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Procnao aos ba itante ck Avim
DO o exemplo dos meus Fred cessoE IS
„ que sustentarão o Governo antes de mim
fiz o meu mais rigoroso dever o promover a felico
&ele e o bem dos meus vassallos , e a integridade de
Bado. — As obrigações com a França , em que
entrou o Grao Duque,
ntando-se á Confederaçáo do Rberro,
que
ansmittio farão
por mim conaideradas co
na esperança de pelo ponerual cum
roo delias eatabelecr a tranquillidade do meu povo e firmar a sega 'Jade da minha partia; e ainda que os azares
de burna guerra muito continuada, para a qual
conforme as minhas convenções com a França
fui obrigado a fornecer hum considerável corpo de
tropas ao exercito Fremem, bem como a suspensão de rodo o commercio fizera° crueis feridas
ao nosso paiz ; restava-me com tudo ainda para
consotaçio a esperança de que toma paz final me
desse hurna ocoasião de procurar pelos meus esforços huma compensação ao meu povo para
doe os seus sofrimentos. A Silpreni.N Providencia,
que governa a sorte das nações e dos exercitos ,
retirou o an1irr da victoria das armas Franprezas , e o poz nas mãos dos exercitos Alijados
que pelejo pela causa da rillemanba. Havelelo
nsado em per termo á superioridade das forças
amure , as Kitencias Alhadas avançaráo vicromente das ;Margens do Ele° as do Rbeno ,
agora faço os meus tilemos esforços para alcançar
2 paz e a seguridade para o meu paiz que este
da guer--vameçdoplrxiatheo
a. Empenhei-me em conseguir do Imperador
Prenrcez huma neutralidade para lidam espetando
que as Altas Potencias Alijadas da sua parte o
itionsentiriáci , mas o resultado reão foi favoravel á
Linha expectação; e imolo no ' pude por este
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meio sez'rar a -tranquiiiidade
Raden, acho.me
agora Impei do a ajunta.-me
Perneias Alhadas
contra a Frui empenhad
In guerra com ele
/a , e portanto uno a causa
nossa paiz com
a deites.
A liberdade de Baden, e a reconquista da liberiladeo e independencia da iillemanha
agora
o grande objeco , que trabalhamos por çar,3 13
que- de mãos dadas. com 'as Altas Potencias Auladas remos
remos as melhores esperanças de conseguir.
Não posso oecultae-vos que a nossa situaçáo geographica , que borda os confins da Frans-a , fax
o nosso estado hum dos mais importantes comp
rido com o dos outros estados Afiados da Mie”
ba , e consequernemente requer que se façect
leias , que exige a imperiosa neeessinder o nosso paiz , os nossos lares, e
que portanto são necessatios es-

genero para contribuir da nosst
be leee r huma paz geral, e fundar huça politica de poder, que 'segurando a sua
O, proteja a liberdade do cornmereio,
reauscite a industriai nacional , e exalce nossa abatida prosp er idade.
Habitantes de Bilden Fiaeivos em vosso Prinpe. O grande fim de defender a Fosse patria.,
a Iiir:rdade da riliernariba anime rodos os corações
do sagrado eruhrsasrno para o bem gerai, e vot
penetre de zelo eauvavel, ao meu ehamsmento , e
as providencas que hei de tornar para este firn
para entrardes voluntariamente debaixo das bandeiras da vossa pioria e fazer-vos dignos do glorioso exemplo, que os vossos imsà.os em armas de &g
vos teria ha tanto tempo dado no campo da-.den
honra. Como amigo do meu povo , participarei
com v
do perigo em te
er pane que appae
que n final, quando
Me!
rmos alcançndo
o ale
rrenddo huma paz
me dè a feli -

cidade de estabdeeer firtilemente a võssa (uce*

e Nate (que estado encarregadas de leJ

prosperidade, e-segurar a tranquilidade do nosso
paiz contra rodas as Tormentas.
,gnado)
Carlos.

