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da retirada do exercito
não chegarão de Lon-

Franca da
dres ootieas
irrtpotráncia conxo as
recebidas honrem pelo
ele. Os desascres de
4301:aparte são tão grandes, que nem elle mesmo se
greve a eneobri-les aos seus em:Tumidos vassallos;
• por isso os boletins Francezes não sio de me.
llar preço que es Officios dos Atuados. Destes uios alo os mais importantes os de 17, e 19 de
02nruhro ;e como pelo contheudo preferimos copias hoje o segundo destes, diremos ao menos do

primeiro (em quanto o não copiamos) que refere a
;Acção do dia i6, que custou a Bonaparre ao. peças de artilhara, i zb homens entre mortos, fe3idos, e prisioneiros , hurna Aguia , e muitos caixõei: cem tudo os combates forão muito porfiados Alijados tambem sofirerão a perda de 6
mens com muitos °Inc.-jaca de distinc-
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Sterware , ao Pisronde Castrereagh.
Leipsie , 19 de Ontubro de 1 8;.
;.
Não pôde tardar finalmente o lipa, e ,a Inglaterra oriunfaxire pócon os Miados 95:

ad-

sentimentos.
Estimaria que mais habil penna dese
V. S. os suceessoS brilhantes destes dois
dias , mas tentando fazer
ào dos nc
principaes , para a remetter sem de hum momelro , farei O que poder •para d rnpenbar este
objecto deixando as narrações maib cllCrslftCL&das para outra ocasião.
A' 3., 1ctoria , alcançada no di 16 e o GeneBirtdier,, seguio-se no dia
das as
Combinadas contra o exercito
parte 9
de Lxipsic,
nida de mais' de 100 peças de arrotos, e hum numero immertsO
a dese rção de todo , o exerçáo Sa.
opas da Baviera, e WittltinbeTg 1
lana, artilharia, muitos GenernS,
Reg ri ie r , rallety ,, Brune, Ler.
912e
Ira rd,
on , áao alguns dos primeiros fulcros desta gb o acçáo. A tomada por assalto
da Cidade de Leipsie , esta manhã, armazena , artilharia , e munipies da praça, com o Rei da :a=
XOliza 1 to& I sua Corte, a guarnição, e retaguarda do uercito Frantz rodos os feri do
de
mango (que passão de 3Cak
de
Borraparre , que saldo ás 9
e Miados entrarão ás st , a derrota ccnipkra do
Niro Frantez , que procura escapsr por todas
s direcções, e que ainda está cercado são os
i' cem de que podemos gforifitar-nos.
V. S. julgará melhor do tesoirado conheceu-

