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Recti've caireis

s futhss, que recebemos ultimamence, não sen.
A do de huma data posrerior á pr ycedente, nao

adianto os importantes resuirados , que hdvernos,
annunciado. Sem embargo tilas estão cheias de suc.
cessivas proezas do exereiros Alltados, que luremos participando segundo o perroictir a exrensão
dest a folha „ achando-nos agora em cscado de fa2er hu não interrompida serie daquelles prosperOS acontecimencos ,, a que já demos principio e
que continuaremos nos nurneros seguintes.
Cotstimsgago dos Officio de Lord

St. Sevo.. 4 de Melro de 1814,
My Lord. — A chuva, que caltio na tarde do
encheu o Maur e todos os ribeiras, que entrá° n'aquelle rio , táo consideravelinen.e, que impedia necessariamente Os nossos- tdreriores progresSoa , e me obrigou o dia seguinte a fazer alto ao
e Xere i tó até yoder reparar as pontes , que o ininti.
go tinha destruido todas. A chuva conrinuou Are
noite passada , e o rio he tão rapido que não
se lhe podem lançar os porhoens aonre.
O inimigo ajnntou hum corpo em Áire, provavelmente para proteger o despeja de hurn armazern
rinhão n'aquella praça. Sir Rowhind Hii,
a tracou este corpo a z , e expellio-os do seu posto coro perda consideravei , e tomou posse da Cidade e arrhaz
Sinto ter de referir que perdemos rr i aluen occiasião o How Tenente Goronel xtrood
de grande Merecimento e edperanças. A CorrOS feSteltj S $ não feii grave a nossa pL-rda.
Remetto indusa a pane de Sr Roudernd
que , olferece outro exemplo do comportamento e
braveza das rrópas 40
comrnmd°'
Tenfiø Ice.
AU Wide BatiSrSt•
(Asaignado.)

;i0114144
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pectora reborant. H o ri A T.
Airc 3 de Marco de C314.
Lord.
Erricurnpjrimento da 2 inswieçéjel
r . S., avancei honrem com as P:CP4A.! do naco
rido sobre a estrada , que v
a esta. praça ,
margem esquerib do Adeue.
chegar a guarda avançada a duas milhes
da Cidade, descobrimos o inimigo oecupando !latina forte cordilheira de montanhas , tendo o seu
liarico direito sobre o i/Jouri e eoh t uld'o dws,
ciruneiVa a estrada p:ra et à praça.
Sa embarga da forialeza d'aquella posição
citienei o atraque , que foi execulta.io ie1Ia z.
visão ás otdens do Tenente General o Igen. Sir
. Stewart (que avançou pela estrada citteA':iii ter
a esta praça, c desta sorte ganhou posse do extremo incito do inimigo), e por huma 'brigada'de
divisão Por'Atgue74 ás ordens o Brigadeiro Conta,
que subia as aNtiras OCCupadás pelo ?nirnigo quasí
no centro da sua posição.
A Rhg2d:, Poirtrigu
cur,seguio tomar posse
r orne , m oi rechassada em tanta confiadito-,
peta riasisrenciu qne fez o inimigo , que isro seria
da roais seria consequr.ricia , se não lhe socconesse a tempo a a. 1 divisão ás ordens do Tenente
irteraiSr
.;tewart, que havendo precedenceL
mente baro e Feito retirar o inimigo directamente upposro a e- , e vendo-o voltar para anacar
brigaJa Pur- gur--a , mandou aaançar a r.2
t-L'a da
isíta , que conduzida pelo Major Geil B.Inic.r, carregou o inimigo da maneira mia
izarra , e barreu-o , !lançando a sua colurána na
maior confusão.
O inimigo fez' varias tentativas para tornar a
bar o terreno I tnas o Tenente General o Hora.
v. Strwart., havendo sido agora fel-Orçado
rIgad4 do Major GeneritiSmg Fvu.e expeRilo
jas posiOcw, e linatraente daOdadc.

