosso. ¦• «afaír valiosas estâncias nas naus de«dmsfe» poque ^ lpm me.oSj ^ ^quer. para justar p,õ«s , comprar cavalos.. e outras¦deslK«aM„íall,vB,s,pi,,, „ Costeio e progrosso. ^

Resulta .peis que com o mesmo gado das estâncias
ÍSL!T,"tad0 (eaindaisso ,ardia• hwSS-
J 

mente ) , o a maior parte delles estraviào e delapLd ao .qdag.MB.rtie, Poronàe âueced JJ
,0-0 angmentou com isso os seus recursos actunes
to! í. „„f "° fU!nP°.; P°r ,'"an,° ' *»»« ««P°«:tos, «nos. asesl.mc.as se hão de achar faltai de
n. alrnaado., somente os dissipado™, que^ atituJo

y 
depatrtotus, se vão apoderando do tudo . leráõ t!;:t;i?rv8n,ase,n •*•— *— ^^ <•

¦l^r?JeajCÇ*r° Í,C con,i,nia<1a diariamente peía
í,r..Ii* if" 

laCt°8* t0nwi V- Ex' naopodeterescapado, He . portanto , indispensável variar derumo, e ient.r outro ensaio, por ventura maíao!propr(,dn. Tu-entendo qne se deve™ adSstXioesesianc^eiieus, por conta do estado, ob ainspecçao dos chefes de policia, porque as despesa?e gostos do corte» se farão da mesma e taS ô 
'

governo fl(? con) dire;,0 (Je (]j . £forte «ainda mesmo do outro, sempre que lhe<co„ venha. Deste modo conserva o governo Z furidírJ em lance de apuro, ao posso que em-s promplo rerorse, porque dispõe do gado de'*« "W^""'"**»'.*¦« os Particulares>o pWa pagar-lhe. o ainda trapa^ar longo
7.1.0 rasem ouriios íoMc!1 o"

«o «Sobovondo «mio um dono iulroso ,conseqüência, quem possa roubar com li-«. -*levanlwido-o. 
g»*dós de umas estância

^donde jamais voltariò como lazeni .,<
.» dos lacs arrendatário*. Sqgue-re pois i.o tem assim uma espécie do capital de i

)i reserva . melhor g mais seguro do que o pairam,™»doa arrendatários; e segue-se também qiTeí?
| gar de obstrair o luluro, estragando seus roeu 0lto governo os augmenta . sem lesão nen. gravame „«.'ra os particulares. fc e PB •

Creio, por estas rasòes, e espero que V. Ex «Àlservira mandar q„a„,o ante, declarar incursos' ,«decreto que acima mencionei os bens de loXs «!!•tv* que ora Iornarão armas, «• de qualquer modomn...rao para engrossar o partido desordeiro; eordenará ao chefe de policia, que . relacionando- "
o. faça administrar por conluio estado , lazendo-ôresponsável pela falta de exacç^ao nesta po,ie.Cumpra instar com o major Fontoura para «, •v«nha, p„l8 roilli0 sede?e espernr de sua activid,-de. Ha sugetto que quer comprar aSo u.nlns, da.pertencentes ao estado , a quatro patncòcs. Convémque V. Ex. authonse ao Alferes fiodri^ues para vende-t«s a.nda mesmo por tal preço, e que me entregueo produçto destas, para irnmedialamenle o empregaren. cavalhadas para o exercito; que esporo no? estomesmo portador. r '

IJ»r esta oceasião observei que se podem tirar aoou áo,ooo couros fle muitas estâncias de Missóe» e A-«grete , cujos gados não engordão , e por isso ,.5oiMcomo aproveilal-os senão deste modo, donde s.pode tirar um remanescente, capaz de arc.dir ás ne-cessidades mais urgentes do exercito. Penso mandarno meu regresso, uma pessoa á esquada a franceza a»ver se negocie os couros com algum cnpindisla que. IIprnlegido por esta, possa ministrar nos os objrrlos de IIprimeira necessidade. Sou com estima de V. Ex. ic~ M.caioc.amigo, Bento Manoel.-Está*conforme. Lnis üJosé Ribeiro Barreto.-Está conforme, D. José 13aN 
'é.'

