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Excellentissimo Sr.Chefe de Estado liator
dos exercites nacionaes.
WS.

filen 18 de Fevereiro.
está
na linha, e o seu exe o comSonls
General em Chefe do primeiro CXercitO diriern-se
de
34
homens
de infantaria, e áigki de
gi° ao Senhor Secrerario do Despacho da Gu a
quaçs
são conscriptos; Reine
' afia 14ct, dos
o seguirue Officio.
á encarregado da defeza de Bayonna , cuja guar.
Excellentissimo Sr. O Gene ra l das tro
ompoerri de 15q1b, homens. As tropas comigaa 9 Snebet, eva.eno rod6 o plano de Barbiriias
c
meçarão
a mover-se dirigindo-se para a
rente tendo deixado
na era o dia t.° do
direita
[li
muita
gente
que imagina vastos prokc-,
64a homens,
o
quella praça hurra gila rente,
ros,
e
que
persuadida
que os Ingi s não
ive. Fizerão voar
segundo o pritueiro aviso
pirão, em quanto se Mo posarem em corrununicaas cabeças da ponte de Mo tris de Rei, que estação com os Alliados, ou ao menos até Bordos
vão tonificadas. — Evacuarão a Cidade de Mata- attenclida porém a iricosrancia da estação, e esrard, e deixarão encravada a anilharia, que tinhão
rem as estradas do modo que VeniadeiraineM
no forre, que bastão coniuruido , e destruirão todas
chama intransitaveis, não Ode deixar de conjeccuas suas obras. — Suebet chegou a Gerona , donde
se que as operações de [And inflingron se ti.
parece partirá, para a Franga com a maior pane
affastar Ari$Fie do Baigorty (donde Mo •
niu
ráô
do exercito , e se dirigirá para Lyão , deixando só
cessa de incommodar bastante) a adiantar hum
.içóes nas praças do airtrpurdarn. Como este
pouco mais a linha, e aparar Bayonna. Para esmovimenro Ode ler influencia nas operações dos
te cifeito se julgar ã o chamadas duas divisões Hesexercitas aliados, que estão no territorio Francez,
, que hão de chegar hoje até a manbk
parece-me acertado ar coma a V. E. disto _por panbolas
a S quaes devem aqui esperar ulteriores ordens.
xtraordnario para que se sirva levar ao conheciNa linha ha fogo todos os dias, e no se diz se
mento de S. A., e ao mesmo [empo manifestar-lhe
não que foi batido drispe. — Ha to dias que fala
que fiz presente ao Sr. General em Chefe das trotão em Bayonna papeis Fálicos de Paris.
pas de S. a Britanka , D. Hearifte Clinton,
de quanta importancia he que se bloqueie a praça
Feve rei
.114adm4 lo
de Barreilona pari- cujo effeiro lhe roguei aproxiE):traordinatia
da Rcncia.
Gazeta
me o ""seu exercito, para que reunido ás forças
O Marechal de Campo Barão
que eu poder destacar do de meu commando
xtra.otclinario, que acaba de chegar
consiga realiza-lo. Aproveitei-me da sabida das
ao Sr, Secretario do Despacho da
tropas inimigas desce Principado, para reforçar
acharem-se em nosso poder o piam
o bloqueio, que puz á Cidade de Lenda, e me U ie
pas nacíortaeS as importantes
songeio de que mui brevemente será to a. Deos
'Monzon , as quara euão no melhor
nza
e
guarde a V. E. muitos armos QuamteL General
de defeza , com numerosa artilharia MU",
.de Firb ; de Fevereiro de 18[4.Xi‘CIP para dois armes.
Nci-,
a, (Aesigrsado)

D. .Françisço Copons e

Bera° orece participar a sorte talterier
ições das ditas praças, erijo rocio iumris, assim como das pessoas
ir o para tão grande corno inza , entre as quaes annuncia desde já
a D. rikaien , Ajudante. de Campo que
foi do Marcha1. Saches. Este Ajudante de Campo
Pie hum moço Respanbol , que nos primeiros dias
da nossa sagrada insurreição torneio neila a , parte
de huin verdadeiro patriota Hespanboi , e agura
comprovou esses innatos sentimentos , que abrigava
cm deu coração , expondo a sua vida eos maiores
seios em obsequio da sua patria e da sua opinião
Isto se avisa ao Publico•para sua eatisfaçáo
ficando a Regencia do Reino pronta a prernear
-devidamente o merico dos indieadoe logo que o
General MI Chefe do excreto da Casal:mim retornec a participeção circunstanciada deste SUCCC
Lisboa az de Fevereiro.

