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Rectique cuiUa pectora rolt,orant,

A

NCTOSOS de communicarrnos ao Publico
os grandes acornecirriernos de França, salta/1ms moiras noticias importantes, as (jures cumpre- agora transcrever , ainda que sejão em datas
anterioret ís já annunciadaa. Aa circ unstancias, que
hi
pondo, dara6 toara realce aos gloriosos
rdtados que fizerão o objecto dos nossos votos.

Londres 5 de Abril.
receberão despa cho do R. Hon. Lord

do Tenente lienerat o Hon. Sir (bar.
K. 8. 1 dos quaes as copias são a
Fere
l'aly Lora,
ue este- d

ita

/6 de
que

chegue
a
ancitnaiuente a primeira occasaão de
ho

dos acontecimentos, que tiverão
nha ultima carta, e que ate O 1110111ent0
rn sio acompanhados dos mais gloriouccessos.
Na manhã de. a;, os difFerentes corpos deste
e.x_ercito se ajuntarão em posiçóes, donde fiarão
inhados para Yirry. A divisão ligeira
Rrintl da guarda, commandada peto
e .ringerowsky avançou de Met:trepais , 011oCte ' armou hum èonsi.
corpo de infantaria, matou e aprisionou
COITIOUI ao peças de anilharia. Este ate foi conduzido com tanto talento e, rapidez,
a perda da parte dos RI4550i foi pouco cemvel. O inimigo imrnedhramentc depois começou a desfilar de todas 35 suas posiçaes perto 'de
4rcy, dirigíndo-se sobre Fit
ronde
O
, mas
fez del cicia para interceptar consegui-lo. O Principe Rea
os segui° e lhes fez idazzoo

110RAT.

Por hem correio Framez,
da eavallaria Russa em Sormemic,
os corpos dos Marechaes Ney e 4Leedoeral
vâo na ousara frente desfilando para se ajyruarem a
rraparte, que estava já em St. Dizier. O MatePity convidou o Cornmandame de Figur a
entregar-se, ameaçando-o de passar a. espada toda
a guarnição, sem embargo este recusou e nal,
está ainda em nosso poder.
Por buiria r.-ana inrerceptada de Ronaparee, se
deacobrirão os objectas de seus movimentos. O'
Paincipe Srbipartzenirerg, por consequencia , fez aiao seu exercito sobre e Mane na noite de
; , havendo 05 Fraturar: passado inteiramente
para a outra margem d'aquelle rio.
ÉOPlaparte havendo-se posto sobre a no
n%a de communicação cum a retaguarda
soada a nossa juncçÃo com o exercito do idla
&Weber pela chegada do General srirrzinge
Cbaions a Firry foi determinado que o todo dos

dois grandes exercitos Alhados n chsse sobre Paris. Com este fim todo o exerciro brku how,
, e avançou em hurna colar:na sobre esta
praça. O 4,orro dos Marechaes Marmoi i e Morrer par ece que , receberão ordens para se unirem a
onaparse ; chegarão a duas lagoas de Fio, na
°ire de ia. A guarda avançada do Principe Real
Trirtenberg os encontrou logo depois que coçou a sua marcha nesta direcção.
O inimigo,
endo que avançava sobre etle hm= forra considerava , retirou-se ; a
ria dos
dos
e 6.° corpos o perseguirão. A divisão
de cavallaria ligeira da guarda Russa se drseinguier
outra vez carregoo primeiro os couraceiros do
inimigo, depois as suas massas de infantaria; em
ambos os atraques foi feliz: ficou no campo da bata"o dá
nde IIIIITICTO de mortos e feridos
CQIC.
de 4rzilharia e quasi mil pás -