rin
qaçãtá
Wasi det mi
or foi mui
A intha
pela margem direiea,
pa ece te
anel de ' saia força
ceptuaháb'
elo 'rupidõ ret ianta
cOitada' aO'
ou ,n-a- Triái: n r CO
para' éka 'Ci'
rba dlrecçáo– de- Pzt ,. E91.15 tropas , deposer
em &da/i ç as direcções.
No posso onarnittir esta occastao de exp
V? S. as 'bravos ó incansaveiv esforços
General° 01-16n. Sir W. Suwars e
C Miá Officiaes da 2..0 divisáo ; da brigaa 'de cad J Major Gerara! Ante, e da artilharia a cavallo do Capitão Bean'; em quanto
durado as ultimas operações ; e devo de justiça
fazã) fritillra do bravo sitdque feito honrem pelo
Major General i rIcs,frente do regimento" 50,
TeneMe Coronel Harrtion ,
" mandado
ommaiddo pelo Tenente Coronel Comeron ,
foi ibilmente ajudado pelo seu estado
o najot de Brigadt Tremyss e o Capita()

stado Ma ior.
Inf.. 1 Ett,,
dito.
B. ,Ca
obert Lovetti; gr. Ton.
y Tyge Jatincey .1ev.
66 dito 2 13. —Major R/rije Do(Ter.
gruo. 1 13. — Cap. "William
gr. •
Ten. J. A. Durie e Ricard Mc,

do Marquez de weli orgton
.74, 14 de Março de

O excessivo amo tempo , e violenta elinsv
no princpto elo rnez 9'h4vendo engrossado es
mente todos os , rios,' e tforoado diflui e enfadonho reparar as numerosas pomes, que o tranni.havia destruido na sua reurad.r., .e as diffrena
partes do exercito estando sem commurnçarn as Outra., toi obrigado a fazei

ai Byrig , sustentou
1 Baraes e deciu
fn
ueenrs

Havia a cavaireunir as uoperda consideranpa a pelo trizngo náo
e sentir a erda de hum
do Tenente Cnrung,-..1
acral. da 2..a divisão
eçáo dc homem.
1-cocote General.

4-

o intento
do eXeib7,:i110
da Catalunha

do
Tia

depa : s do combate do
Bill az, por any
Tárikes ptGv$v2.1.--ra'
ihe unirem, os deaaehal Sorkel , que
mana de Fe-

mandei a 7 httm destacamento,
or Tas do i ijt General Fásse, para tom. , po5
de Pais
8 ás ordens ,do 25.,Lieehal
W. Bereford para tornar piasse de Bordeara
Tenho o gosto de informar a V. 5. , que o
Marechal chegou agia: honrem havendo retirado
p;:ra 2!k:ell do (..:ronlic r noire precedente a peFevervro a a de
quen a força
qui -"Jr. havia ) c que alo
poitante CiJacie es:á em nus- ;) poder-.
Sargenntes
O Tenente Çit ocra! D.- Aianul Freir
cisalloa rno(ros
* bole ao exerci:o , com aquella- j arte d o 4-0
, 4 Capitães , 7
remito debaixo do seu irommando ¡remedo
es, ira Cabos
Fero que .1 brigada do Major General Ponsonby
Cabos e Uiun'la
O Major Gen ral F elrir que comni;nid.i OB
oa exteriores _to Tenenre General Sir
d
e avisa, (Me o inimigo ajuntou, hoje huma
consideravel- na visinhana de Coiwbez , e
concluo guta se lhe unia
rn
1
emito da Catalteriba
, que Cli2
Guard
n. FreHood
Nada de im
nf.
Duncan, Mc." Donnell,
to de st
o, 1
alua Anderson.
1 aV-

do 'Teld ilfaescitat
. G., ao Conde /Nd

de /Warp de 5814.
i

sua , força
mo
S. no
clespachOd agl./cila
meu .
o que me
obrigoá a conr.tLta1 O exerciro na sinhança
pedi, eias
'fine. Os varos desracamertros que
de davallaria e anilharia , que vinho da
panba, - chegarão antes de t7. Entretanto
o Àplroigo,,.no achando a sua situa5ão em Comebet muita ,ura, retirou se a tf,„ para Lanbege
conseranJo us seus postos avançados para a parte
dsr
O exercito TAZ re hOU R t8 r o Tenente Gener.l Sf Rowland Rd! impellio os postos exte Jibege. O inimigo
re do iniro ; g0 sobre
noite sobre al:ligorke e no dia seguinte, ,59,
ou huma forte retaguarda nas vinhas em freisCidade. O Tenente 'Sir 7, ricto , com a
divisão, e a-bagada do Mj .i0f General Boeks ,
fez horn .ti:zarro movimento sobre esta retagua
¡N. % e os mesmo por entre as vinhas e a Cidade, e o exercito se ajuntou em rir Bigorre e fiabeste:is.
O foimigo rcrirou . se á noite para Tarbei.
AÇII` o-los esta 'manhã com os postos avançados
da sua esquerda ,na Cidade , e a sua direita sobre
as ahuras perto do moinho de afeac ; o seu em.
tio e esquerda se retirarão , estando o
bre as alouras peno de Angos. Marchárnets
duts colomnals`