sm posição militar. Em primeiro lugar prodar htavi oonra mao sucinta ) como G1

....utawahsoluo,a,

uk.o.‘emaxauaJ

grande, e em segundo lugar descreverei o que et meerno presenciei, isto he, as operaçoes
pe Real, e do General Rincha..
Nos meies Officios até 17, dei conta -da Fiados exerciros Alliados até agi/elle tempo.
Corno o Frineipe Scbwartzetwilers tinha annunciado
ipe a intenção de Nuas 1Magestades, os Soberanos
Alijados, era renovar o artaque no dia 18 e os
exercitos do Norte, e da Sdesia rinhão recebido
ordem de ornar de cancere°, fizerão- se as seguintes dtsposiçoes geraes.
Devo observar que o attaque do dia r6, pelo
erereiro grande, fez-se ne vistnhança de Liebert
Iwabiolirit. Corno o terreno era muito proprio para
3 eavailaria , houve -hum combate muito sanguino.
lento e obstinado desta tropa, com mais de 600
peças de artilharia; entre os exercitos contrarios.
Dois ediScios separados que o inimigo occupava
com muitos batalhões de infantaria, e que forma.
Vão quasi o centro da posição do inimigo, forão
aicados peia infanteria Russa que, depois de rer
sido muitas vezes rechaçada, se apoderou delias
com buena carnagern espanrciea.
Toda a cavallaria i-nirniga dis ordens de MenFiflt ava nçou; e fez JIUM furi
atraque contra o
centro da posição dos Alliadosi que conseguia
nearnente forçar.
eu formidavel cavallaria , 6
Arartriaeor investirá° em
exceder a capacidade nem o
ue se fez este movimento:
- dizem, destruindo regimen"o á sua posição com mui- ixado 700 Dragões na lio mortos ou ferid s. O
que cotnniandava , ás
vailaria inimiga , perdeu hurcitos ficará() quasi no mesu o combate.
noe
to estava pira cor o seu ataque, na manha de ]S , desde os
pontos de reunião
para as priecidas nas estradae reaes que vão a
tos do Norte da Sriesia , dev
e a linha do &tale , e sulere a
iço do inimigo ao longo do rio Panba. O
neral 81ig 6pr cedeu ao Principe Real tinha mil
homens de infantaria , cavallaria , e artilharia de
stu exercito e com este forrnidavel reforço, o
P.Kete r' tet do /Vortr devia atacar desde os altos de
Thurcbs , em quanto o Cieneral Rierber devia reter
a sua posição defronte de Leipsig , e fazer ni maior
eaforp que podesse para tomar posse da Praça.
No caso que rolas as forças do inani
m contra hum dos dois exereitos dcvio
ttezeneeteee
ao sau-tio
consultam

-

11.912e1Ln porçao da torça
inimiga, que por algum tempo esteve opposra ara
Prineipe Real ele Sucria , e ao General oirreber
ba tomado hurra mu j o.) boa posição sobre a mate
geias -esquerda do Pariba , rendo a sua direita no
Forte ponto de Tem-Eia, e a esquerda para a banda de Leipsig.
A primeira operação do eXerCiTO do. Príncipe
Real foi o torçar a direita da inimigo
e obter
posse dos a.tos de TorriLe. O cepo dc Ru:.
sianos corrinnridado pelo ::General irinungerode , e
Prussianos sob o General Bulow , farão destinos para este fim , e o exercito Stleco , foi destina.
g para forçar a passagem do rio em Plosen , e
Mar44U. A passagem foi executada sem muita
op uS:ção. O General virmingeriek tornou em Tarecisa peno de 3e0 prisioneiros , e algum canhões.
O General Eluriser pua o seu exercito em movimento logo que percebeu que o grande exercito
e:stata empenhado com muito Calor nas a/là-Jure.
as das alda'as de Stallintz , e Probestbeyda: e o
exercito do Principe Real ainda bem não tinha
feito o seu movimento de flanco , ia 4 infantaria
inimiga tinha abandonado a linha do rio
redo-se para a planicie, em linha e columina
banda de Leipsig, occupando Sonterfelt, P/1/1.
Schoujelrit , á pressa proiegendo sua retirada.
acontecimentos deste draforale aqui mareados, principalmente por hurna mui . forte canhonada , e al.
gomas iordbanies manobras da eavallaraa do OCITe.
al winzingerode : excepto por fim quando o General Langerott, que tinha atravessado o rio,
COu a aldea de Scbonfeld , achou consielerave
sistencia , e ao principio não pôde romper carie-.
nho ; porém sempre alcançou toma-la , mas foi
outra vez repulsado; e então o General Vuther
lhe mandou mui expressas ordens de a retomar á
poma da baionera , o quc elk concluo antes de
scurecer. Alguns batalhões Pressierrot, do corpo
do General Bulo,v CEtaVá0 crnbtm forremenze empenhados em Prumrdorj e o inimigo hia-se retirando delles quarda o Principe Real ordenou que
a Brigada de fogueteiros debaixo do carnmenclo
Capitão Royrie
formasse na esquerda inuma.
bataria Prussrana
e fizesse fogo sobre as cedi/ninas que se retira
a fornnidavel arma de CUM'
grev-e não
bem emelt/ido o entorpecer
hien MnS1
d Infanrar p a ; o qual se rendeu á
primeira descer mo tomados de hum terror
pani:o), quano o bravo , e benernerito Capl O
RoY ne ornamento de sua profusão, e cuja morte
'
he grande
perda para seus amigos e o seu paiz,
recebeu hum tiro ne cabeça, que privou e exercito de seus serviços. O Tenente Strangways , qui&
lhe suc
a no cominando da Brigada , reeebete
do Prineipe Real os agradecimentos pelos serviço)
que a Brigada fez. Durante a acOo
s de
artilharia *Saxenier se reunirão a nele e
ledo'

