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partes Sua Magestade o Re(

5e obriga a cooper
eme para este desuno. Por outra pane
stade o Rei da Prussia, que nas suas
eçoes com a Rsessia tern ki expressamente teos direitos da Caia de Brunsivig é Laintir.
sobre Harto :ver, cooperará com rodas as suas
ades pata recuperar seus Estados Hereclitatios
a uella Augusta Caza, e á Caza Ducal de Brunswick.
11. A Prussia se obriga a manter no campo
mente dai
exerça° de fiQkk homens ex
rniçéies nas fortalezas,
111 A Inglaterra se obriga a
de Sua Magestade Perissiana para o anno
(66.b666 libras esterlinas em paga

Bretanha e Irlanda

Em nome da

siveI

Trindade.

Wel fb Grave
Magestade o Rei do Rein
Breanha e Irlanda, e Sua Ikelacest.h.le u Rei
Prsua, unidos para o fim de seguras a indeturopa, tem r:solvido regular . por

23 e elinet1S20
sa convenção,
uxilio que deNeurearius
em reciprocamente forneceNse.
Para o que nomearão seus vos Plertirios , a saber: Sua Mgestti o R.ei do
Unido dr Grau Bretanha e Irlanda, o Hon.
Charles Terilliane Stewart, Cavalleito da Or
o Ranho, Membro do Parlarwrico do Reino Unido, hum dos Tenentes Cencraes de Sua MAg-sra.
e Enviado Extraordinaro e rd:O:suo Mee Si
nipoteryciatio a Sua Magesode o Rei da Prfillielj
e Sua 'Magestade o Rei da Prussia , ao Barão Car.
dos "Inverto ele ilardenberg , Seu Chanceiler de Es*ido , - Caralleiro das Ordens Petasianas d. Aveia
.Preta, e rerstreiba, da Cruz de furo. de $.
...retsalens , de S. André, de S. sflexandre,
de
de S. Arma da Russia, e de outras muJras, âce ;
iclue depois de verificarem e trocarem os seus piemos poderes, concluiráo as ses,iointes artigos:
Arr. 1. Sendo ia Obitet0 da presente guern
testabelecer a inderendeneia dos Estados opprom'elos
pela Franga , as duas Altas Partes Contratantes
se obrigio por consequencia a dirigir todas as suas
operaç a este Ovo; e como a fim de cornprir
io mesmo, seu essencial repôr a Prsissia na posse
do -seri poder relativo, e , prevenir a França de octopar d' aqui cru diante a!gumas das praças fortes
amen' alstarta
.Nratte Ja .dllemanha

ensaes. A mesma abrigaçao
papel federativo como no
e VI. Go
Russia.
VIL A marin ha
for praticavel, em
para 511 scentar
1,15.1 Carter/UI

do da Russia.
no Tratado J.

perará, quanto.
s Prussea
em aluda d*
ornrrietcio da

Nussia.
V11I. Este T tad° seri de a
do á Rrissia Jueela , e Áustria.
IX. Será ridrieado com a menor
ptissivel.
Ern testemunho de que, ace.
Reirbenbac %, , 54 de Junh o de
d Heedenberg. .
C.
y. S:rwans.

ça-ci ernre Seta Magestade Br unira, e o In&
perador de todas as Russia; , assinada
Pett7swaldave , 5 de 7W% de IMI;.
Sua Magestade o Rei do Reino tinido. da ,Crts*
e Ma gda e Sua Nlagestade o 3mpera4or
Br
as Rsessi3O der:Onde; em comeguencia