de, Vir Sigorre e Rabestens ; e eu

fiz 'se o Teoente,General Sit 1enry Cliijon vo4e , artacasse a direita com a 6. a divisão
entre a vala do Dous , em quanto o Tenente
nem] Sir Rawhind RUI actacava a Cidade
grande estiada de rir Eigrirre.
, C# movimento do Tenente General Sir Flenry
Clidton foi desempenhado `moi habilmente, e comi umente feliz a divisão ligeira , iis ordens do
jor General C. Bark"o /Men sirnilhantemente
expen:0 _o inimigo das alturas acima de Orleix ;
0, -Tenente (jerteia Sir Roudand Hitt havendo se
'movido 5por entre a Cidade e disposto aS 513 3 5 ce
o inimigo se retirou em-[ar
p oas para' o atraque
todas..as5-clirecç - e A perda do inimigo foi consideraver no attaque feno pela ' dividia ligeira
foi.conideavel nestas _operações.
as nom , estão acampadas esta noite
,/,ritftn, o Tenente General Sia 6, 2 divisão 2 e o Tenente (ler
n Conon , com as brigadas de
e de Lord
General :Po
.50tandomu ro adia ua&is sobre
alb °PP°5'

nte se. portou
tie. a
cindo not a
im
trs,
nuas??

Tenho a honra de se
4ire

1 4

de MITO

de ala—

elo inclusa a cana p 'colar ,
Marechal Sit v Weresford
sua chegada a Bordeanx
Qavernader e . o vos,:
declararão
A carta particular
hal Sir llr,
que se refere o
cio de lannd
he datada de Borda
de Março
ffilma em sutis neia qur,, na
praça ,
foi recbido na C"
çoes de alegria.
ados e guardas da Cidade
as agirias e uias divisas , e espontaneamente
o o laço branco , que foi adoptado
mente pelo povo de_ hordeaux.
Acharão st na Cidade .48 peçis ide artilharia
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aprt.= r tao ICO e g ixões it e 9imáeOn•
((

do
achã
que lio
'o Re da
litipr de Er

e Pruda,

Ca

de Londres 21
Officios, que
o trasladados
ornes Partugune
de emendar. Caia,
Antonio Roda Si
dare, ¡eia-se Francisco
a dr j.rs )eia-se
:
Ten

Ignaeto
EvariJa
, kia-se Te0
de Frarariuo
vez de Fortab.