Pelas folhas de .liespanba se no
ma tomade 'de 'lanosa por cap itul
á se tratava. Em hum artigo de Iam
teme , se diz, que partira Souit
homens para o Interior de Fran.
mandando
o resro do seu exercito
fa,
o General
Vtie 01; áto prova o aperto em que
. Dizierse ern Irail que o General
está &Ma
a hum& lera.
Mie
eldrid te de Fevereiro.
Duque de Cisedad Rodrigo
natio de Estada e do Despa
lo seguinte :
ti.S5iMR Senhor. — Remenoe V. E.
1 eia parricipação , que o Mirechal
D.. Paulo Mt,r11o, Generel CornmanDivisão de infantaria do 4,u exceli°,
1 em Chefe .D. Alanoel .&eyre,
ao parte das tropas do teu
das forças inimigas de sua
Janeiro, a fon de que
conhecimento de S. A a
eunsrancias desta jornada
OfEciees , que derramarão.
, que S. A. se uigne
t re
piava, que deráo de
seu acr
DM guarde
de S.
Mi E. multes annos.
eles Lett ; de Fevereir
ereitiestan ,
Durree Cluded Rodrigo,
raiz
Seniwbe Ministro do Ouerelt.
Parsizipalo da Genoral
No die z couca.rão os Iro

çade á

te

dAs

ente
mais IflLrUMCS , do q ual ditvbni parte
que occupavao s minhas tropas ; e ais
colloquoi eu outra o u mesmo
pequ ens distancia
cume : nada tinha acontecido ate honrem pe h mi
quando hum Official parlamentado indicou
necessidade de a fazer retirar por se achar no
espaço da sua linha ; ao que se lhe respondeu de
hum modo cornpativel com a sua proposta : hoje
amanheceu a inimiga em sua antiga posiçáo, e ao
ostar eu a minha 20 tempo da descoberta, opoese os Fr ancezes a isso com bastante fogo o
que vendo o Coronel Comrnandante da columna
do caçadores D. ihrionio Coo, e obrando segundo as minhas instrucções , foi reibrçando o ponto atracado, a proporçáo que o inimigo engrosfoi este battido até quarta vez ; attendendo em a que vinhão forças consideraveo pela
nssa esquerda pelo fundo do valle que desce de
Tkkta , e que pela altura se augmetuavão cambem
est as, no julguei acenado empenhar ,aeçao gera',

sena outra vantagem mais que a de privar o imite
mi go de d k9brit algum espaço do meu terreno

e ordenei immediatamente que todos os caçadorea
se reunissem em seus pomos primitivos , com o
fim sambem de defender e ver ,a decisão do inimigo ;. pote'-'m este tambero se rairoer,, e cessou
orehate. Durou o togo mais de -seis,horas 5 e eperda que nos causou he a que mostra o mappa
inc Luso (Seguein-se os elogias de Officiaes , e o mapm
pia que mostra ; Ogiciaes , e 25 soldados. feridos
tarso.) Quartel 'General de Lobuossei 26 do
eito de 1814. — Paulo Mcrilki — EXitellentieo Senhor D. Admiul Freire,
Lis1
Fti,ereiro.
E. o Maree
de hum OUicso
dirigido ao
Drique la Victor
. ri-f igtal u'ir4 Foriaz., do sem
Sr.
1 General de, S.
io da Lego, e data
; Ár Feerreiro de i
AN Ult117123, noticia que te
de data de ; do corrente
que o Marechal Stieber se em
mo de barcelona e Geraria
egat
uarniç o de eçie homens lu primahu

raça.

zi
a

Boje pela
rez 01 Religiosos,
etre earoenas o
distancia della
o foi

de Fevereiro.
LI G Coverhto
e condito
dade , e'
-de tre-=,
oPmjeet
Certmoi

rmitte entra
conduzir viveres,
utak, Suem: ficarão fechadas toá excepção da Porta Nova. Pdla
ras da manha estavão guindando
o baluarte ,do Seminar,o. Terão
na praça cousa de 5d?) INO.
paste conte mos. Estas not
1 mação e,dccreto farão 'sonhedesta Cidade.
de .elragio e Catalunha. —

Proclargaçap•

- fiarcelermr e aeu distrieto
Estou enc.rcegadi de defender a importante praça
de Barcelona ; para sua derensão empregarei tudo
o que a honra e o dever exigem 1-lavreis de gozar da paz; porém a!gurnat intrigas a retardão, e
kra de a guerra proseginr-sei Participo-vos que tenho ordem de pelejar á, porfia neste posto cobiçado pelos Inglezes , e ctrmpritei as intenções do
Ex. m° Sr, Duque de 5.álbojera. Sei que ha entre
vós homens prevemos , que muitas vezes estio de
telligeorcia com o inimigo; tem se tomado seveaas precauçoes para i e dar lhes castigo
exemplar,, se chegarem a de.. ' bnr se, Dei:Cãi aos
orgãos dasuelles
Governos e aos Chefes milit.tre
o cuidado de disputar bons interesses dos quaes
ha de resultar a vossa ventura' Obedecei ás justas
ordene, que se vos comtnunicarem ; guardai-vos de
qualquer criminoso ajuntamento; pois me obrigami a-.ziprear contra etle os meios do maior riA Cidade de Barceloria está posta em estaào
tio; por conseguinte vos declaro que em atm",
reside a authoriciade; com tudo os Magistrados eicontribuirão cortai
participação dos rrt
-ri o'or que 0.5 cireunstanc as exig,erm

