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Rertique miais pec. :ora roboraat. HURAT.
Extracto de burn Officio de Sir C'. yr. Siewart ,
da tado de Bossilea a 1 7 de janeiro de (814.

S Participações de todos os corpos avançados
A c-onlinuío a ser da mais fasoravel natureza.
-0 Marechal Blucber tomou peno de ;è prisio-neiros e z e peças, depois que passou o Miemo ;
NIS suas ultimas relaOes são de St /Prol a to
aio corrersus. Oecupao Ittveris alguns detacamentos das suas tropas e em poucos dias ficara Luxembu-go sitiada. O M.ueul Alarsnont v io-se
.obriwain a f17er as mais violentas ma acha p:Ira
ev tat que lhe não galeiasse o eserLito da Siíesia

V:Spf. QyArou
do ave, porCm o
Marechal Mucher vá em seu alcance.
V. S. recebera nove:as mais circunstanciadas
2a marcha dos exercitos , do que as que eu posso dar. — O Principe Schsvartzenberg estava ainda
em Fesoul a 1 5 . O inimigo estava-se reunindo em
Langres , e preparava-se o Principe Marechal para
o attacar, se alli se detivesse, o que eu duvido;
tinha já para este fim tomado as suas medidas.
O exerciTo principal Russo ás ordens do General
Earclay de Tony ha de estar pronto a apoiar o
movimento offensivo do Principe Schwartzenberg.
O corpo do General wittgenstein occupa o paiz
entre o General Barclay de Tony,, e o Marechal
Bileber; e as reservas Ratssa e Prussiana deixajunzamente com S. M. o Imperador da Riel•
sia , este sitio para marchar para Vesout. — A
guarnição Franeeza , que se metteu era Bensanon,
sobe a 80k, homens. Ecfort ainda se canhonê.a , e
tetaguaria p /as montanhas de
na Sua retirada todas as pontes

• ,

~manda as tropas, que a atracão, o General
& bolce.
AS ultimas noticias do General Bidnla são de
Poiarg-en-Bresse , tendo deixado destacamentos em•
Ong.but I e e m For$ P.4closc (gut foi toalado),

em Sate', o Simpion , e o S. Bernardo estio or..
cupidos.. O Principe de wirrenberg avançou de Espinal , retirando-se o inimigo , depois de derrotado peio General de Roy , para OU:MUS - O Principe de Hesse frIonsburgo , indo de 1_ ole , e o Ge.
neral Stbeirer cercarão o fone de Salins. Os Cossacos do General Platow por toda a pane appa.
ICCCITI.

Extracto de onero Officio do mesmo, aatado de
Easiléa a 22 de 7anerro.
As particularidades que V_ S. ha de recebei

do adiantamento do estreito grande, SCUU mais
satisfactorias do que as que eu posso referir. A entrada do Imperador da RifiSiel cm rcsOill com as
reservas Russa e Prussiana, o abandono de Lart.,
X rcs e da posição em corno desta Cidade pelo
inimigo, o avanço do Principe Real de trirtenbtrg
até Chara piortr, tudo são motivos de contentamento. Os movimentos de huma força tão poderosa
como a que tem agora os Alijados em rodas as
direcções, sobre qualquer ponto central, faz do
precaria ao inimigo qualquer posição, que elle hou7
ver de to m a r , 9tie eu me lisonjeei (como ousei
zer a V. S. no meu Officio antecedente) de guria
se não conservarie em Langres.
As ui:imas relaçóes do Marechal Blareber são
de 1 7 , datadas de Nancy, cujas chaves mandou
ao Qtr rtcl - Cienral - Maior : o Imperador da Russiat
hindo ern sua marcha para Vesoul encontrou o Officiar, que as conduzia; enviou immediatamente
duas a EIRei da Prustia (reservando para si outras
duas) com hum recado adequado ao ciso, o que
mostra a desvelada arrençáo e reverencia, que ex'ste entre os Soberanos Alijados em todas as oceasities. O Marechal Blucher esrá em communicação
com o corpo do General wrede , e por este modo
coo o exercito grande. Este espirituoso ancião

