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General Boi end z senhor de Ger-trensdenberg o Ci neral Loranzage , que at/i
çorumandava , tem de solar pira a Fraina com
a sua guarnição 7 COM condição de não servir contra os aliados por hum anno.
A forrsteza Je williamstade foi despejada com
5ifl U recipiração , que o inanis. ° desamparou ao
bancas canhoneiras, que alij rinha.
Em todas ais Cidades da Hollauda , que tem
co,Srado a liberdade, eto se formando guardas
gse2as.
a praça não se
cada.
Giuckstadt est
, será saltada. A guarrear o prrneir
Vila de ivenfolth 1 em
e:tabeleceu
hum a bataria .de
posição m'
es parl a s?rpeças de t3 GOrn • 2,
do Genera
ns. Hum bstalhau
inimigo
deb.ii
Bojle tomou a batam ,
rtlhi da fo
za , e fz..z alg
xo do for, de
prisioneiros.
Eizerão-se toJos o preplrativos para atracar a
aleza
de Fre - as ropas da segunda
fort
Brigada sob o Cienerti Bro de Posse esrasáo
Depoi.... de hum
a00' passos . das mura
Muito vivo , que durou hum dia e burras noite,
que os nossos soldados sustenrara° com hum sangue frio verdadeiramenre do Norte, o Consrriandance capitulou a 1'9. Ach.ámos na praça toa peças de arrulharia, muitas ITRIMI0e9 inclusos -400 s
Ot1 5, 00 quinues de pç:aviara. A guarnição iicou

(I)

prisioneira de guerra.
Berlim i de Dezembro.

Generaes Franeezes incluidos na capitulaidas fosá o os seguintes: — O Marechal

HoRA.T.

Conde Gouvion St, Cyr ; os
Lobau (Muston), 1.4$ Rosne
‘..laparede Duverne t 13ert
HaOli3.1/1 ,

Girara, GISSagrIC

Genetaes de Brigada kerelli, Sc
ti Carneira, Bertrand , Godard
Edm. d' Estlevin Stedtnan,
Doura, CLiarrau4 1 Gobrec
Baldes, 0 Meara, e Berna
ço do Rei de westpbatta).
exacto dor Offieiau superiores e
Dresden
soldados que estavio
dia da Capitstlaçio.
2." Corpo de ezetc:to 45x Offl, 6 5°7 3°1414
947
171Z9
) 4 .9 C W O
Gurnçio de Dresden ;60
4078
6031
.
Nos
Soma.

Pertenceu
is4as rrinc
Soma.
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Dempnbro.
QL‘nreel General de
Algumas embarzaçoes armadu de Hamburgo
, provavelhavendo-se approm pinado a
mente corn tenya de tomar a barcas quis
alli esuvão, o ieaeriJ TOotoriz.Ow ruandon hora
destacamento de tropa ccrn hurra peça, para a:
margens do Elbo. Isco deu azo , a huma acção cotst
barcações Fratirezas, que montava° 8 peças:
_o 40 Russos de Idarnatia Viseira ern lan-ii
chas para aturar o inimigo por abotdern: mas
barp da sua superiolidade,eLLe julgou