ihaiar da Silveira , Capitão assistente da repartição ¦do Ajudante general. ' M
(Do Correio Mercantil.

d correspondência dns rebeldes. -.Bevet.aqSe*
tfiie contem.—Moções 

que delia >se inferem.
Supposjo as peças da correspondtncia dos rebe.».oes, publicadas nos números precedmtcs desta fo-ma, pelas revclnçôes que contém, sefto rorsimes-mas sulncentes para condusir o espirito do leitor at-tento á conseqüências da maior importância, com,

.'. nao Ju'p«i«os inulel consignar aqui algumasconsidcrapocs que podnáô ler escapado «os leitor".* quem não lenha sido praliravel uma leitura rtfle-tlida daquelles importantissinios documentos.A carta de Bento Manoel a Bento Gonçalves l,o
por certo de todas nnuellas peças a niais Tccunda <írrt
poderosas consider.çõ ,, em quanto releva litcioado máxima transe...n^ia. Segundoaqucllo documen-lo, com o qiial concorda a carta de Bento Gonçal-vçv. os priiiéipaes proprietários e capitalistas sik» tãoIhuii os pnncipae» alvorniadores contra a ca.isa do,republie». Este faclo. afr.rm.ido pelos deus chefe.•na.s dislmrlos da fa*çfl0, o. sobretudo , pela maiorrapacidudc delia (b>nlo Manoel) , prova q.ie os gran-d.» mterosses malniaes da província são hostil no»«"iinriiiii anarchisía,.; favoravfcis á cau--. nacioua!: ,

{^w o Sur.plcintii lo. ) f
• »• •
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Supplemento ao Correio Sergipe*, se. N, \1L
« d'ahi se infere rigorosamente, não sò que-a cau-
t$ nacional ha de por fim necessariamente triuOH
phar, mas tiohein que, se a população industriou
não se tom até agora geralmente declarado pelas ar.

• mas imperiaes ( como ultimamente o fiserao os pro-'# 
prietarios e capitalistas da Cruz Alta, apenas lhes* 
constou que para alii se dirigia- uma força liei), he
por se achar comprimida pela presença dos baudos
anarchicos» e não ter ainda penetrado no interior
da província uin exercito, em tal força, qne ofle-'
recnsse probalidade de debollar a rebeldia. A cuuae»
quencia que se segue a -estas he, que o meio de ter-
niinar aqnella luta dezaslroza seria o de invariar o
centro da província« não rom forças diminutas por
diversos pontes, mas rom um exercito poderoso»
que não podesse ser surprehendido nem desbaratado
pelos bonitos rebeldes, e que assim inspirasse colilian-
ça á população inlurussada no restabelecimento da
^rdem.

O meio proposto por Bento Manoel e approvado
por Bento Gonçalves para conter essa massa proprie-
tariae capitalista, isto he, o de •• feri-los no» seus
interesses' couliscando-lbes suas estâncias, sem pro-
cestos, e por simples relações .arbitrarias dos dono-
minados chefes de policia, e lazeiido-a* administrar
por essas suppostas autlioridades, sem pioduzir para
a reboliiao os recursos que os dous caudilhos imagi-
não, não pode ter outro resultado senão o de dar
lugar a uma serie interminável de violências e de
-roubos, de exasperar essa classe poderosa da provin-
cia , o briga-la aos ultimo* .cxlórço», para sacudir o
jugo de ferro que a opprime e a despoja de sua pro-
pnedade e iuteresses. he o syste ma da dc^appropria-

,ção com a; forma de arrendamento não pô:re até a-
gora faier entrar nos inlciesses dos revolucionários
os proprietários da província, como poderá cóhse-
guir essa fim a violenta medida da desappropriação

56r 
confisco, segundoé concebida e. adoptada pelos

ous caudilhos ? Qu ai será o proprietário qne não se
conspire contra um poder que manda confiscar as

{ropriedades,, 
sem forma alguma de processo, peloriital arbítrio do autheridadcs revolcionarias, exer-