Yeal‘vngia a todo9'Ó #etts progresso!, nue a loclies
dst hetnens a prolissãO militar ministra inapreciasel exemplo.
Nao he menor a minha satisfação erra annundar á V. S. outro feito-illustre das armas Prus.
siarmt. e Está outra vez S. NI. Prtesianaede-poase
de wirtenberg e unicamente por meio do Valer
glorioso dos seus intrepidos -soldados. Começou o
cerco a 28 de Dezembro e - a í de Janeiro esteva a praça em nosso poder. Não houve embaraço • da 'citação que fosse capaz- de suspender o
-Mel/lado esforço dos sitiadores ; o inimigo fez
valtadesee resistencia. Abrio-se hurra brecha no dia
e',' • e esta(tá praticavel nó die -12 e• quando o
tnitnigo'pr'opoz . , e se lhe recusou capitular. Pela
'Meia note determinou-se o assalto em quetro corumnae -i vencerão os bravos Prrissiano rodos os
• obstaculos, e em menos de meia hora esteve° senhores de praça. Toda a gente da guarniçao, que
bãO depoz as armas, foi passada á espada. O Goverreador tinha' entrincheirado õ Castello da Caza
da Camara , a qual foi tomeda - pelas tropas ; e o
Governador', que estava [seita , Tendeu-se a diseripio com o resto da guarnição, — A tomada desta
praça exalçaria muito . o renome do distinto Generai Tamensziert , se a -sua fama se podesse acrescentar ; porem seus feitos na presente guerrra são
nimiamente conhecidos, para que jamais se •hajao
de apagar da memoria da posteridade, --- Custou
õ Cerco • obra de eteca homens mortos e feridos , e
e assalto cousa de too homens, e-varios Otliciaes
ferialets. — Os Prussianos acharão ali 96 peças de
artilharia , e fizerão 2ots prisioneiros. lá tinhão em
Torgau tomado 3r6 peças. Acharão em ambas
estas praças 'consideraveis armazens de grão e Cie
polv ora.
O General Táttentzien ha de agora marchar
para Magdebkrgo. Não deixa de ser proprio mencionar, qbe cada Praça, que sucumbe pelas admirailéis-disposiçóes que se tem feito, augmenta mui
nsideraveimenre e 'força, qee avança contra o ini-ie 'Por este modo temos reforços, e ares linhas 'de reserva , existentes no Oder,, no Elbo , e
no tWeab /lande constantemente tiramos auxilio.
O Quartel Getieral do Imperador da Áustria , e
de Elftei da Prossia ha de hoje' transferir-se para
rienn11 26 . de ffiteiro.

- Segunde

dizemi cartas de Fartote de 18 do
appareceta finalmente a Declaração Definiziva dó Rei de Napoles , ha tanto esperaJa. O
f!eineipe figaatelli , Mr..'Grabane , Secretario de
Lota' &aúna e Mr. Fon Menz , Encarregado
dos Negócios da Arrst-ia em Napoies, tinha. ° W2quelle dia chegado. ao Quartel General do General
Wfrgarde..Mr. Yen Menz pune immediatamen-