acercado retirar-se, favorecido pelo vento e roí
iws. O comP° r mo:, t o [empo 4 ea,mido peoi R
mandante das embarcações foi morto.
O Major Cieneral .89ye, que commarida -as
tropas diante de Glac::.sradt , havendo ordenado au
regimento de Kronolierg que se fizesse senhor de hu.
ma peça de campo que, avançada da fortaleza,
era defendida por hum a bataria de artiihatia -penda , a guarnição., 20 6ign.d de hum tiro did0 d4
fOr r Aeza, fez Pluma sortida. A acção foi ITILE1U
renNida , e os inimigos recuarão para dentro das
meral ; las com perda considerava. Conactvou-se o
cainpo e 25 obras forão adiantalis na meio de
hern aturado fogo de metralha da fortaleza. O regimento de Kronoberg teve inumas lioniens monos
çã , entre os (lemes crio dois
e ferhlos nesta ;CO
alienes. As hatarias hão de ficar complehts a 2 5,
O Rei de Dinamarca havendo p‘td,lo hti111.1
exrenrio do arn1sto, este foi prolongai.° are 6
de lameiro, Este intervallo sem duvida he grande,
porém ii,Jr mais que elle /inane aos Alliadus, es•
ces ficaráõ satisfeitos huma vez que antes de expirar este prazo se estabeleça° a bazes da paz s.cin
a Dinamarca.
Saccia nffereceu a aquelle Governo condieões v.tntajosas ; espera•se, para bern geral, e in•
te
- lesse dO mesmo CTOvefft0 que cilas sej:so aceitas.
A Europa imparcial saberá' agora avaliar como dia
Merece a magnanimidade desta otferta , que dá horna nova prova da moderação da Suctia , e os seus
elevados dezejos de restituir a paz ao Aloric. A
Norrrega lhe foi se4urada pelos trarp,30 5 mais so.
kmnes mais sagrados; nenhuma garantia teve
nunca homa assignatura mais magestos'a , e rrenno'na nição pode destançar com mais eonlianp do
Lie a SAIM:4 nos tratados que livrao a PeonsTila
ai s:audiw,tvi.0 da lnluencia e pi.izica de Najtio,.4.ia. As esperanças da paz temn levantada o papel
moeda Dinamarpez 100 FOr ceou). Este Fie o
INCTITIOrrlefra da opinião da nação. No momento,
em que se renovar as ,operações hostis, o papui
não ter.-i mais valor algum.
Entretanto, no meio dos atalaies protektos , hum
comboi fingio•Russo e Prrano foi aitacado no
i'und por corsarios com taandeiras Dimaiiiirrreza
e Jciancrza , e cairia nas mãos d'aquelles corsa.
rios, senão fosse protegido pelas embarcações de
guerra. Sumas. Este cornboi esrava carregado e! .e
preciosas mercadorias, e entre °urras cousas de espinprin e fardamento.
D,sde o prinerpin do arrnlsticio , hum 011itia! firisso , coai despachos de Franclort para o
Conde ralirroderr , havendo errado o caminho , veio
ter debaixo das muralhas de Rendsintrg. Levado
rreenç-4 do Como-undante da lo rt il e7,1
tirarãose-Jne os desNchus:, abruão, e lesão, Diais, que

'nlro Jngkz fo40-..embarg-44.
Falia do Govemador General da S4X071i4 Pritjej.
pe Reprán , eloS Deparados de tudo.' os aikgiof
de Governo Tree o espi-vavi.0 Ido palacto íkJ Cánl.
liruhl lEd lioire de 9 e DuL.,embro.
Senhores , — Approuve ao Imperador
meti
Amo, eorifera-owe Cioverno do Reino da Srao.
raa. Eu não posso desempenhar melhor as htnefi.
Cai intenções do ineil Soberano náo posso acodir
melhor aos snenro; , que rem ped,,, sobre
Nosso pal--4; nem prepo -vos melbor hurna trow.
ra condição feliz e ,odepen..i, me, do qui.: sati,yrazen_
do c+1111 o vosso : -:1!Xillu a05 honrosos , mas [abo.
fiesus deveres ,de que estou encarregado.
Os inagnan mos Noberanos, que se tigarfo para
salvar a ,,-iifctniarrLI do despot.sn'o c Ziractnia
baixo dos tp:aes gemia , até que a ittsr'ça Divina
110'4 termo ti' s campos de Lciptit ; es,,es
) Einzires IJINtr al.jo rki o rderPTSO prudentemente
Mtie; o Reino da ...taxo/tia 541 governado em seus
rwmes a be a plz erL1l À con:inua Min-na:ide, t j ie
o vosso Governo mostrou coma el:es, ate os ui.
t;rnos momentos , o obrigará° a dar este
Sty,eireli-VCS cespetensanacnte 4(PS seu-5 a!(os min'
61TierilOS $ pende a vossa confiança em sua lib.:rat
protecção , e estareis seguros para o filtuTO ; mas
csti co rthuiiça , Senhores , ej a $111ei+iãO deVeal ser
sem milcs ; e a vossa obediene"a he devida 156
ao Governo grral esubeleeido pelos Alijados , e
ó deite rendes que receber ordens.
lionraime , Senhore g• com o mesmo c.áro de
conlia9ça , que me mostrarão os Iribtanues de Lir.
ai( ernquartro estiver com vosco cila fari a mi•
rtNa fericidlje, e seta a minha mais graia reconn•
o
pensa , qGando voltar par) a Cel,n ! la rg ria
men mais al-ineldsa uto set,t
' o metece-!a , e
tornar.ine dign> da vossa estinicer.
Lew..ret rç de 7aieuu.
1..4Za .5"cere1.t;L dos ,'2e meios rstra se
recebeu hem 0ic-a do feriem:: (krer2i o Hon.
Sir C. w. Stcwar: , C. R. , &talo de Frattrfor: 5
de Jaoleiro , di ra' : ro ao Viscorad-: C."asricrcash, cuja
copia ),,tr
s,-gionLe.
Mv Lerd —
pav,agenr do RbCH9 pelo Ge'
nerad IiIrecbcr se tão merneravel pra sua rapidez
e decisão, nos annaes militares , como a soa passagem do E/1,o ; e sinro mito que a minha aoserie:a no Fidistchi me erriltaaraçasse ser testemunha
ocular de hum acontecimento , que do melhor gra,
do eu exporia em todas as suas parles. As aP res
-sadnotic,quemhsarãiveo
que o Marechal ussou com o seu exemircy ena
ires differernes pontua. O Tenerne General CondO