acabar a bataria de marinha ) executarão
serviço, fade per si mesma. O Tenente Kasd.
que eu mencionei ha pouco que havia ofFeTecido voluntariamente os seus ferv íts 9 OS cOntir
nuoU, e bern corno `todos os O ciares e soldaiih da'étNquadra , merece os 'meu S mais sirLCC1OS
4?rádt-edilintOs ;" e iguilrnente os soldados das earihtnie-Oas a-li 'orderis do Teneote Homero), que
e 'distinguirão parriculannenre o pelo fogo bern dirigido e pelo estrago , que fruirão nas obras do
'nino
relho infinito gosto em informar-vos , Sir,„
fios désOritimos dias o pequeno destacamento
-1045-Sas cuunmar dado pelo Coronel R4i da esquadra de S. M., que eu
díner, com ajuda
commando , teve a felicidade de reduzir quatro
forres botarias guarnecidas de so grossas peças e
defendidas por àoo Officiaes e soldados, que todo,
são prisioricàrcs de guerra ; e não posso explicar a
ção que sinto em acrescentar que- todas 'osperaçoes toro executadas com a maior cordialidade entre as forçAs, que obrorio de acordo, unto Officiaes , como soldados ; não houve em ema.
siáo alguma a mais leve discordia.
Folgo muito de dizer que a perda nesta circunstancia foi muito insignificarne ; os Rntlos ri.
verão dois homens morros, e ires feridos o nós
não sofremos perda alguma. Julguei dever mandar
este despacho sem demora por Sir G. Keith -do
Redbreast , que conduz á Inglaterra os Officiaes
do forte de Pbaro corno prisioneiros de guerra.
Tive o' gosto de saber, ha dois d.as
hurn'destaeare'herito Russo is ordens do Coredj
gonojt tomou Irosse de Starit:
Tenho' a honra, ákç.
r..
Á. Fargsbar.
( Assighodo)

Cqrta do Capitão Par
do navio' `de
riírigirra
• Qôrker , Escudeiro .
i. en a a de b' 41/irb:
e datada diante de
Senhor, — Tenho a honra de rekiettei
insrcço dos Lords Çornmitionios do Almirantado
ia de huma' cana
escrevi ao Alrniriln"te 7 uWy contendo o deta
da entrega das
batarias franerielt de Carxb'Àilete..'
A Fargritar,
( Assignado )
bwen, a. c` de Dezembordo da Desireít ,
bro
3.
Senhor, Tenho a honra de informar-vos
Inea bi táriai Pranrezas de'Pbano e Rapoitio Capitularão homem 1, e etarregarão-se esta manhã a- hum
destacara-leigo ° das tropas , do Imperador Alexandre
comrnandadO pelo Coennel ,Redinger,, e á esquadra
dc S. M que eu cornmando , composta dos navios a Desiteé , o Sbarnrork , o Blazer, o Piercer,
o liedbreasft ; e as canhoneiras N.(0 1, 2, 3. , 4,
5 3 8 TO*
el i aqui (de Bernierlebe),
.4: '
,
Al za dO passado ch
e achr-1 que ri Capitão Gran , du Skamrorb , tinha
ajuntado a esquadra pua cooperar com as tropas
lin! 45 . Na mesma tarde 'ordenei ás chalopas canhoneiras que torna o Iposição acima de Napoleri'o,
e girastem riquella bataria de acordo com as tropas Russas, e que- flavançar a esquadra para
atracar Pbato (ou
tr ).
A 29, hum fogo vivo e hem diri ido se conservou sobre o" fone -Rapado pelas
opas canhoneiras e rlas ,peças de 'campo da linha Russa
com grande atito ; e os atiradores incomrnodarão
o inoraigo nas doas boiarias 'por hum fogo continuo à que teapooderão vigárosamente, e a bataria der Pbotro atirou com', bafas ardentes, que incei).
diarão moitas mas da Cidade. Neste inrervallo
deseeobaerÁmos artilharia da esquadra,
erigimos
bruni bataria a 4 varas das obras e Naro. A
30 pelo manhã foi abahatir , e apreSern011 ao inimigo o aspecto forrnidavel de to peças de artilharia,
(6 de 18, duas de 32 e duas de 6).
Pela manhã o rempçe muito enevoado encoIria as nossas obras, mas' logo que aclarou, nos
preparámos, a começar o atraque; o inimigo içou
Landeira branca 'e daqui resultou a entrega ide duas
lanarias summarnenre fortes, armadas de z6
grossa anilharia , z morteiros de treze po
das, e Uma forrificação deferitlida- por ;o° . soldaios , e Offielaes, que ficarão prisioneiros de gueto]. Espero, que a prontidão, com que os Gipitães