§idas por homens desconhecidos, tirados da relê
insurgida, ou só notáveis por suas atrocidades nos

Suatroaunos 
da calamitosa' rovolta ? Depois de simi-

ianté medida, qnal sèrâ o proprietário que julgue' eompativd a segurança da sua propriedade com a exis-
tenda .da força do que emanou um tal procedimen-to, o que não deseje vivamente a volta das institui-
çôes que lhe garanlião bSo so'Jesses, mas todos os
outros direitos civis e políticos? (
- Em-quanto aos recursos que os dous candilhos es-
perãu da medida de que se traj-a,, disemo* que seen-
ganão em «seus cálculos', é isto lie «•vidente. Ò mo.-
mo Bento Manoel coulessa, lia prucitada carta, que"o estado mal so-mo dkk nossas cousas (diz e|UO e
a*-inteira paralysuçío—do couimercio.-re parlicufer-nieule da venda de novilho» « animaes,— faz cOm
que namuui homem probo o «bastado pretenda ar-
rendar, e vem por isso naturalmente a cahir valiosas
estâncias nas mãos de indivíduos pobres que não tem
Meie* nem se quer para justar pedi»* o outras despe-
«a miallivois"; o, »e lai heT o descrédito da cauaa

da revolta, mesmo entro os seos parttdista*, que a-
|»ena» algum miserável quer tomar de arrendantenti)
as estâncias uzurpadas pela facção;,se o" comaieiriu
está interinamente paralizado, e paflicularnieiite o da
venda de novilhos e animaes, como poderio os cho-
ies da revolta tirar recursos, para o seu denomina-
do estado, do confisco das estâncias * e da admitiis-
tração o venda desses mesmos aniina**, inteiramen
te paralisada segundo sua própria confissão?

Porém, quando essa parati/ação completa rio rorv»
murcio dos animaes, nau baluüsse a violenta uiediuu
dos dotis caudilhii», e algum produeto se podessnrcalisat' dessas propriedades uziirpadít* , elle se cs--
coaria todo entre as mãos rfos agentes dessa ;idmt-
nislração e de seos mandatários; nem outro he o
fim com qtie foi roncebida.

Transluz porém neste lacto, e em outros referi-
dos no mesmo documento, uma verdade bastantú
animadora para a cáuza nacional: que os recursos
dos rebeldes se achâò cttinrtos; que a vioh-ncia,
«mico meio qne elles mesmos indicio pára salísfasisr
as suas mais urgentes necessidades , he já quasi im-
produclivo ; e que , se o governo imperial empregar
medidas-adequadas, não estará longe o mnmen'->
em que a deficiência de recursos 'dissolva'e^ses ban-«
dos devastadores, que até aqui tem subsistido jn-ik
rapina.

As outras duas propostas dn matançn dos bois d<*
Missões, para vender o» couros, e da vehda de 2Õ0
mullas(!) a quatro patações ( !), para comprar cava-
Ibadas para o exercito, bem cttmo a declaração , quOconsta da outra peça da' famosa cOrWsptarftteucia ,
de que o tbezoiirú não tem cliegado a recolher 20
Contos de fs. das collectorias , acabão de revelar b
apuro ém que se achão os rebeldes . a absoluta falta
de qualquer outro meio de supprir as enormes despi-
zas da guerra. As providencias dadas uliimameuí"
pelo presidente da província , para evitar a passagem
dos animaé» u a venda dos muro* roubados, deVeoi .
tornar ainda mais ilhizorias as modidas violentas, osw*»J''
peruilças dos caudilhos da rehelliilo. ¦-. ;• •

E se as considerações que deixamos exp ndidiis
não bastão para dissipar Ioda a duvida sobre as di- -
iliciildatles dos chefes rebeldes , em obterem o» meios
de continuar u lula rom vantagem , fia ainda outro
facto no importante documento de quo se traia»
que põe esta verdtidu na maior evidencia, IS a d*
seria mais Unninanie para provara miséria ds facção
do que Jo expediente proposto por Bento Manoel ,
de mandar um agente a esquadra fr.-iuceMB porá,
com a prolecção delia , vender os couros (bis bois
que ainda eslavío* viv< a nas estâncias de MissiW .
Esta revelação de um expediente'/ em si tão r?M*vêl ,