Ani

$
kia-st 4ern
T

'CU.ri MA.kITÍM'AX.Pereira , C. ao M.
fro Frio
" co
dias; L. 45'0010rol (i sl Ca
Dia 3i de Mitlo. -- -Aba de Palma ; 40
ffze.
rt:
UãO
C.
a
goapirm
milho
Francisco
de
Paula
M.
vedo
e tei..
dias ; 3.
.
Capitania ; 9 dias;
icei0-0 2 Saing
7o.re de Santa .4ana, C. isti M. 1 4inho, agoar4Woni0 M. jau Pedro Furtado , C. ao caixa
derae , e amendusa.. -- Espirito Saned; 3 dias; L.
miihoy e arroz. — itapenieriin; (4, dias ; E..
3. 7ok , M .1Varcíso /0:4; Teixeira , c. ao M.
Fim, M. Frairristo 'Jose de Oliveira, C. ao &I,
ratagiba , e tabulado. -- Dito ; dau, L. Bc,fts
asrsucar.
7ostf Ribeiro Rarozo C. a rjoré da
Dia z dito. — Rio Real ; r dias í S. União
Silva Finto, milho, d arroz. i-- Cabo 'Frio
Felá , M. .Manoci Barbota C. a Manoel
Aias ; L. ';;estrs , SI. Símio Antoni.7 dr Bai.se da Silva Ribeiro , farinha , ti milho. -- ed.
(dto,. C. a Caetano yose da Silva ' , milho , e
; 9 dias; S. Print-na dos Anjos , M, Carla!
453uC,'Ir, — Rio de S. :faio ; 14 dias . L. Sansa
.4nna M. 7ose- Pereira Gonçalves , C.
M.
é C ao M. fazendas , e outros generos.
madeira. — Dito , dita L.
yoçé
dintar ,
S H I 'D A S.
Dia 31 de Maio, — P. Ingicza , Indefati7osé Alvu , C a Manoel !piado Ferreira
Salgado , maUira, c arroz.— Rio Real ; 20 dias
gable, Com. C„ Fyij.— Rio de S. João; S. SeSanto ántonio e Almas, M. Álianoel Gome,bora da Piedade M. lkrnardino 7ase de ÁrattFernandes , C. ata M., farinha.
lastro. — Santa Catbarina ; L. Allelnia ,
-o • 14
Dia I. Q de jimbo. — Rio de S.
Dttarte , ria Fonceea, sal. — Cabo Frio ; L.
tu
eo M. Manoel os Annes
dias ; S. Livr.emnt
a da anceiçÃo M. Francisco Solheia ,
Dito
C. a Manoel , 70sé da Costa , madeira.
. Rio de S. João L. Conreiçio M. 2'use
t;- dias S. Saibra do Amparo M. ifatonto
Maria de Almeida", lasrro.— Campos; L. Stflit4
z
mrjrabc
deita,
Francisco , C. ao M.
Anua, M. Jose Gomes de iimenin, lastro.
.7os1 Francisco Pes_
Meneia,
dias; L.
Dia N. de R'unl,o.
Campos; L. Boa Sor50ti , C. ao M. , madeira. — Dito direi L. co,,e AL 7011 Francisco da Costa , lastro. — DEFrancisco de Pílula ,
ceikie e
João Anuo; L. Viva Maria M. Manei Gonçalves
miics, C. a Aniaro Velho , aSSUCar, e raboadu.
, bsrrO.
Campos ; 8 dias , LF 5. Boavetwira M. Argel°
L ia z dito.
Lagnia B. Selisario
M.
Fran-cuco de Mame , C. a 2`ote Antonio dos
.loaquint Gon çalves Sat.
rapOS ; S, Estrelier,
Santos Zavior aguardente, — Dita, 9 dias ; L.
M. Franeisro 7ote' da Costa, carne, e 'anho.
Josil Jesus , it. Antonio
Liaioa , C. a
Dito; L. FelicirLzde, M. Antonio Lopes da Cos..
.Maadel- da. Silva Sant os assacar. — Dito ; 20
ta,' carne, — Rio 4e S. 4oilo . L. Conceisio e S.
411n4,,' NI Fr./irisa maridno
dias. ; L Ja
7iio, M. 7osé Antonio de ;Worms lastro.
117 12" R . A D A S.
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AVISOS.

Na loja da Gazeta se acha a obra Coliciia d riari:las para a historia e Geograplúra dar Naedes
amarinas , que vivem nos dt)TriVniOS Porsugnezes , ou lhes são visin lias, publicadas pela Academia da
encias de Lisboa, g vol. pOr 6:400 réis.
S. A. R. foi servido fazer Mercê do Habito da OrcEin de Chriw:3
aiManoel
,auii Mdcb.-do
Vereador da Camara da Cidade de 21,dartanna.
Pai deaizio. de Consulta do PRIN.:-.Fi, e REeu .:TF-: NOM) SenhT d
4. de Janeiro det814, foi
MeStri
'SenhOr Servda approvnr e confirmar a cre,c0o
Ca za Pia , rue
atino de 18013
r
icem,* na. -liba Grande o Tenente Coronel
Alanoel da Citenba de Carvalbo , para educação da mo,
cidade pobre e desvalida , a requerimento do Irmão :paquim Fr,tneisro do Livramento ,
a quem o mes -mo
Tenente

Coronel instiruies por ew.riiiira , e por testamento Adfr);niS[," - (.10f da mesma caza e s
eus bens:
Faz-se esta participação ao Pablico , não sék para sua inteiligencia ,
r.as para a utilidade universal dos
Nos, a quem tudo foi dedicado pelo mesmo Instituidor.
Quem qu14er enmprar hum edneiro cercado de taboas na rua nova , da Prin a, que vai do FM
longo para
Anui: C ovil ; braças de frente para a travessa da
Partillya , e T6 braças de fundo,
,
a dirá rua nova da Princesa , fa.Ile ou
oj Mvisteiro Silva,
rua do R, trio t.4. 15.
Qtern qtaizer comprar Pluma preta de nação Angola, ''
ladina, que .F.FIte cozer, engom a r ensaboar, e cozinhar, com hum filho mulato de sei; me
..se á rua do Cano N.° 6, defronte dis
brama loja de coiros..
Aricolán José LadnegT piloro do Senado, faz
publico que mori ia
N. Á:
faZerlde _ fç'en"=•'1,....ra

de traz do Carmo

MO ias JANEIRO
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