çs

à

N. B.. -Estns bataria estavão completas, e
providas de 'provisões de toda a especie para seis
semanas, grande.quantidacle de errenos 9 e
rouniOes de gue(tra: 'r
Constantikopla i de Novembro.
A Rainha da Sirilia que foi -obrigada a sa}dr dos seus csi.aidos . detuorou .se 4 dias nesta
Capital, debooxo do nomv. deoCorideça de Gasteilaniare. Parti° para Odesga ,-, a '2.5', do passado., -- O
ente) em , muito faverel. Ernquanto aqui se deorou esta Princeza, o Grão Senhor e o Ministro Otromanto não cessarão de chr-lh
o
signaes de respeito. Constando ao SSidrío que
,: sdias
dezejava ver atoterimonlas da festa do Biran, poz
á
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seemencia resolvi az3bir o go na menta urde ali
Rido riciii pelos Sweet, e que o inimigo
havia jieiruiio esmeras de artilharia 1 encrava. ' bania canhoneira e ordenei ti fragata que sego
logo que aclarasse o tempo, e chegarão esta manhã,
do as p.iças, e se havia retirado á Cidade. Em cone
MAR
R 1TIM A S.
N O T 1 t. I if
Dia a dito. — Pernarnb ;44 dias ; R InENTRADAS.
gleza Indefarigable , Com. Tyjr. — Rio Grande;
Dia 29 de Abril. — Rio Grande; lo dias;
B. Gaiola, M. Agostinho Rodrignes Garcia -, C. ;Q dias ; B. Árroz puro , M. Pedro da COSta C.
ao M. , carne salgada , trigo , e sebo.
a 7 te Alves Duarte , carne , trigo, couros e
SAN/DAS.
e o. —Dito ; to dias ; S. Firmeza , M. „Jou' de
Dta 2.2 de Abril, — Bengala ; 13. Muque?.
Souza, C. a 'o.t.é Caetano 71"41,41S305, dito. PaM. Custodio da Costa Machado , viwr,,
rati z dias ; L. Monserrate , M. Sadvador
í;
Tag
apárdente , e ferro_ — Bahia , e Pernambuco 13.
do AmIral , C. ao M. , aguardente.
Fenir 7riunfante , M. Francisco de Sales 2, assucar,
_7ete da Silva Never ,
8 dias L Guia
C ouros. — Rio Grande ; B. S. 7ené , M. ,70sé
a Antonio Gomes Barrela°, agoardenre e catfe,
da Casta Bastos , lastro. — Mente Video ; E. ir-tolo dito.— Rio Grande a x dias; 13. Sor.
pam/atila , El General de Ia Buria , M. 'os el da
'torro, M. Antonio Francisco Firme. C. a ,in:oPaz, familia. — Iguape ; Pcnque Santa Roza fica Ferreira , carne , couros , trigo ,- e
sebo. — Dito ; to dias ; S. Rainha dos Anjos
M. Pedro Goniet dos Santos , lastro. — Cainpor
L. Penha M. Manoel Jose da Silva vinho
M. Antonio Alves da Costa , C. ao M. carne
carn'è , e vimes.
Couros, e sebo. — Laguna; -z9 dias; L. Santa
.7oaerüns Rodrignes Silva, C. a ZefeDia 30 dito. — (Nenhuma Sabida.)
Arma,
Dia s.° de Maio. —(Nenhuma Sabida.)
Tino yose Peixoto, farinha, e peixe. — Parati ; s
(lias; L. Carolina , M. Bernardo .7osé fild r üns t
Naa dito. — Bahia.; B. Providente, Com;