de atititaile e 31Natsça , dee su&
dos irid'rrid
, ajustar os meios e facilitar os
siselit entre
esforços, que reciprucainente empregáo na presente lida contra a Fr,7ns'a convierão em concluir
hum') Converião sobre estes
principio. Para este
fim nomeará°, Seus Plenipotenciarios, a sa/ .)er sua.
Madestade o Rei do Reino Unido da Gran Bretanha e Irlanda, a williain Shaw, Visconde Gatbibráo Carhrar e Greenoct , Par do Reino,
CA rt
hum dos Seus Conselheiros Privados, Vice Alrni.
ranre Lia Eseossia cierleral em Chefe , Coronel do
eY Regimento à Guarda de Corro, e Caval:eiro
da Antd, idssirna e Nobilissirna Ordem do Toistie
Ernbaix..?tdad Excraordinatio e Plenipotenciario a Sua
INIagescade o Imperador de todas 35 iffi'3.ç i.is; e Sua
Ilagesiade n Imperador de rodas as BrIsstas ,
David d' illopena Conselheiro Privado, e Acrnal
Camarista
'
Enviado
Extraordinario, e Ministro
Plertipotenciario a Sua Magestade o Rei da Prwsia,
ca d aileiro Grão Cruz da Ordem de S. Ulotlinur da
Z. a Classe, e da de 8. Anna da 1. i Classe ; cdre
depois de haverem recirrocamenre commilnicado
seus plenos poderes, concordarão nos segeinres
Artigos:
Art. I, Os vastos reclusos do Imperador da
Russia fornecendo a Sua Ilvfagesrade Imperial o nu.
mero de tropas, que elle tem determinado cmpre,..ar
além das fronteiras do, Seu Imperio . e Sua agesta& o Rei do . Rrirro Unido da drán Bretanha
e Irlanda havendo apropriado a maior parte da sua
á- de-feia da Ilespanba , e á protecção de Portdvil,
Sua Magestade Britannica consenti° em roma,- Sobre si a despeza da mantença da Legiára 4ili a
serviço de Sua Magestade Imperial , cuja força será augmersrada a dei mil h ens.
11. Enquanto a Graa Bretanha cuilir
manter a dita Legião, a mesma ficará á absoluta
disposição de Sua Magestade Britannica , para ser
empregada no Contirseme da Europa. Será coreimandada por Oiliciaes Generaes da sua escolha,
Sua Magescade Impedia/ se obriga a reride-knt;ar 30 recrutamento da Legião , e 3 cons-reala
erra esrado de serviço, e completa, quanto for praticável , ernqua.nto 'o ministrar os artigos fornecidos para o armamento, armar e pêr em ) caerpanha
3 dita Legião , pertencer a Sua DrIagestaele Britannica.
Todas as !mornas pagas pela Grali tretanl,a,
ern vírtude do s arrigos da presente Convenção
será empregada sánnerne para surisfazer as despias
• mantença da Legião Alleruí a serviço de Sua
Magestade
III. As Alias Partes Contratantes tem concardado que as somrnas destinadas para a manter).
ça do deo corpo serão pagas a ordem do Cioverno de Sua .Magestade imperial, a razão de dés

ele11;ngs por ;irrile, dor 'Cada hontes

ikc vo da Lio , com a expressa reserva que
numero 11.30 C.X'eeder:i de déS mi homens,
Sua Islagestade l! ritannica se obriga a fornecer 35 armas , rouniçi.')es , fardamentos , e 05 artigos de atmámento, (-pie forem rnisier , no periodo
em doe o corpo ler drdio á sua dspesição.
lodusos adidos de fardamento e armamento
para a Le'dão havendo sido lotnecidos por Sul Madestade o plmurador ,
as coundarddas de artilha.ria a caval`d) e a pé 05 dois redmentos (ie Possa.
res , a companhia de caçadores , e os quatro L1,z11)..,'es de idíantaria havendo sido já Cm parte adnd idos e vestidos no te" de
Sua rvlagesiade
Brirdenira se °bride, a paur por cada feCtU141 nos
ditos cornos de
de Abni a sordrna espe.cificada
na libra n'haixce mencionada
mareada I. , annexa
á preserve Conv.nção.
Se depois de 4 de Abril a Legião se augrnere
rair de h13111 ou FT13 1 s batalhões , 3 tiCSpeZ3 do fardamento e armamento fornecidos por Sua Mrdd:srade Imperial será emboldada cordorme os termos
espreiticados na dia lista mercada I,
A medida que o 5.°
, e 8.° batall-dèaes
e achar completo , a desreza de carros, cãv.2110S,
UHos aprestos explicados na lista abaixo menciona a dos antes ministrados aos primeiros quarto batalhões, para os fazer entrar cru campo, ser embolçado ao Governo Russo.
IV. A formaçáo da Legião , e as clespezare
calculadas para sua mantença , e explicadas na
ta annexa à prescrito Convenção , sob as leiras A
13, C, I), E F,
H e I, se declara que for,
mo burila parte integral deste.
A somma mencionada no artigo precedente ,
de cV.,Ç 1,bras quinze shellinds e.derhnos lie destinada rara constituir o pagarnenro de cada Oíficial
soldado , e outras praças cifectivas , mencionadas
21a dita lista como cm actual seTei d o assim como
para pagar as 0 13 1 ,r : despezis ali declaradas.
A remonta , sustento e kosdical geral da Le.
rddso Alle?iti ficara lambem a cardo do Cioverno
Jkz , que supetfritendera a administração e gas.
los da mesma.
Todas as ConvenOcs feitas com os Governos
dos paizes, que fadem o thearro da guerra , para
renrar as rrop,d de Sua l'elagestade Imperial serão ap plicaveis a Legião .rilleinei a seu serviço
rnpre que Sua Magestade Britannica requerer 03
er
. O subsidio fixo pelo terceiro artigo será
pago tocifn os dois rnezes adiantado , para o no.
mero de Officiaes e soldados, itue vierem no map.
pa por effectivos no ultimo da do rnez precedente.
O primeiro pagamento datará do 1.° de Abril
de ith (novo esti/o) para o
eu) decl,zrader
o