1
1

te dalli para ca'QUartel 'General do Imperadoed'elus- om ó Tardo de Adietava entre a Mestria e
ma C
Propales. Os lugle?es fizerão os ajustes necessarios relativamente a StriJia. Esta nova alliança j,i,
tem produzido favoraveis effenos nas operações do
exercito ifiks,triato ; 'as tropas Plopoli, anas retirai-iode de Bolonha , a quel está agora quasi sem•
defeze. Tinhao-se feito os apercebimentos para .
bom atraque geral em toda a linha do exercito
Franeea. Mr. Gmbam devia em breve voltar a
juntar-se a Lord Ter. 1?entirick na Sicilia , onde se
estava aprontando !lume expedição , provavelmente' destinada Contra Greoea.
A 'nossa Ga2eta annuncia a nomeação do Cone
de illecrieldit para Embaixador da Anstria junta
da-Corte de Londres.
Aranty ao de 7aueiro.
en General Pua Blnelter,, Cornmandante do
exercito de Silesia, havendo entrado nesta Cidade
principal de Lorota , respondeu à memoria, que
lhe foi apresentada pelos nossos Magistrados , coza
huma declaração, que he de importancia mui superior a quantas ate ao presente tem feiro Come
mandante algum das forças do inimigo no ceaitarjo Fremem. Este documente, que mostra os motivos e o espirito pelo menos dos Prtsf1:14110S I, senão o he de todos os outros Alliados , .he do
'hum segu i nte:
" Senhores: — Estou satisfeito com os sena
timentoi, qUe • na vossa memoria me haveis expressado. Flurna Providencia justa e sabia conduziu
Mossas armas ao resumi° da França ; acordou por
fim toda a Europa do seu ruinoso lethargo., pele
insaciavel ambição do homem que nestes ultimes
annos cem rido a direcção 'do destino da Fran.
ta. Os povos do Folga, do Danobio, do Bibe,
d
- o Tarnisa , tem deixado suas 'próprias casas , e
estão agora no :erreno da em outro tempo ditosa
França. Monas destas nações tinha° , sim, até
agora sido amigas da França , e seguido o seu
partido, porem torriarãe-se presentemente 'suas
; -e que motivos poderião - ter para tal mudança? A inqU i era e insaciavel ambição de hum
só homem ! elle- quem tez que até os que
não erão até :Igara militares , o viessem .a ser ,
*por já não pcierern supporta, o abatimento e vilipendio,- com que elle -os opprimira , assim como
o despotismo e insoterteiea de seus agentes. Lançai
os olhos para os Portaretes que- estão agora
combatendo nas margens 'do Garenn.„; elles se
classificeo , entre os primeiros-guerreiros da bafo,
pa; olhai para os Hollarrdezes , que tem enatai.
Friamente excedido de sua cerviz hum jugo.detee.
tado , e levantarão contra véu o estandarte da