a.° Ten. 7rdsé da Costa Cowo. — &IMOS Ay.
C, ao " M. agoardente, e fumo. -- Cabo Frio
res ; 13. Alleluia , M. Domingos Fernandes de
dias; L. Santa Barbara, M. Francisco Corria de
Amorno: , fumo , agoardenre , fazendas , e roadei.
Barcellor , cal á Policia.
RiG de S. Francisco
— filia Grande ; S. 8cm Jt ai , M ro e Do.
Dia
de Maio.
st dias ; S. Senhora da Graça, M. groiio Amomingues , vioho • vinagre, e fiznas.— campos
Ido Soares , C, a 7oaqsnm ost da Gosta, mimaL. Bons Fmi, M.
' Rodrignes do Pombal,
do", arroz , e farinha . A L. Santos Marnho, e carne.
tireS M. Carlos ust, hi p va Parati.
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AVISOS.
S. A. R.. Foi Servido conceder o seu Rego Beneplácito á Nomeação de Ranciseo Ribeiro Pessoa,
em Vice-Constai cia nação Russa na Capitania da Bebia.
Vede-sê lama carmajun
ii.ortas de vidraças , com sobresellente de porras ; quem quizer comprar dirija se á rua dos Pescadores , N. to.
-Quem quizer comprar duas escravas ainda moças, e de bonitas guras Fama Cabra, e Outra
Ana, ambas quitandeiras , lavadeiras , e cozinheiras e com príncipio de engomar , procure &macre
José .baper , na rua da Candelaria , entre a de S. Pedro
il
e das Moitas , no 2. 4 andar da caza N. 16.
QUnm quizer comprar azulejos para mas , dirja . se i rna dos Pcscadores
a,
Quem guiem comprar buliu previ boa lavadeira , e cozinheira , procure Manoel Ferreira de Ar
a do Ouvidor,, na esquina do 1"aeco das cancellas.
dia a8 de Ahrl perderão . se tres bilhetes do banco de quantias diversas , queria os achar Ode
entregar a Antonio Gonçalves da Rocha , morador na Lagoa da Sentinella deironte do Offic.al Maior
da Policiade trem recebera alviçaras.
Vende-se a Surn.3ca Santa Arma Brazileira , que carrega 7Moc. a Bis arrobas, de construçáo do
'Norte , vinda pro g inurnerve do Rio Grande , e que esta fundiada em freme do trapixe da Cidade
ru a
Tarzer comprar procure Francirco 7ose da Cunha , ou seu filho, moradores na rua da difandcga
1;,
Sue a venie por preço cornmodo: na mesma C12a se acha o inventario dos pertences da mesma Sumaca.
Continua-se a Fazer a Subseripção para o Jornal de Coimbra, na mesma loja de Alarjoel 7oaqurnl
clet Silva Porto
orto tia rua da Qmranda, a esquina da de S. Pedro pelo mesmo preço de 4:000 réis por
semestre, havendo para esta nova Subscripção dois volumes N.° 5 19 e :o, e promette-se leva-las á ca- za dos Srs. Subscriptores á proporção que vierem chegando 'de Lisboa.
" 1 No N.° ;4 se disse por engano que o Navio Maria L sabia para a,
Bahia no dia 3t dç
'Maio .; devendo dizer
no dia 3.
RIO 1.) JANEIRO
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