;aceitos flustriaros ; e a cavallaria de wrirtenberg
zerão muitos outros artaques ; o inimigo sofreis
coa, asiderarelmcnre, e , foi Perseguido , com a perda
de loasi trinta 13, çari de artilharia , ate Sezanne. OE
• resubadow deitai ac.çóes ;ainda nk9 são conispleramente conheeidás ; eti .'"os cir./farei a V. N. na
primeira ocoasião. Pki. chegada de Srdiwartzenberg
a Fere Cainpinoiie , se notou huma canhonada
sobre ã' nossa direita ; logo depois se vio hum
corpo 'de infantaria movendo-se sobre o Qun 1
General.
O frnperador Alexandre e o Rei da Prfissia
immediaramente mandarão buam trem de arrilharia
que pertencia ao corpo e que 'passava a aquelle
tempo, para tomar posição contra aquelle troço. A
cavallaria, que lhe vinha na reraguarda , se conheceu logo depois que . pertencia ao exerçãto
do Marechal Bluch4r,, que o havia perseguido a
ritalor pane `do' '`dia. O 'Principe S!bwartzeroberg
frortudiatamente tirou' huma consideravel porção
de eavaUaria dos corpos, qn perSeguiap os &breChau Marmota è Morder; o Imperador da Mss.
todo o
da mandou avançai- a artilharia 1U5511
Clorpo de 'infantaria Prancrza fei; cercado
e atea.
dado , paar rodo; -Os° lados ,debaixo da immediara
do Rei da
r5recÇão` do AmPerador da -Russia
Prussta , e do Principe ` Ságiarrzenirer.g , depois
Siitericia , que faz: honra ás fropis do
, o todo destas chãs massas, que ehegavão a
iatro mil e oitocentos infantes com doze pepsfOi reinado:.
'os 'triunfantes resul'nes forid My-Lcs*
" i 'opas estão já avançando
ontem. A sf
tado!, d
éteamaiih ;
carallaria chegará hoje a La Ferie Gaucher'. O Clene'rat vinzurgeroelé , com dez mil
cavaltafia etià de observação ata caceteira de
aparo' do - lado' de St-Sfzier ;° ainda hão se
direc00.
toria o'rnaior "pezae tenho de annonciar
S. , que o Coronel 'CaMpbelf foi honrem ferido
gravissimaertenre por hum Cosmo. O Coronel
Çampbeli , continuando -aquella bizàrra distincção,
qn, e sempre assignalou a sua catreira rniiitat 5 car•
segou com a primeira cavallaria ,
penetrou as
2a.sassas Franc
; os COSSI1COS , que vierki £ es
tentar esta cavallaria , tomarão-o por hum Officiat
frauwz, , e o derribarão a term. Po:éni r pelos
signaes desta manhã Rilho multas espey. araças , ipae
se [estabelecerá. O d-ironer Rúpatel , que foi Aju2artre de Campo ,do General ~ars tarnbem foi
Oorto infelizmente. Tenho a honra de ser, &c.
Burgbersb , Tenente Coronel do 63. Q Regi.
bento_
'Boletim Rimem das bataÍzs de 25 e ia, Elle
fox mandado cm rearamr , e deve çrer-se

que em veraridaie N igual a todos os bchiirrs
publicados por fios:aparte.
O exercito Parisiano teve a 29c .3ci de Mar_

o inimigo ,
ço brama acção c
civai ficou
tez quatro mil prisioneiros. A acção
croríoso ,
passou diante das alturas cie Paturi, , j?elkvjue
Cbartfiton 3, MO I? :Watt(' Sr. .Denis , e Mukily e
urros pomos. Q inimigo pedi° para enretrar os
eus mortos h1.11113 siisvensáo de rmas de 4Noras , que lhe foi ooncedid.a. Tudo faz espetar que
Sua Magesrade que Vem a ira:Achas f o. rçadas eira
succorio da Capital , peia o inimigo entre dois
fogos.
A 29 , dia em que se travou a acçío
columnas da guarda nicional de Paris atravessarão
as principaes ruas desta Cidade a passo de carga
m gritos de riv,a ,o 1rpcmdor Fiva" a Franca! 5 -e com applausos de toda a população, ,,
Nota a margem. — A ala esquerda do inimigo , foi completa-mente batida.
as

A Suas Magestades o imperador da i?..rtrairs
Rei da Prussid.
Senhores. — Pa+is está' ocelipada pelos

el

exercitns munfantes. Recebei à homenagem rrE,is
lisongeira para conquistadores generosos , O premio
da viuvaria o mais aptazivet e o mais raro — as
Licnçãos dos vencido:s.
Vencidos' -- Ah'1 esta denorninaçã
davia não exclue a idea de g,loria , inc
pertencer-nos.
Os nossos iiezejos vos convidarão: enes ajudarão a vossa santa cruzada , contra o ilagello das
nações , contra aquelle itonsiro , estrangeiro f nosia pruria , que exalçado por huma felicidade, de
elle era indign& , ao cume- de bom- Estado
lado por partidos, preverteu a,energia de hum
povo generoso , abusou daquella energia a fim
de loucamente declarar suerra contra a siberdairre
do mundo, e até, para assim fallar, contra a mes.
es-pede hunurn — contra 2 1uelie monstro ,
quem ps!a sun elevação foi dado despovoar
' ;, 9ire do
ao; &tirem arrancou-os
os pais par?, faze-los instrumentos ou vicsma devorada tirania , e obrigou os mer-

nroi pais ,
fir ci C in prcres contra OS bons surtesdas armas de
j]Hros.