seu

Y,1

psa do CororeI H. roi,. , a serviço de Sn
ade krirairsdea , que foi nomeado para 1nda Legião no mez de Abril.
rito aos doenres gue ficarão rose hospitoes da RIMO' , não entrarás.). em conta , .em quanw não passarem a fronteira da Russia depois da
convalescença.
Fon todas as alterações ., que acontecerem nos
MUI; 5egUiTIteS abatter-se-ha aereseenrar.se-ha
a cada pagamento, conforme as ciecunstancias do
caso; isto he , a paga adiantada para aquelles que
morresern, levarem baixs , ou desertarem nos ultimas diais meus, será descontada , e a das recrutadas seta ocreseenracla ao pagarnenro.
A fim de encontrar as despesas das recrutas
e-marchas, dar-se-!ia o soldo de hum mez como
gratificação a cada recruta , que se ajuntar ao seu
corpo.
VI. As rações serão entregues á Legião
„ conforme a pratica recebida do exercito
PI-113MM , que servirá sambem para regular os
descansos de soldo , os mantimentos fornecidos
pelo Governo e igualmente os Soldados doentes
C feridos nos hospiraes.
Sendo o calculo feito sobre hum estaVII.
belecimento de guerra , a conta do pagamento será reduzida na proporção especificado na lista nanexa a esta Convenção , caso que a Gran Bretanha ciè baixa a Legião, quando as circunstancias
mittirern que elle seja posto sobre hum estabe'ruento de paz.
Todos os pagamentos, que se fizerem
VIII.
em virtude da presente Convenção, serão coroados eris moeda Prossiana 3 a razã.o de oito gessos
ou
dinheiro corrente por hum shiliing sterlino
lirtgs sterlinos por thaler.
fies
As despezas el e cambio e bilhetes será regulada cada mez segundo o cambio mais geralmente
estabelecido pelos negociantes do Contioente , no
tempo do pagamento 3 e cada bilhete de esenbio
será ,pari%ad d huma nota do estado ele
eamla'io certificado por dois banqueiros.
IX. Os papeis e pagamentos que fórnaão a
base desta Convenção, havendo sido calculados em
rublos de prata , e coroas de ouro, as duas Altas
Partes Contratantes concordo em determinar 9
valor de buena coroa de ouro, a fim de regular
ars pagamentos e o preço dos outros objecteis
postos na lista abaixo , em moeda corrente d3
Prussia. Portanto pelo presente artigo, se fixa o
valor de huma coroa de ouro, em hum rixdhaler,,
dois grossos, e oiro pfennings de moeda corrente
da Prussia.
NOTIÇ1ÀS
E 19,7 7 R 4.D A .9.
Dia lig de Março. Satua ratbarina-, 28

X.