utc Riuvlincna,t.n. luitti rOSÉ

MELHOR EXEMPLAR ENCONTRADO

fios. Ho u.
o das priarrolharia
e o Principe

logo
. iras contra o
não ter
ai mandou por hum
t elle hia capiranea-los contra o inimigo , 6 que
as
, aceeitarão, sem excepção i.e hum só.
Estando já esiabelecida a corromunieação
postos dos grandes atraques, e desces diaLs
Grao Duque Comrantino , es Generaes
..edoviieb , e outros Olficiaes de dosret com o Principe Real , coturniianjoihe os 2ccontecimentos , e progressos di rres. Falece que o inimigo fel buiria
ada resisrencia em Proto rtbide „ Stateii
differemes columnas,
, e nflwTZ, porem,
SQSteaLiO CS1e9 pOn1011, corno descrevi no
primeiro Officio , arrojaião por fim tudo
, erre de si.
Tendo o General Bennigsen tornado as aldeas
3re a margem direita do Reug scbem e , tendo-se-lhe
traído o General Butna que veio de Drrsda
bloqueio da qual Cidade foi rendido pelo Geral Toincy , e manobrando Lambem o General
diustriaros sobre a margem esser, o corpo do General Tbielpnahr,
pe Mig uricio marchou sobre o mesmo
deste dia foi r1 u o nimigo
resultado
o
-rd u mais de eoè homens, enire mortos, ferie 17
e prisioneiros: 65 peças de a ilhria
óes de infantaria Alemã, com tidas
iras e Generaes , os quaes desertaram ern masme a acção. Os exercito s ficarão avena
campo. que dnhão tão valennemenconquistado. O Prinelpe Real o seu Norma(
Paraiidorif ; o General ftiodcher ficou em ver-rire, e o Imperador , e o Rei da Press' em
Perto do fura do dia soube . se que o inimigo
e Narmlionrg; o
„hia retirando por seriseedfrir
i da Prwsia mandou ordem ao General Blarter
destacar sobre aquella paite. O movimenio
Principe Real completamente lhe coroou ada por wittentArrg , e pela banda de Er
uiro tempo antes se lhe trilla ,ornado
vel: só lhe resta a linha do Sadle; porem e
o os flancos, e a retaguarda lhe hão de ser p
clos durante s marcha, raio se Ode dizer com
le porção de exercito elle ha de chegar ao RheFesra manhã a Cidade de Leipsie foi atracada
nada , depois de liurna pequena tesístencia,
OS exereims de Binchrr,, do Príncipe Real, Gerat Bennigsen , e grande exercitoe Os Mioreehaes
Urrarem, e Mraedonsid , commarsdavão nrs Cdda.
estes , e os Mareehaes Anemia , e Victor ,
arn difficuldade escaparão com homa pequena e
Ala. Suas Mwestaici o Imperado da