1
tem, comlndo, Um lado, sumihffmi-nlo gravo. e.
digno de ailenção do governo imperial, e vem a ser*"a confiança que o caudilho traidor'e rebelde, <1<V« -
sita na esquadra francesa, para proteger os:sei»*»-
missbfios na venda da propriedade roubada ans pari-lidiotas da cauza nacional. Esperamos quo o govrV-no dará a esta revelarão a atl<-nçâo que mefece {- Iflílb ,
empregará os meios convehientea pu/a j|ue a ban« •
deira da França . que se dit amiga do:«ràstil, uào"
cubra deprcdáfoes doa rabeldes, a disttfbjflçà» da

• •
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fcuppíe.uento ao Cortejo fêerfftpense JV. 171.
a——. .',.

fropnodadB^os^ebjosoroí. da iiUogridadc do iuiperw,
a) contr.cio» oromOíOí, pai a alimentar a revohfap
pra^etnar os crimes, «a ii«sol*ção aaquella provin-cia. Confiamos que .0a,0 8U a^rrawcârfll> sobru mu
Objeclo tio importante, co„, as—bBllas^,tlM.o#ias
de «jnein lh« luaiaúa pela imprensa, que espero o
desfecho dos negócios do Rio da Prata, para vigiar
e iniMtyir, efiin de que ps interesses do império não
sejâo compriMiieUidos pelo dolo dos agentes france-•aes nds atjtia» daqtielle rio, e dos seos afluonies.

(Do Despertador.)
" ';''¦;;"•;;de.^peí>iüa.!

O abaixo assignaáo achando-se exonerado dp Çotnrliando Gera^ d^ Copo do Permanentes desta Çapi-1tal. «jl^TÍa a ym dos, seus mais religiozos devores,
^HfS-. N?*'™^"*?*0 â,^dpS ps $rs. oljficiafí, nfli-
ciaes HJfen^r-es, e roaif Praças , seos, agradecimen-
tos, por qaanjip lhes deve polo bom desempenho de
suasqrdea^, disciplina militar, e sympatliiasque sem-

Sr?.l^ 
"(erpccu , « Ib^s assevera, ,qup sente não no-

er cunlitjmir em tjo gostozo exercício que deixa
com saudades peta st|pjcaçãq dt^ ião dislinctoá cama-
radas: i^ todos «o ofereço oin qnaluucV parte parao que Inus poder prestar.

. è uro>!f't«t «enseje, para igualmente agradecer a
M0?, ^^P^iíWfg08.» que em sua residência nesta
QM%> 9, ^^ujaVflb, os bons oflieios du amizade

* HM?.sf!%n^1r^'j?Hr}'?» * !• l°$>f jpe^te' dnpnipá
°$ ?"'!, W*M>. e ?<? {he olíerece pàrq seo seryiçu.
sentindo qqe 1% nw ÍOfse póssiveí despedir-se de
to.fjo|«ro parliçujar, o q' faz. par meioj deste animçjo.

I f} Cooçdllo Pm 4e Azevedo['*'* Atmeiàu*'''"""'

«K/' ,-¦.-; ' _'- 
""¦' '

// Convencidos da ingenuidade dos sentimentos da
\i>os*e, iWnstre aniMHKsiwúe o Sr. Capitão Goneailo

Paes de Azevedo o Almeida, pela despedida aoeorppdje qwefoi, digno CotriiMindarito Geral, e m*i* Cijja-• dãJSí aproveitamos a oportunidade para certificar aoíiKsmo Sr. que não meaps sentimos vermo-noi pri-wdos d» *ua conqMinbiaoesla Capital: seo, mérito eJímarade» militai; que o deMinguetn, reunidos á« pia>neirãs.pohdaa que regnlajvao seos actos, o tornão dig-«o de uossa, .«udade a sympatliias; sirva-se o mesmoSr. aeoêitar w sinseros agradeeimeilto» que h>, tri.-buiãp iodos o» seos antigos»a qoem deixou sandezp*.

O licdaclor.