guerra: Decretou -Nos finalmente cai su a justil

, huma severa. tetti bu i05 ";: , ,tice -desurso (U.1:111411
os direitos consolidados, .c 'o imposto sobre asar,
campanhas rem desapprecido da LIO da terra
e a moderar o uo seno:— Possa eu, vaiem-cies baTna de 6o0;:b. Francezes , vicrorias depluraveis,
bit,à n te s da Losna , pra aossa utilidade prine,paiinsaciavel ambiçáo de hum eonqasiador,, que se I mente contr,buir para ince 9ue volte O Lern temenosrra indiferente a derramar o sangue FranCeZ
po antr i,o , de que gO2atãO vessos anrerassados, de-porque não he Seu sanguee i eo rem ganhado,. e
batx10, do. suase e jaternal Cioserno de voeses 1..nre
freneet .cum essa irnmensa quantidade, de sarsgue
', 011.• 9'9
vertido? Toda huma geraçáo uai na, e roda a
sua mocidade de so a ec) annos de idade, rem .sido
Proclamação do. Gcncral Elucher.
devorada pelo alfange da guerra ; rsào circula di„ Fr.-meus ! — Tenho prcsentemeure alojado
nheiro; e.sta anniquilado o corritnercio; as artes e
c exercito da Silesia na margem csouerda &Jatea industria abatidas, a agricultura çlesanititada. Geno , e ha de começar sua n-archa dentro de poumem os povos debliseo do- pez') de insupportaveis
cos dias, para se encontrar com o- intnigo . no indespezas; os gendarmes vão levendo,mileares de
terior da frança. Não vimos sobre aos tornar viro
gariça de nossos agravos, nem e0trinettet
conseriptos atinadoS do seio .de suas familias , e
nios; mas sim assegurar a vossa ventura e a vos,
arrastrao . os á força , a servirem ,debaixo .,dos pendões desse homem ambicioso , que por sua falta
sa liberdade. — Confiamos que em breve consegui.
remos o que .Napoleito ha muito nes recusa, os
de prudencia de cuidado para os manteres
s,
deixa perecer miseravelmente. Espies assalariado
beneficios da paz. Para este em lançamos mão das
intromettendo-s e em todas as sociedades, que ao
armas, e em breve podemos esperar .humannistie
cio- para os preliminares se eisporesse No deuia.,
seu Chefe Sevari referem todos os suspiros e 1.ar
enes esparzir, 3nteS sim peupar o sangue dos 1.112111mentos morivados pela desesperação s e especialCC2FS. , — Fazemos guerra unicamente aos inim gol
mente Commissatios Mibrares, que condenmão á
da pal. Sois Trancezes ; ,Ferern deixaes de ser ini1110Cae , ás gales, ou a prisão perpetua, aouelles
m i gos desde o momento em que os vossos dezejoe
'Cidadãos, que se.attrevem a proferir suas queixais
forem iguaes ao a nesses. Perguntai aos notlandezes,
contra tão insaciavel ambiçáa e desporte° proceditant,0 rrilidade unicamente de
vizinhos vossos , que cem os braços at'ertes nos
-Mente. .Trie- por Ira
elguns Cieneraes Intendeetes e Commissarlos,
receberão , se a caso prezavão os írirc lios 'e trato dos Francczes. por, melhores si-e os tossos. Esque se tem enriquecido pelo saque dos nossos terta
i certos que os vossos interesses hão de ser atrenpelas
tria.ores
-insolem:ias,
que
vós
tanrtorios, e
to haveis padecido. Ah! infeliz povo! — Já-ternos
dtdos quando se assegurar ra gera/ prosperidade e
independencia da Europa. „ ,blusher.— St. 4w44
feiro frequentes offerec MeT1tOS de paz ,. 3 qual 'ceieriamos comprar pelos maiores sacrificies, Forão
ai de janeiro.
estas propostas, ora altamente .regeitadas Ora se
O Feld Marechal Elracber putdievu em .1.4strec1
lhes deo ohividosa e infiel re9posta ,eujo unico in7 át 7aticiro a Separite preclamacio.
tento era ganhar tempo. Somos -por ramo obri„ Corro as . Altas Potencias Alliadar expressagados a procurar a paz com as armas na mão , e
mente querem (corno eu aonunci.ei na minha Ptoe.
no nosso mesmo (MAM.° até mesmo na nossa
clamação do i.° deste, reez) rtne. se mantenha e
capital e se for perceo.
ordem , e a tranqinlridade nas frovincias da marO bem provado valor, e . religiosa confiança
gens esquerda do ..(k'ir1J0 que ,se.p.O. Froregidas coo"
dos nossos Soldados, nos ,,bão de por em estad0 de
tAmberri jun.
rra toda e qualquer vicdencia as propriedades valivencermos, não S•á, este objecto ,cas e particulares,; e que serio teu-citadas pelo
umente com elle a nossa incieptesdencia nacional,
povo rodas as autheridades, em quarto' se .não
e hum livte commercio marilimo; por quanto sorem indignas disso: ordeno pela tresente a toda'
mos nós os que combatemos ,por esta- liberdade
as 3tIlhefid3de3 rijão. viigiNntes na corkerva -;
rnaririma, e não o chefe que vos governa, e titie
ção da ordem' puuflca, na conicrieit'ade das Leis
pelo contrario deseja fechar todos os portos, que
que estão em vigor neSt:r- . Ny:gleiCS e que taroa Providencia deu aoegeriero'humanoepara seu beneficia Sinto irão poderepoupar-vos á participação
cedão com ,o maior . riges „Centra redes OS que se
atreverem a fazer darnro 4.3 preer'edades eublieat
-de-rodos es-3maIes • e- inconvtniencias inseparaveis
ou particulares. Para tire ftrr atehitiso os Magisde guerra; farei coneJeudo- ,iquanto poder 'para alitrado,- civis paraeno caso precise requeretan .9 aue:rat o pez° destai ..-Nos não nos aviltamos tornan.
xilio das tropas Russas ou Ijrussianas . eo exercito
S vingança pelas abominaçóes .peipetr adas Por vos"
da Moia do meu corrmardo , -,que ,Fe
rtS mãos em os nossos paizes ; fazemos a -guerra
na sue visinbença ; e ordeno pela preserie aos Cie"
$6 contra aque/le , que a- dezeja fazer , etesnae
Miau Comandantes que lhe • poluo Auxilie, ^,j,
Rani) a abolir ovvosebi ajg oèiosos irilautos I
111.1••nn••••n•••n•••nn......