i4,
o Princ; Real da $teeció
e de suas reg.:lectiva: ntoy:ias, ene por differentre po
iedo
ev
de praça.
e regozijos do Flavo n.o se
multiplicidade de largantee
bilidode de poder
que foi mostrada
Jante em Chefe
Principie Scbwartunbrig
Cspitics; e rambern o Gut-que Me Foi concedido para
podem cila-te-me, como esc lida de eu não mandar huperfeita conta , a qual com
o futuro.
o peto meu Ajudante de Cridistinguiu
que se te
is que está neste eaercit
sdn presente comigo em todos os
. a V. S.
acomecimentos, e vodca exp &
a` particulares. Tenho a honra de ser
Sac.
Carlos Stewan , Ten. Gen.
(Asrienado)
P- ã. Chegou hoje ao campo da baralha
m Officio] que vem do exercito do General Te:bom, e traz informação de se ter rendido et re11 ti ao corpo debaixo do seu comrroando , e as
chaves da Cidade, que furão appresentadas pelo
eire Real, ao Imperador da Isai. (Copia.
.E!pribo).
Lwrdrer 9
Afirmo que chegou frema carta do ConG.
nente, em que se diz que no dia ar o General
lawber alcançou homa nova victoria entra oa
oninuges , em alcance dos quaes tinha sido destado; fazendo , rande numero de prisioneiros., e
mando 49 )CÇa5 de a rtilharia.
o Cieneral 1970,4 leve
Diz-se intu era
rnesenn dia hurn.i acçâti em que consegu'o yanragens. Diz se que a Srii3m não só estri em armas que se ¡mio i confederação; acereseenque a BIPier.i 1C'V.1111C o Tiro( ti firrstrim.
As cartas de Hrlisofarid di7ern que no fira
mez !assoado ainda os Frartexes esta
1-wrg com hUrrl força de i ‘ob homens, tens
niczes, BYentrr estava oc.
seeo. pari
bolos.
da por 701) g relas. Zel Hanover .
guarnecidas
com
destacamentos
dos
, estacão .
certeiros afilados. Tem havido varias escaramuças
uorn as forças de Davonst nas visinhanças de Riad/tolø.
Diversos desiwarnenros Russos se vão esteio.
endo para as fronteiras da HollAnda.
Humos cartas de Parti de 4 do ecorrenre
referem que lionaparte estava no dia zá em Foida, e CIMAS o suppunhão em Ossnarb, no 11/45?_

ILEGIV

Metias °incises; rstas
,erso dia. Segun
. Os restos do seu exerva no dia a;
sisinhartças de Fransford
.cito rinháo chegado
por a.qoelle tempo, e o Marechai Ney entrou na
Cidade no dia 36. P avaese em Paris que a inmação de BoNaparse ata fazer todos 01 esforços
de Aúno.
para se sustentar
Lisboa 8 dc Røveu,bro.
Estimulamos poder dt hoje inteiros os Bole-aos Fremem' que, iegwd ja dissemos , não valem menos que os officio* dos libado, mas sendo impussivel por sua exrensão, daremos aleunus
-passagens que sio de latim merecimenro sinsulan
Depois. de Callar dos atraques do exercito de
Silesia para passar o Pinha e de dizer que Ney
o rechaeara trez vezes, acrese: nta O segu rire
1, As Irei horas da urde a victoria era nossa tanto contra o exercito da Si! ria, corno no
Lado onde estava o Imperador eontra o exercito
grande. Porérri neste tempo o exercito Saxoni,)
infantaria , cavallaria, e artilharia e a cavaliaria
de victemberg passarão inteiramente para o inimigo.
Do exercito Saxerrisi não ficou mais que o Genes ho/ai Zes-clin , Cot-rimareis= em Chefe, e -co
mens. Esta .traição não só diminuo as nossas h-ilhas, mas entregou ao inimigo 0 importante desfiladeiro • que se havia confiado ao exercito Snee:rad Ctip infamia chegou ao ponto de voitar inss
.tanraneamente as sues spa peças de artilharia contra a divisão Durutte. SC;nia-Se a isto hum momento de desordem .; o inimigo passou o Partira
▪ flurehOu por Besdinitz de que se apoderou , não
ficando desv iado de Leipsic mais de meia lego. „
Faliando do ter voado a ponte entre Lcipsic
e Lindenau, esijo suc so annbue ri falta de capacidade de hum Coronel • e á ignorância de hum
.Cabo accrescenra: Hurna parle do exereiro es.
uva inia e!,) outro lado , com hum parque de 8o
peças de anilharia e alguns eennas de carros. A
aranguirda desta parte do eeercUo que cliegava
pante , quando a vio voar, pensou que tieas cahido no p2irr do inimigo. Ouvio ,se em todas as
fileiras entre gritos de desesperação — O inintr.,,,0
0-5Lá na no; st tenras& e as pontes estão desta uidas. —Os infelizes soldados dSpersarán-se e temasão Slivar-s". cama pn.tsssern. O Ductie, ,le Tarem50 passal o rio a nado o ConJe Lar g ri) grou menos feliz logou-;e; o Principe Ponia.coss1y,, mote.
toda em hum cevallo fogoso , lançou se ,a agua
e não aperezea rirds. O Imperador cynevio soube
&sie desastre i era tarde para o remediar; e com
cfreitu riso terla si lo poesivel dirdhe remsdio. Não
se n5.1: calcu!ar as pedis Cata5- adaS por este funesta ec ' rtir irua avaIiia Cfl 12à homens e vasios centos ,le cnrros. O exercio Frarseez