aos

.1 0141

A Prov! dencia ouviu, estas preces
e
vos.
bravos ex._rc os as realisaráo. Vbs triunfaes
Senhores
mas rlh.S não 'somos vencidos ; somos
-In g ados , e o vosso triunfo será o eterno akar
-;ceiodansgr4,
L i bertadores da nossa partia infeliz , dignús
vos de completar a vossa obra, e encher a medi-dá- de vossos beneficias.
A Pana não pôde gozar desearasp

garna classe
O:3e ( tranca
nspirar-lhes otinça em seus tratados
da sombra tutelar da lega;

qtle ainJa cencão o
kivador e o tranritntlo
com at(x. rição e amizade,
interesses.
'
Abtr1

thon

. 30
no meio de I
erros ;10 menos
f

nenhum Frian.rez amou
Luiz xrr.

Seruar-ie

O irm o daquelle infeliz — daqueile santo Moa — seu legitimo succeçsor , o descendente' do
..tieso rique , o Soberano dos Franceu$ 1 não
z
- da entre nos.
Sen1icires , que debaixo dcis
nashma deputaçáo dos freis Francezcs
lan
pes
offeret:er-the huma hornerm.
gem expia
pl.car-lhe., que restitua á FtaPI.
• a 'presença do eu Rei , e fixe COM Vossas
Magestades , nesta la purificada Capital , as ha
inalicraveís da tranquillidade da Europa.
Viva o Rei.
Seguern-se as assignaturas.)
PAII5 3 de Abril.
geral expedida pelo Mar a
rir Tony , General em Chefe

éos Combinados Russo e Prids

dados ! Vossa perserverança , e braveza b iela por hum ty,
naçio Frarreeaa
nno ,, que trabálhata
rriado e
quecen "iió que devirr a hurn povo
neroso, A anação Frmitrza nós ;
a 'nossa causa veio a sor 'a Sua -$ e OS nO:nele rnagnanitnoz- Monarcas prol-net-Ledo a protecção c ap- .
poio. Desde este momento os francezes são nos-.
destruí° 2S nossas aillrInS O pequena
50S antigos

NOTICIAS
TRADAS.
Neribtima Entrada.)
Dia 24 fe u nbo.
Grande
; 12 dias ; B. FioRio
Dia

M. Antonio Ferrei ra Lima , C. ao
Dito ; si dias
carne couros , e sebo,
o
es " Lisboa C.
MediaM. Antonio
Can.Santa
,i
uros.
sebo,
carne
Gomes Psipc ,
M.
thaTina .8..elias; S. S. 7o$
,
é de Farta , C ao
tonto
L.
farinha ie cebolas. — Dito ; 7
C. a Magt
M. Manoel Ribeiro
das, milho.
inid
!iro. Rio Grande; 1 it dias : 8. Pu,
anoti Marques., C. ao M, CatrliC
e sebo. — Dito , to dias; S, Sanvegarne, M. Antonio Telles Maonro 7oaqiim Maia , carne, cem.
.17

.ji bo,zi o di415 F. Boi-

4.

O Conselho íz'cipI da cida de de Eyrox.
as A Cidade de 1,,,yreux s Se com transpor. de J:tgna os felizes conlecimentos , que

sempre nu 5 fern livraO. 0 da horrível
1.-i firula os, bratJeC2CS, Aquelle , que 20111b0O
rtl e2) 1 (7; c da vida humana — que dissipou a
ddde pohhea , que trouxe o fogo e o ferra
5L cIi palz , O riis U uel dos tyrannus
o assassino do Duque D' Eng-

• ; c OS BOUrbelS Convidados
Franceza , estão a ponta

pelos de2js da naçáo

r sSmi O
ii antigo sceptro , distinto por
tantos secules de gloria e de prosperidade.
„ Graças immortaes aos generosos Monarcas
que quebrarão o jugo de ferro debaixo do qual
gemíamos. O dia da queda de Bonaparte he hum
dia de felicidade para roda a ,Fr411
mas espe.
pra o departamento do
que toi
as mais horríveis vexaOes. A tyrarinia
; a a cidade de L yre x talvez
acon
com a desesperago a não
serem as cens&
que recebia da administração
paternal do Mau„ O Conselho Mon
fesSat a vonrade geral , par
dade como erithu,iasnio pelos
se apressa a expressar a sua vontade forma
abelecimento do Governo Nonarquico na pesE5tanirfard Xavier de Fran5a ax. ”
de