Decruo.
de S, M. o imperador e Rei, e
thorisação do Ex.m o Senhor Dto
Nós o Cleneral de Divisão,, Baromendador da Legião de 1-IonOrdern Imperial da Reunião
clame Superior da Catalunha baixa, e (iode Sarccilona: temos decretado o seguinte:
Art. L A Cidade de Bartelona e seus forres
fido declaradas em eludo de sitio, a conrir des
-dire.
de Fevereiro de 1814.
.Rsauthoridades enfio e mitit
da pontual execução do presente
se 'ffisprimirá em ambos os idiomas
al'fixatá tiegtrnek o costume.
r-, Q de Fe ir de 1814.
mader.

iirrão

Peai -7 de
main ão-se Feia
de "bora
envoltos do exercito e Siu e mais . 5
estão em hditesmo exercito rOtlitO
nur. Ema fechada
4 para se trocarem
Magia o blo,rounitação de Bar
CM S.
queio; 'Manso occupa Sei
no9.09
C Llatuler , Matarei'.
não conseritem que tringus
tle nem
Francezeá tão pouco o
bastai° arrue] de carne esrá
a teIas, e o arrotei de pao a rrd
AchaA nasç lambem bloqueada por To
houve &ante de Barcelona buen ogo
que durou algumas horas,- /aio da Luz t e de fevereiro.
sabe absolutamente de Balava donper
guern ha fres dias, sdn) dtiv'tia
toado preeauv6e5, por nestas visinhanDuque de Áfigoiderne. Segoodo diz
que chegtu dos postos avançados
5 hora da tarde o eitnejal
para o irirerior, cern 4 teg'mentes de lrifaii-

tornmandardo tm Chtfloo cav
onde d' Erled só com 14 a r7fb
guarnição de Baj'nona e eidadella
es-se resolvido dever ÈetSlat de é.
ça freará mui rouca, por 1W em
consequeneia da grande diffictildade de (.01AI/ir
peio Adovr,, tem consumido muitos do grais,
eposiio que tinhão na cidadena. O Conde dk
ty parece que foi tombem com Soeis.
Lisboa / de Mo'.
Pelas Gazetas de liespaaba tece
()Richt de ter entrado o Cat./elle
dos Hopanboes a i7 de Fetere
; artigo de luar de ar de Fevereiro
rue
„ O Congresso estabelecido em
, e diz-se gere chegou
bre a Faris. „ EM outro do
diz : „ O movimento do
e citrrará
paiadireita,
a
09- muitos revés'
m sehattin mar
merece unicamente leit.
do Gare de ,V1
oto rruica bizar ri
261 irga. FiZerieo
risioneir
5 OfFiciaes. Ao enoir
PiLait
lt habitantes rei,
"la (tolhi sai&
dos iqu
es Sou
OtittOP,
tola honrem a, a
fto di Zsr21,
n o , t16, cgf
fez sé $
prIsiOdduus.

As noticias do Norte h França -0 adiaria°
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;e ue ainda nlo- constavlo; ocuparia a ar!
ção do Leitor no !II" seguinte.

mas algumas anterioNOTICIA á' 111 ARI7IMAS..
Oiro, dito, L. S. Jose Deligento,
.E'NTRADÁS.
%eira , C. a 7oão de Almeida Pere
Dia 3 de _Maio. — Lisboa ; dias ; N,
e agoardentc.
Saiu-lago Maior, Com. o 1.° Ten. Alberto Ig-

zas que demos no N.°

nado de Oliveira, C. a José Luiz Ales, vinho,
bacalháo y sal, ferro , e papel. — Porcsmouth ;
dias; G. Russa General Swarrow , M. Miguel La, cabos, faixe e alcatrão.
urel , C. ao
Londres ; so dias E. Por do .Â,far, M. Luiz
Antonio Lesa, C. a Frederico Tb'esen , vinho ,
queijo , ferro, 'e fazendas. — Rio Grande; 30 dias;
S. Fanga sl . America , M. Antonio goaquim
rio, C. ao M. carne, couros , rrigo , e Sebo. —
Somos ; 9 dias ; L. Atirara M. ,jachuo Gomes
-'7"orres , C. 4_70.10 Soares de Oliveira , assacar.
Dia 4 dito. — Rio Grande, 14. dias; S. S.
loureNo M. Manoel' josé da Silva, C. ao M.
carne trigo, e couros.
Dia 5. dito. — Angola ; 40 dias ; C. Rainha dos Anjos, M. Marrellíno Jose dicantara
C. a Francisco José GuitnarcTes,, cera azeite,
escravos. — Rumos Ayres ; 17 dias; H. Guadelw
pe M. Narciso yosé de Souza, C. a Manoel
trigo, couros, e sebo. —Canoagnint
Cura do Sul,
Francisco Lopo,' ; 4 dias;
C. ao M., assucar. — Dito; dito, L. TrindaM, Custodio Pereira das Neves C. a Ánt0°
Leite,
c
goardente, mel ,