Sua tslagestade o Imperador

Cútnt1

ceder a Sua Magestàde Erirerririira , quer i m qualidade de Rei ou ffirío Unida d Cran Bretant,a
• M1t:2a , soer ria de Elcúer de HrInewrr a propriedade ,!,1 Leg»o ,e as circunstsnclas da guerra
irsoisiiern e S. M. o Rei a stt esejar esta
•
que sem embargo no ennulará a Cipitulaçou , concdia yor S. M. In-.Ferial aias !ndividuos que errnies:. e a Leio.
XL Os insisisiiios invalid.os por doenças ,
em consequencia de feridas
rectbeniõ o seu
da rneema rearreita que GS invalido: do txerCOO Praiano. O ptosiarrierno sera leito peias Potencias , a colo serviço e.stiser a Legião Ah:rã,
no 'tempo em que os indivíduos se retirarem do
erviço de sorte que S. M o Imperador , tome
sobre si o pagatnerno d'acuellas pelist:es até o Ferindo em que a Legião Anosa passar raia o serviço da Gran Bretanha , ou do Eleitor de
e conforme o theor do artigo X.
XII. A presente Convenção terá vigor ,
continuação da presente guerra; e se na epoca
paz definitiva , a Legião for ainda hum corpo
RuSSO, desprdian pela Glau Bretanha, pagar-selhe-ha o subsidio de hum mez , como sambem a
razão do subsidio de hum met, por cada eincoenta milhas Alemães, que a Legião houver de marchar para, a fronteira da Russta , OU para o lugar
em que deve ser debandada , ou de seu ulterior
destino além da fronteira da Russia.
MIL Se restarem alguns outros objectos','
que ajustar relativos à Legião , que não tenho
sido dispostos e providenciados pela presente Convenfão , as eli,:tas Partes Contratantes resetváo para.
si faze-los determinar por seus respeetives enviados , deixando tamisem aos mesmos a correcçks
de alguns. erros 'de calculo , que tinido escapado
nas ntas atincos a esta Convenção.
XIV. A presente- Convenção será ratificada ,
e serssi o trocadas as ratifieoções em dois meies do
dia da sua assignstura ; ou mais cedo , se foi ros,
sive!,

Em testemunho do que rtós abaixo assignados , tnunidos de plenos poderes de 5. M. Rei
do Reino Unido da Gran Bretanha e Irlanda , e
has
de S. M. o Imperador de rodas as Ran ielS
vemos szsignado a presente Convenço , e pregas
—
do o sello das nossas armas.
Dado em "ererssealthns tu Siicsía
Junho (6 de Julho) de 18r '3.
Catbcart.
( Assignado)
D'.41opetes.
( Assignado)
( L.
(L. S.)

RI7
dias ; S.

RON

o , C. Ao Íi.J. ,

M. Toé Domingos Louren.
y e arroz. — Coravrllersoe

dias; S. Coireekh, M. Manoel Frauda* rki,
pas, C. a Manoel Mune: de Abreu, farinha.
Cabo Frio L. S. Bento, M. Manoel Mar
da • , fc. ao M., assacar, farinha ,
feijka , e raragibaa
Dia 2 dito. — S. Matbeets ; 7 das, S. S.
7osi, M. Hipolito 7osts de Oliveira, C. a joiio
de 4:aujo Silva , farinha.
Hespanhola
Dia ; dita. — Arribada:,
Guadelirpe M. 7eronim2 blespanha Lastro; hia
para Pernambuco. — Alaidon„atfo; t8 'dias ; B. Inglez,
M. Gorham C. a Seaton
como , e sebo. — SAPlia Catáttritra ; 26 dias ;
B. Voador , M. Thontai de Aquino , C. ao M,
farinha, feio , c art02. — Rio Grande ; ty dias ;
B. Media, M. Antonio 7osé LiJboa, C. a
Gomes Pape, carne, tr igo e couros.— Dito;
s
7osé , C.
dila; L zufrasia , M. Ludaviro
sé Antonio Lisboa*, carne , e couros. — Dito
dias S. Santa Antonio Brilbawe M.
Alves da Silva
.Redrigfin da Silva , C. a
Dito ; 5 0 (I+ 9S ;
Porto, carne , couro, e ta

1

iZegr, M. Manoel Tramitei; Montei.
a Francisco Aves de Oliveira, carne.
r Ayrer; 25 dias ; S. Brilhante, M. itian
Cardozo ,, C. a Manoel 'Joaquim Ribeiquina I, couro, e sebo.
Santos, ; 3o dia5
S. Caetano , M. Luiz Arnand , C. ao M.„
assucar.
Gabo Fria ; 3 d ias ; L. S. 9.0i0 Raptista, M. Sitni
os/ Franco, cal ri Policia.
Ubatufra .; 8 dias; C. de Voga, M. An r onio da
Radia, C. a Antonio João cafié, arroz,
AIIIDA S.
Dia 1.° de Alarço.—( Nenhuma Sabida.)
Dia a dií. — Porto ; a Flora • M. Orsto.
dio Rolf tguer genros do paiz. — Figueira i p,
Delfina M. baquirsi Dias Cosia generos.
rabinda ; B. Lgeiro, M. .Firono Antonio , fazer”.
das , e poivora, Caba) Frio , C. BOI Fmt, M.
"Murilo de Pina , lastro — Alacabé; S. /arribana
te, M. Pedro de Acatitara , 'as sei
Lia; di!o. — rabo Fio; L, N. S. do Caibo, At Antonio Alves dos alas, carne e farinha
de trigo.