gut victorioro c

l'ium exercito derrot

Erjurt

•

PI+

O Officio de z d Outubro que fica trenscripto lie por si SÓ hurn doce oro ineontest.sed
que prova á Eureps, tanto tempo desgraçada, que
he chegado em fim o termo do sanguinario e de..
testavei dominia dc Bonapine. Indocil á lição ter,
rivel que rai Russia lhe custou sonjs soldados
arma obstinado trim novo exercito numeroso, e
julgando poder ainda governar a fortuna despi
proposras vantajosas. ele paz , e decide se pelo pa r
a-tidoagm.Psertiunfolhdpõ
vontade dos Alliados para a conclusão do atmistiaugmenta eorn prodigiosa actividade o numero de (ropls , e começa de novo RS hostilidades,.
Julgava o orgulhoso que novas victoriss lhe consers
lio a preponderancia na. Alemanha , e que levaria com ella, 20 irn SCII; projev itOs insensatos ; mas
liuma serie de derrotas , diminue successivamente
os 3etli eXti'rCIOÇ rOvoltãO-Se Contra eac os que
rinha por arn : gos , e qns si'. par temor o servião,
redusido unic4rnense a força dos seus infelizes
avos, não terá .igora diante dos o l.hos mais
ue‘ei quadro espantoso da sua inevitavei
Terminaremos leu¡e os artigos ela; folhas de

Lsirdres com a recapitulação da perda .Feareresrs
nas ultimas seções.
( Resumo da Fr:Ria Franceza.)
Em ir; de Outubro na bata:lia com

Bineher

•

Com os Aristriocos
Em 18: na batalha com todo o exercito Alliado , em mortos, feridos
e prizioneiros
19: na tomada de Lciosic
Perda cansada efela separação dos
SetnitiOS Bak, ;r,5 willeruhurgnexes

dosbceno

1;11

- I6'24i)000
Total
—
As Gazetas de ['esp.-iliba chegio a ts do
corrente , mas- nem a de Alidrid traz noticias que
mereço o ti-abaleis da copia , bem que o seu Redutor seja hum lies mais soflicitos em transcrever
sem perda de relego quanto ache digno de publicar.
Do nosso exercito vimos cartas do dia I/
estirado jí. o Quartel General em ilsanpert. Refeque coruinuavão a chegar prisioneiros e que
se tinhão tomado 8 peças de artilharia. Falla-se
tamisem de hurna nova acção do dia ia, em que
se diz que tornámos 4; peças de anilharia s mae
não sabernos que credito merece esta noticia.
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