:lio

cutwprim ar a SS. A.A. RR.
gimeito se ;i)ost.i.rito ne
fausto motivo. Os
go do Paço em graot".e parada , derão a Saha !, d„„
akguia , a que respondeu a Artheri. n.i erra,,
no Mar, e estiveráo rOtiaç .11$ Fortatez 2a e Navio, tal.
.b.audoratkn, H ouv e.. varies Dea.pac Flor pelaa
res, Reproçoes , pie intrnedieta.metite se
.41 A .R I 1A4 A S.
suedr,, e agoaiderue. — siemos , e !Ma Grade,
2 tEaft L. Perrenra M.
Eapaiw; Cat‘Êr
ac M , r i..r feijÃe , e trigo.
1.3iat Z (hW. — S. Cubar-h:a ; 1; 4
;
Flora, tkl. , 7osé Fr...write° Garcia , C. ao M. , farirthi , e arroz.
li lya Gravide ; 1 dia, L Ser++5eia íla Coriceii ãe, .,
./Intow.., Fmrtado. , C. st'.
M, caffé , arroz, e cal.
.
SAHI D' A .1'.
Dia ia de Maio, — Capiiairi4 ; S. Guia
M. 7oJe 7oaqtant de Abre,:
,
cr1.,. S. Frasce „de
ne , e bisçOito.
Pauta
..Francisecy yvvé Piau, lastro:
Dia st
Neribrolia Sabida. )
t
—"1./a varra (1,
sÀlis 1111 franri2co Marisiany
Macio, M. diervardo joaè do R
a honra de

nein?.

artnteM dia o mau solernoe par:: a
Portagav-za , por ser o riiniversario do f7
C4cIler3 1:.! S. A. L.. o PHILOCIi`f RE.GEN ..cE

r4tx$.

,Cora
Sen'ner cOncorrêtrict ao Paço
ode riírnaera
,
e
hurreCorpo
Me c
t.te 1,)cãs,oas G11$ Claws 111104S 4scioczas
terer.e
0r I C
ENTRA D4'.
,14oirce ride° ; a 3 t.1142
Dia to de laio.
M. Bartoloiner. 6aila 9
P. T-Ier„oxibol S. 41Tarrisy
C. ao M., lasrro.
Dia I; dito. — P.ip_Craride; le dias ; B.
701 de FreWas , C. ao N..1 , trigo
rictoriano
M.
e couros. —LJo, dito, S. ilrinoni4 dro Siii
frauciko Pinto de Sou.
Gentrratino Coelho , C
DICO , Z7 dias , S,
za , carne, couros , e
Er;re1ia .4 vLJoio AfaviricÍO de Oliveira C an
Parti:4 ; 6
oaroe coutOs, ° ttigo , e 'àebo.
tihç L. :Senhora da a:eriçai°, M. 'T1.441/1%
a-rdenie , e fumo. — Dito ,
retra
Lapa M , Tounwz 41/4.3
serièora
h da.5
osé da Cioba agoar.
dri
, C. a Pranase
drnte,' fumo 9 e
r. — Dito , 5 dias', L. S.
nbora do Carmo , M dni o battbas,ay
ias Cozam da Gavoa
, C. a ifitiatrio

kr-

CakL
rio,

laszpo,

.

