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Sin pae entre

Narimburg e Gorlitz, perto da Vi/Ia de Kielingswalde , 2 de Setembro.

Silesia está livre do inimgo. Ao vosso va_A_
lor, bravos soldados do exerciro
Russa

c Pru!sía-

no que eu commtndo , — aos vbssos esforços, e
á vossa poeirada em supportar fadigas e necess dades — devo eu a felicidade de haver arrancado
huma bella , Provinda das garras de hum sonhador
inimigo .
" Na batalha de Kalzbiarb , o inimigo avançou temerariamente contra vós. Denodadamente ,
-e com a rapidez do relampago, rompestes da encosta das vossas alturas ; desdenhastes fazer-Ihe fogo; avançastes contra elle á baioneta , e o lançastes ás margens do rapido Neisse e Ka(zbach.
" DepOs, vadeastes rios, e arrebatadas torrentes; consumistes as noites álerta ; muitos de
vós chegasres a estar sem mantimento, porque o
má° estado deis caminhos, e a falta de cornLois
embaraçarão virem os suprimentos; haveis rir rado
de frio; sofFrestes a Kurnidade, privações de rodo
o genero, e ore de vestido; todavia nio vos amofinastes, — perseguistes dilig,enternente o inimigo
baticip. Ell vos agradeço hum cnniportamento táo
digno de louvor. Só hum verdadeiro soldado reune
em si estas qualidades.
" Tendes em vossas mios to; peças, 15.0
carros , os hospitaes, as forjas do inimigo, seus
carros de traanrirnento , hum General de Divisío,
dois Generaes de Brigada , grande numero de COreineis Officiaes do srido Maior, e té,800 prisioneiros, duas aguias, e outros tropheos. O resto
traquelies que vos firo cara na batalha de Káttbach ,, ficarão tocados de hum tal terror Fanico,
que não poderão supportar 3 vista das vossas baionetas. Vistes os campos entre o Katzbaeb e O Bobe,. elles provo o terror e consternaçáo dos vosinimigos.

HOR AT,

"

Demos graças ao DEOS dos Exerckosi
com ?ilida do qual haveis derrotado o inimigo'; e
juntos no serviço divino, prostrai-vos na soa presença pela elosiosa victoria , que vos concedeu.
Ajuntai as vossas devoções a tres victorias bor.
r4bs) e depois vamos Outra vez a0 i nim i go . 33
"%Weber.

Londres is de Setembro.
Secretaria dos Negoeios Estrangeiros.
Despachos da Tenente General o Hort, Sir Cbar
los Stewart, K. B. Enviado Extraordinario
de S. M. e Ministro Plenipotenciario na.*
arte da Prussra.
Quartel Gmeral de S. M. o Rei da Prsissia, Zebista, 27 de Agosto de i8 t;.
Lord, — os meus ultimos despachos teráo informado a V. S. da determinação dos exer.
itos aluados de destilar da Bobernia , por muitos
passos na Saxoni, e entrar em imrnediatas op eraçóe's oilensivas no 'lesmo e retaguarda do inimigo,
se elle ainda .c.ons2rvasse suas posições avançadas
na Lwacia , e persistisse na margem direita do ElErn quanto o . .., sande exercito RUSSO cornmandado pelo General Barda), de Toity inclusos os
corpos de wittgenssein e Miloradcrwitcb, e o corpo
Prussiano do Ge cual Kkiss, jut-aansente com o
rodo do eXCreire Austríaco, devião obrar ofiensivarnente na BoÉersie sob o conluiando em Chefe do Principe de Schwartzenberg o corpo de
xercito do General Eliyeber composto de hurna
divisão de Pri-!!SiaMOS sob o Tenente General
d'rorck , e as divisões RUSLIS do General Sarbert
e do General Langeron, se devia mover da Silesia
e Lrisacia , e ameaçar o inimigo em frente. O
General Plucher devia evitar travar hurna acção,
geral rnórmenre contra numero superior. Em
confounjaiã
insrucõcs o Ge. ai Blucbcr
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AVISO S.
Sahio á hz: o N.° 6. 0 de S e.irirla
e.,_
S'.15srç,lio do PATR107-.4
7ornal Litterario 7 Policiei)
Mercantil , &c. do Rio de Janeira. ''Vende se na io/a. da arre t a a
Vende-se horna ama de i&te 1-122ra Mina, que mostra ter t6 -1 18 atam de idade, sabe faze,
ZOITInt 9 engomar lizo, faz rneias , e eoz-:. Qatrn a tpizer comprar ,;iiria-se à caza 9ue está deflora
lo Ex. mo Conde das Galvelas , erra Mar tta Porços.
Ha tempo de .1..; annos veio do Reino para o estado do Brazii htim Bernardo j(g., Carvalho
niho de Andri. Cirrvaibo, do Int-tar de Tostorto, do consdho de ridra Arcehispadn
Eraga e iclIA
nesta C.51-te-do Ri3 dc 7anesr) ,o {ladre FranriJr0 .71Sé ; Pieira
de Carvalb'p , Abbade k Taboaças
:ohrinho do dito , que dezeia saber deile, ou de seus filhos : espera daqui em diante alcançar esta ric,
ie;a por cartas que Pir. sejáo dtrijilas pe:o Correio desta dira Corre.
Qiem quizer comprar hurna ama de leite com sua cria falte com D. Anna ,7oaquin4
da g Marrecas N.°
RIO Df:JANEIRO tz.t IMPRESSÃO