Te4

SAHIDA
Dia ; de Mig a. — Santos ; S. Inveja ,
Manoel Parira da Silva , fazend15. — Capitania;
L. S. &basta°, M. gosé Ferreira da Silva,
ro.
Rio de S. 70.10 ; L. Conceição , M. gosé
MAria de Almeida , lastro. — Dito , L. Santo
Ignaclo , M. Joaquim Luiz Gonçalves , lastro.
Doa 4 duo.
Rio Graddc ; 13. IfIlegrinbo
7oão José da Rocha Fraga, vinho, agoardente,assacar,, e sal.— Santos ; B. Golfinho, M.
José yva fibir de SOKZ4 $ lastro. — Laguna; S.
Carboctra M. Paulo Gonçalves Ribeiro, lastro,
Pernagod ; S. Pensamento Feliz, M. José Antonio da Costa, lastro, — Dito ; L. Santa Cruz,
M. _7olé Caetano de Souza, lastro. — Maeandi.
L. Meda, M. 7osé Teixeira, lastro.
Dia 5 dito. — Rio Grande ; B. Bom Concei, M. Francisco Fieira do Aguiar, sal, assucart,
e fazendas. — Parati; L. Bom 'Jesus, M. I macio Gomes, carne, — Dita; L. Penha M.
tonio Martins de Araujo , lastro.
(abo Frio; 1.
Bons esus $ M. Sparjo 411$011i0 de Barcellos
lastro.
•

AVISO S.
Na loja da Gazeta se acha mui moderna , Matcria Medica dis r'
ordens segun, , em que plenamente se apootão suas virtude, doses , e rnolestias , a qu se fazem apveia, add cianada, com as Taboas da Materia Medica , rnethodocamente seguidas de selectas, originaes
copiosas formulas ! e de hum Diccionario Nesologico , por Antonio gosé de SOitZ4 Pinto, z
Por 6:400 reis, igualmente se acho na mesma loja, e do mesmo Autor, Pbarmacopéa QÍmica I vol.
240o, Elementos de Pharmacia 1 vol, a :ao, ou ambos os vai, por 44c0.
Querri quizer alugar buam rnoradi de cazas de sobrado com armazi-m e seu quintal no Porto dai
Caixas, beira do rio, pôde dirigir-se á rua dl Qziiranda entre a das Violas e a de S. Pedro, N, u 49,
fallar com Manoel 'osé Soares , que tem ordem para as alugar.
"fosé da Cunha Barros, pertende vender a sua lolt de louça na rua da Praia do Peixe, N.v.
Quem quizer comprar a Surnaea Bom jardim , chegada, proximamente de Caravellas , que se acha
fundada na Praia de D. Manoel, falle com o dono a bordo da dita.
Pela Administração Geral do Correio Maritimo desta corte se faz publico, que sahirító as Emeguints: a 8 de Maio: para Santa Catbarina , e Rio Grande, B.,Resolorfío M. ,70rFO
&Souza: para o Rio Grande ; B. S. Francisco de Paula , M. Antonio Rodrigues: a hz) para.. o
'714p1 r.er , M. 7osé da Silva Corrêa pira o Dito, B. Fortuna, M. yosé 7oaggint Odade:
Oito, e Santa 'Catbarina , B. Enéas M. Manoel 7oaquint da Fomo: a 12 para o Dito
.
ia rolem: , rd. j'aagann josé Afachado:
l
a r; para o Dito, S. 3. Joaquim M. Manoe
.ntonto da Sio : a lu para Angola e Beuguela, t C. Pérola do Norte, M. gosé 'pacto Lavra.
o Rio Grande, O. Artrevido
Antonio Mauricio de Miranda : a ao para o Porto, Navio
a , Cap. José Goncalves Rocha: para o Dito, Navio Almirante, Cap. Manoel remordes Rcrza::para o Rio Grande , 3, 'Empurra , 7osé de Arruda : para ilitopurobique , G. Carolina , M. Cassi-,
nitro - Lsicio dos Santos. . As carros serão lançadas no Correio até ás 4 horas da tarde dos dias antecedentes.
jA ZEIR.0 t.14 11FIP Et. S SÃO REWA 1854.