copo 'dé:erei-eltà do Conde Z4
de St. prkç
gerou , passou defronte ac Coblenri. na noite
para 2. do corrente. L1Ie OCCupOu esta Cidade , tomou 7 peças de artilharia , e fez {00 prisioneiros.
Os Generaes Conde Langeron e LY ruir pusaráo
em .Kank , orie o Marechal h'Incher assistiu em
ressoa , sem mu:ra resistencia da pane do inimigo.
A 3 o Conde L.Ingerort ãttients , e forçou BUI, que se considera muito forte em sittiaçao
que era defendida por hurn Cieneral de Brigada com
peças e infantaria. O Conde Langeron fez alguns
prisioneros , e 4 sua perda ;le insignificante.
Os postos avïnçados do Conde Langcrori esto ji sobre o .W.,..barb, defronte de biganenn, O
Marechal Jilrirrhr avançou para Krelizaacb , areZar de todas as dificuldades de extrzclas e estação,
e os postos avançados do Genaul
Cu.
calininãO tOble (Z3 Lawer. O corpo do General
Barão ..fxben forçou os intrincheinmentos do ini.
migo perto de .A.faahrim d-os de pasgar o RNno , e se dirig1/4) sobre Altzey. Dizern-me que
Rei da Pi uiva esteve presente em /114,i;,cria
animou tudo que o rodeava , como sempre, 'datiles airriburos rnilttares , que tão propr.arriente
pertencem. Escrevo estas puireis Itnhas a Vos-ta Senhoria , rriudarido d cavatios , e isto
deSCu l parii a sua irnperfeiçáo mas timbern se re.
cieberdes estas a tempo lie terem j‘i chegado rugi.
Ci l S ma i s partictdarizadas e mas exactas. Tenho
a honra de ser &e.
Carlos Strwart , Ten. Gen.
(As;ignadO)