1 S O SA. Real jura l da Ia
.
dos Areenaes dL Exd:cito
Fabricas , e Fon&ções , FáZ sabei, tine
tem ,l-sliberigio ptat por tempo de Kum arme i contar da ciata deste em diante , todo o salitre
. 0 a arroba , pâgo effeo. ivamente á visr4 pelo cofre da Read
clue vier de Alinda 'por preço d"r tn;?5 40
%rica ,d Rokteta, =Riode Jan...iro z de Abili de 1814. ---- Leonel „.1mtoriio 1i ilinveida ," Secretario.
„. Para -1ntellii
'a do Publico se faz saber pela 1n dei Cier.11 da Portem, que a Lortriil COMadida
Irmaniade' de ar, 'José be ,7 primeira que se °vi xtrahir logo que os seus bilhetes estejátb
v'endi,Aos rampolst,d,dia
-edia ta ,-nze se seguirá a 4.o Rei!' Teatro de S. jokt que já estava
da qa4Mu
uelis tzu-i concedidk , e -as.i'm se ifáCI segthido aiternidamente até se conchairem. Cora 'et*
certera pó.le o ptdrkeo colcorrer a excr.lhír
hilSetes das que nesta ordem ticafem mais Fox"
Ao soe -a falta e, e compradores , e.ciivez a de certeza da qual delias he que se segtie, tem rerar
-áõ de baf , impedidas huma pela outra , por não poderem e g lit duas IQ mesmo tempo em verb
S. A..
pelo sem Tribunal da Real Junta do Commereio CO'conceder ,e .9eu Regi° be.' iro, á- CompanNia'de seguros omitimosde Lirio; flinicida,Hram 1 , e Colam :Ma, novamente et'tesra e,
C.,denominada .Perrnaorinie , de que he unieo D -eetor Anbo dd. ÜV8 kifif
man,
e'. ta
nados seguros pai-tico/ arei da m ema
s
praça ; o 4.::vie separticipa
participa para m
.do COR
e transacções maiitimas e mercantis
oerall.
Na .Ia Gazeta se ar..Fia a obra inritulada o Segr"edo r lado .los Pedreiros
Uvres , 6 v ai. P07-57i()., O tomo 6. cl, se -vende separadamente -por 1080.
No dia ; do icorcenie 'vez desapareceu hustaa preza nova ,por notp:, Maria de
naçáo CoNga
,
-acliar ou souses
proeurwa a Franeikca
bifida,
ue mora ma te:: doProíbo
'
.para o campo elo lado dirir
na caz4
v 16 , que ,se- lbe,darti o rei: achado,
.
Pela Administração
COrr
Maritímo d.,a Porte se (ai publico, 'rine sahiria as È111Jaareações seguintes:
de Tkittio: para o RÃ:. Gravide ,.S. Gloria ,
,Mjguti de bastos; 4 2.0.pk-,
ra rb, Oiro , S. Rainha -.,/o; Anjos , M. Amtolifo Alves da Carta:
a
a8
para
.41
-bique , D. Eigige.f '
1-4 M
Lf lnt#n, Dwgingv,s a ,:;c:J para Ar vota, , Cj. °limpa ,
M -Pté ,• °
4 ,Siiva. As cartas Se-,
,rio lançaria
C•ôrrtío .at:; as, 4 horits 4a tarde dos dias antecçd.
LHoje d barde havera orazeta 1.,"xtraordinaría N O
-.------.L AS" E 1 f('- O ti
ZPF.ESQ 'REGIA 181-4.