AVISO S.
A soc iedade entre ,70io Haneock ,7oío Irplie, e Diogo Vtiliis, fet , por muni ccurrencia , e
de acordo diasolvida em tudo, em que o dito Diogo 7.11115 , estava inreress.ado
eç..!e o primeiro de
jurd-to de 18rt. Aviaaase rim
que cia estabelecimentos de /*work e sTrytie no Rio de idlleif0 e
de lois syylie , c C. a , CM BUC2103 4yre'd , então fina112.4,325, Babia 2f de Janeiro de t814.
Vendem-se quatro braças de terra na praia do Flamengo, que faiem frente para o t, e funda
de clocoenta braças para o Rio Catete , aonde acabão em vela [uma; quem quizer comprar o dito chão,
-bile com Doorirt,,gor Gorisalver de Azevedo rua da Q!.iitanda N ° 5; que cambem lhe poderá vender a
pane de mais seis braças unidaa álquellas y que contem o mesmo fundo da freme.
Vende se muna Cazs de sobrado na rua de S. Pedro á da,eita N 44, Com barna frente Int
de traz portas, ponaes largos, e janeilas, e com grandisliM0 fundo , iem grande *minem sobrado e
sate° da pedra e cal amiga, livre de foro o chao quem as qtaaer corrvar, bile com Gonvila
-noel de Gusmão , na rua do Sabão N.° s9, ou com os inquiiinot da mesma caza , que lhe rlrári c0b13
quem pode tratar.
Qiem 9i.rizer cornptar dez braças de tetras, corri trinra tie fundo, e can de vivenda , no caminho do arara, com rio demi() , fane com Alanceia Angelica, na rui do Lavradia N. 06.
No dia a de Fevereiro , desapareceu ao Tenente Francisco de ?orla Fixidercelo, morador no arraiai
de . Mariad, hum escravo de nação &ngrocia por nome Antonio athaial de Arraiar) , ^F atura ardinaria pua menos alguma. Cotiza, falla quasi como crioulo , irdi tap2 , poccr bArbi , bms parecido e
Item feito, menos das pés, que os tem largos, e o dedo grande dt, 13 ;:. eqUeldo, torro para a banda do
'nana pé; poderá andar com o nome trocado péde a quem &fie sciiber o desc!zbra a Manoel .josé
Ternandes Pinto, morador na praia de D. Alanoel , na esquilla do beco dos ferreiros , çosn amuem
de molhados, e dará boas atviçaras.
Pela Mminisuaçáo Clara! do Correio TalatWriao desta Corre se zaz pabr ico 1 _ que sahirrió as Emb arç l çaSes seguintes: a 6 de Muçu : para Pernambuco , S. Santo Ailt0Pir0 Voador , M. :Tose Pinto
Carrda: a aS para n Rio Grande, B. frpertursa M 3.o.fo Rodrigues Carrilho : apara
o Oiro, S.
7
S. Donirtços &MS M. Manoel Gonçalves da Costa: a 8 para o Dito, B Lebre, m. yoão Antnnie
da Cru: a 8 para Santa Catbarina , Rate , M. 7ost" Ditivte da rancem : para o atol
B. General Silveira , Càp. 'José Maria Vima a ta paira iaerriarruarrro S.. Triunfo almericano,
Francisco 7osé do N.tsciounto a i5 para Lisboa , B. Ietir , Cap Canada Caetano dos ,Reis: a a.6
a i o 00 Grande, B. Sawa Cathariaa , M. Luiz Pinto a 28 para Vi niz , G. Pensamento Feliz
M. .704quint Corréa dos Santos. As canas serio lançadas no Cnilei0 ate a's 4 horas da tarde dos dial
.lirseeedentec.
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