Gazeta de 1,!..ndres de t. ç ile 7andre.
No Paço de Caron-Hrin.9t a ta de Janeiro
de ri 4 em priisenca de 5. A. R. o Princir.
Regente cm Conselho
Pr 4.i itanto , em conquencia das vanrage-.s,
que tern ricaninpanlaa'do as ai-mas de 5 NI , diversos portos e praça, d Fran.ea tem sido , e dm
d2111 ser, postos na posse rolitar,, ou clehãixo
prorecção de S. M.; e convém que os ro“raos
sjão abertos ao eummercio de rodas as Ilaçõ es ,
que não esto em guerra cem S. M. , ou com
alguma das Porenelas A niulas aPP rouve a S A R.
O Princ.pia Regenre em nome e da parte de S.
, e por parecer do Conselho Privado de 5. M.,
ordenar , como por esta ordena , que os ditos
portos e praças , depois que houverem sido declamados pelo Commandanre das forças de 5- M. 'n'acpre:las partes, que estão debaxo da rotecçáo de
S. M. , e gire os vaSSAIns /vimes podem seguramente commerciar seffio alliviados das restrieçóes do. bloqueio até alli impostas aos ditos co.
mo pane da França ; e que os vassallos de S. M.,
e a s Oui rl S pes.q oas mencionadas prider:,íõ legitimafO•
is:tente OO111111Creiát stIJCILOs i5 resulzSõtes

rem imposras per M. ; m pelo Cerrrnandante
das forças de S. AL ntieVa parles. I'. os R.
Hcn. liords Cornmissat i os do ifh,:sotiro de S.
M. , Pr:nevries Secretri ries ,.!. e Ii:stado je 5.
Louis Cornmissarios do ítimirantado , e Juiz do
AjtO CoriSe!h0 do Airniraiatao , e os 1111ZES dos
Tribunaes du Vice-Almirantado , teu io sobe
est e ohircto as medidas iriJee“liias, na pairo 1/4tue
respectivamente lhes pertencer..
jar
rac de bua .1.2r.sf acho de S. .Ex. o alicie de
C, T. , datar:o de Freybsag
kezcn,bro 4 18x3.
Tenko a sarisfaç:im de poder (lar e. V. S. as
mas a vorá yds 1.10[ :CIA do eSLId0 msteuSàs na
Suism. O Geneia1 Conde de ruttrii torrou em

Bern antes e Lortcrri com um fone corpo de
cavalaria ; e o Quartel erneral do Pr!nciye
tzeittrerg se hão estabelecer aqui de Fic7 at a Lila.
nhã. As tropas que sáo todas 4USlúatt75, tent
observado a mais rigorosa distil:na n x,a
gz tu pelo raiz , e tem sido rcecoidas peies hatiirante5 com o maior enthostasmo.
Devo infuirriar a 111. S. que antes de homem

teve lugar hurna revolução no Governo do Cari
de Bem. Os negocios forão aresenrados em Conselho pelo resente .4vuer kr-ene/tuia) e General
war4evil1e , corta ourros dos mais respeitaveis tubi.
cantes , que restabeleeetáo o antigo Governo , coro
grande prazer de roda a população. Os pequenos
cOes seguirão o exemplo de .15'crn sem lusáa, bem corno Fribourg e Soleure.
A manhã., eu depois, o Q arte! General de
Magestade Imperial se ratatieleceri na margem
esquerda do Rbeno, ou era Back taia em ,Rbeinfelden,
RelaJo dos Des it.ichos que baixdrio da Real Às
sijnar..dri em d'i. :-,rernies doias pela RepariiçãoÈ
dos Negorios-2strangeiros e da Guerra.
Por Derreio:.
Promovido a' efreictiv :dade do seu Posto, com,
tinuando no mesmo exercido que rem ,'yarome
Mauoa Telles de .( "trines Coronel de infantaria
de linha gradtbsde, e Ajudante de Ordens do (-ioo da Capitania da 1,..abia.
Reformado no Posto de Sargento Méar,, 7ori
quita de Alarrio, Capitão da 6.a Companhia
o bitalhão de Caçadores do Filar.
Reformado no Posto de Sargenro Mbr, Salvado. Jose- do Amaral , Capitão de Caçadonts do
Reenerito de Iníanraria de !Aradas de Fara:
graduado em Sargento Más.