Will#PO^E»jrdA^
'-.'¦¦'' . i -...¦¦¦ ';;< o,, s.. -- Sr. JtejIe.çtoV. ,Gouzas baque ««da, #m «^admiro., 4 poucotempo, vi. eouy^onj»68olt>isWejBdp Vigário,, o Sr".
Ml* Auiamip; Esteve», publicar ejn a, missa, Çonven-Uial da Malii*. mmj.ea.liplÇRJ,v em, o.ue o ÍJxuí, j^çv

J,fl^»p»taiic,,n»i.uda.»a, qw> imuí festividades e acto. Re.- prosas jSB^Iypa»» de MWa v^^inU.ileraveU •»,
wuralialiuãjt» d»? se tpwfea» bMiqo* Njaoníes, e
^feíjtewteiai lojp^iprc4i|ajrn;. istç,jDoaip S:ft«l-

v":

J

•minei, soturnamente,que e Sr. coiuinaiidante iiilcriu»•doa Permanente», consentisse em um dos Actos,«
q' se devia guardar todo o critério Reügioso, subu,itrsãoe respeito <|t»a cumpre a todo o#que profeta a S*f•grada Religião do Império, qual o da Procissão d«¦Senher Bom. Jesus dos Passos , a muzíce do seo cor-
po que acompanhou a dita Procissão esrollioce, c«imo de prevenção, para tocarhyfuuos pr»»IW, e «wy

( trosmózicasindecentes q' a modéstia Sai caihir »««•»*»'
dar mais escândalo, pri vandoaté se cantasMüui os Mot ¦&
tos jtmlo aos Passos com toda a rcveneiicia rdigios»,como se costuma, Quem tal diria Sr,.Redac#or, q' *t*sim se profannssa o reipeito qtie*.devemos guardar *nossa Santa Religião. Sirva-se Sr. Red.clor dar pu>blicid.de a estas mal traçadas linhas, afiai de qne o Sr,Major Antônio Pedro Machado, corrija « seo Mesirêde Muzica de similbanie procedimento ante RelifrioM».

e immoral . ^
Seo Patrício e Am igo. *///

O Administrader da Typograpliia. faz publico^que achando se licenciado por tempo de 3 ttje/«4 p».ra ira Proviacia da Bahia, fic*-«m í«o rogai HiteriijaVniento o Sr. Manoel Alexandrino da Silveira pitmeire-etlicial da casa authoris.do por ordetu do Exm. Pr«>sidenle <da Província de 16 do corrente

Nesta Typographia se dirá quem vende orna» ««cia»va moça para fora desta Cidade. « « posoue i-uiaii»mente be vendida. .57^;,

O abaixo assignado fat seíente ao .<©»<.
peit^vèl publico , que t;^,dia 11 de Maf-
ço a uma Ijora da tuaubâ loi fOrubatla %sua, €as« por três face morosos,/ os quaef.l^vaVão-lhe tolo o precioso , assim cwn»
obrigações de .pessoas q^e ifte er^o de^vedoias, e umas letras, tanto*«t*a* ,^4mo de pessoa da Cidade éa Bafeja f'«como o anounciante peta' preheía>N|
qut? faz este, não ; teuba ten^íi! ^é! vt^f ,ósseos assentos, aiim rie eonberfeí ja ««» •
tureaa e imporlancia das coitraas rouíià*
ps , o que em oij)ro tÍMmèro d^l^lh^
fará, por isso pr<eniiie ás f essWn«!i*> que
jas mãos lenbão ileaparecer essas. k*«tias, e obrigações, qtjféi eònfiMcto netn
ti tu faça 9 com queimas apresentar abqudade de patftieipa^littB ,, ;iíim ^ eííê
dtf> a» providencias líecessaria»., .á e>»p*
tíira\;úúl'\m tnálváddsi Villaí Ctf»stiru>-
eionaí 4a'ÍJ#tanc|f, U^M^mW^^M

;"•'" " ' *"'! '¦" niiiii iiiiii m iii..nÍTÍÍwift»á&tH»í»a.tf*B*i líWHWPtâ- mMHkVWttelfiPI/lv *
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