Cav liaria das Volure

lido 10
áa Ordeo

Por Consoiltas.

ai da Ca

Silva

m Coronel, MafzoeF Antanjo Go.
Real da Msrinha.
Tenente Coronel do Reg;rnento
Ciruro Mb do Hospital NI
Cias
CApirania do Maranbio.
Dom 3 na Capita do Espirito Santo,
da Lei, Franeisco Pires
fa•ro de Moraes, Ajahnte do Cirurgia
itio
Cone.
novo Coo d Cava:lana
I'Z .g:rri?.nro de Infantaria de Li
de S, ,.7o.ia Marcos.
ersi.ir.) 7o
Gralaala em Aiodinze
'forzud
pitáo
Ferreira TinovareiS3irno Almovrife JI FUT r Ilela dL'.'S.
das Ork nanas da
de S. Sai.,
.11. Birra desci Cidade.
r do Corpos.
do na Posto de Afete
.Reiorniado no
Posto, com o
1.° Slrento do 3_
Fra
os Cirarg,iõ Mres das Regimenios
' ilícias" da Corte,.
InLmcara de M
em
o su
te servia ,
Alteres Je P.e:11=1;nsd Ca F ican:a d Mirto
17 fç 5n:iç Cai
'Alr da R. meato
Gnusci,7u1ino Gon¡alves Campos i'u Estan.
iias de ParAti.
11011CCd t 3rigid
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B.
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Ten. Divo jer de
Dowr
, breu , e sal. —
S. Sealyora da. lioa Pinem ,
, C. ao Ni., madeira, .—
; S Ligeira' M. Ma.00d
da CuAlba Canle
a :7010
D.ZQ 27 dias; 5. GuaC Mantordo Martifts Beze
C. a ;pio
vi Porto., carne Vigo, sebo , e COlà dias; L. S. 3oi o
ffé mondoPereira, C. ao
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Grande; 3-7
jod 70aqmirst dgr (
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flia lo dito.
sé Deligeote
°M.,
Senbora da Com'
reira , C. a joe

.7c4o; 2; dias ;

"Rieclart

Priiuipe
Kl José

Machado

fitinha,

.

.

Dia ' t dito.
pacho; M, Farrstino 7osé
açsucár,

C

S.
cebolas , arroz e infle. —
Rio Grani
dias ; S. .ernii
M. /g.
° Pertira C, do NI. cone , couros ;riga
c sebo.

Oiro

i da;L Trwoada ,

boado.

411UZ $

'H/D/1s.

1)ii2 2 9,
Britaiii
Com 7,, rintac rairseL — Cabo Frio . L. Sans.a,
GOMOS reogrrinke, bistres..
Dia 30 dito. — Itio de S. 7oo L. Eoa
Sorte, M. Frairtisro Xavier C.baves
o.' Ca-Czrireci,efa •
Framcire
'n o, e louça, — Capitania ;
T1. J1pcJiro osc de Oliveira lastro
dito.— Pisamos Ayies ;O. higIa,
Hawe M. C Gordon , rtssucar
arruz

Peno fi. Alan'
ás-;ue.,4

n. fr ottr Der..
C. au

102.

to,

S. h?

M. &Parir
Giro/ima ,
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RrinPutde t riso. —Santa Criefl arád," ... 1.

(xis-

da SHva , C. a FrdticiJ'eo 7osé da
Ge nha uLo carn e, e couros.— Pertogod 18
s
M . 7osé, C. a .rlivonio da

---, Para

dias. ; S. Triismfo da Iilveja M. Isidoro fiot,t;lio ,
1n..; .
• 'a....
AVISOS.
Pela Intendetacia Ckrat da Poticlt e fz saber ao Publ;c
Calabouço e
/4 escravos fugidos, .achiados em qudornbcs , e {Ora
no dia z6 de
4-0 proximo passado, e pela iisra , +que esti publica na e
a rn ..sina finendencii , e naquelia
aio, p.1eiuseassenhores lr verificar se são identicamenre
roprios yara os receberem no ter
tres mezes, que rnAis se espera depois deste armando , aliá
enrregRrío ao MaAistrado , que alteuda
as bens, a que no aparecem donos , pata serem vendidos
c o seu produtt 1iuido das desp
que elles são resporislile : s par,t oç cofres do Fisco.
LQia rta feira 6 Je Abril haverá Gazeta dobrada.
r. e 9NE
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