17 IMA S.
Com. o t., 9 Ten. "Ofilfig
Dito ; 62 dias ; 13. Alerta ,
Dias , . a Eiins Munjo Lopes
1)1-0 e Tenerife 80 dias ;
.
de SCArZa Machado C. a°
generos. — Rio Grande ;
vín
America , M. joaqd
B. Un
de
C. a Domin gos Fra
Pra
eb-o.
, oarn e centos , trigo

o
e

é .Nures C. a
Francisco
migueL FerreLLGou , dito. — aro ; - 22 dias;
7io Antoiiio da Cruz , C. ao M.
13. Lebre,
77ctrire
; o dias ; E Mia ..rifrieatta
dito S.
Antonio'
de
Frcitas , C. a Silwrio
M. Grei°
e Mattos cera, e escravos, — Capita
FrarcimQ Coribo
Invencivel ,
a Antonio c•sé Ccabo, mm lk
dias S. Cdcfr

24
L.

O Z.

s de P
Cazimir
- B.

L,

N. (Mirres ,
Fr Lf
L Caro
--• Eu: ias

Fortune

nos Ayres
e
no, vinho ,
— Rio Grande ; S. Felici,
mes , algodáo 9 fazenda*,

Santo Antonio e Almas,
S. EJi uïi
-ides la.scro.Dto;
Parao
Barbaza , lastro.

ardo 3'osé Martins , Listro. -

Diogo
; Cahique
Sm-asso. --L, Bom ;
o.
ignatio Lisboa
Dia 27 dito.
abia S,. Desengano
7osé AI irtins , lastr
Cabo Frio; 1.4. S.
'Baptista , M. Simão ase Franco

Monserrats , M. Salvador
5 O S.
A \I
g:diaç'des estrava ans de Osfk, causadas
acha Histeria das
Nados , F.et
de Migica , dos End
Lubt
,
corri notas 0.1110 az a NIe respeito E vol.
hos Pedra Phdoso a
abuso das vim
e cousa' Sekrenalitra‘ e do poder da 2)edem a fazer illusdes , t
960
de traz do Carmo, Se e
vencia
hum muteqUe adiantado no of-

Na lo.
dos Liv
do mo num
iratado sobre
da Natureza
4. loja >1.'1 a
Copateiro.
a , faz publico que tendo nrociado 'letra sacadas por elle , e acei as pur
é Antonio da
é Lopes
com este foi necessario Uonar-lhe algo cilas , de que pa ou regue possuir= as dius letras , lu g Se Jtr jo em dias no dia do seu
partleipa
, antes da do aceitante , na rua da 4/Jandega
az* &lie 5
cs no Yalongo, hindo para a Girrerbod pawrulo a caia donde es.
izer tomprar
de S. A. R. , no procierro largo que se acha faite com Yout Francisco Penira, que
alongo.
.
a rua dos Barbonios
a c.a& que fui de D. Anua de Lemas se acha para vender burna boa
de gani, com guaniçs de casquinha quasi roda nova que se vende por preço com-

quizer com
bom muleque já em parte ladino, vá á -rua do Fogo N. 3r.
o armazém
olhados na rua do Rozarrio N ° 44 , LitieW) Parnr.al .fi partido a 710 reis,
-a 63e, agoardenre de diniz a 56a com ...- fa, e 48 trazendo garrafa, e conservas de varias qualidades.
Com este rn.a acaba a sobseripção
ziera do I.' serneme do corrente anilo, e durante ene,
dirigir-se , á -loja de P4UI# Marrin
na roa da Qeitanda , as pessoas, qtse dezelarem que
o remetridas as Gazetas no proximo
uinte semestre. As 7rovidencias , que uttmamente
rrega de cada hum dos
daráo
nierOS • se continuariõ na nova subscri
quer , que foren5 condueenres á satisfação do publico. Todas as Gazetas Liar
Ligas de despachos, ficarári (como dantes ) pertencido aos Sufascriprores
m preferencia hum exemplar de qualquer obra que se haja de dtstribuir gratultamen'e•
Administraçio Geral do Correio Maritimo desta Corre se faz publico , que sahitàõ as Em:.
Motes: a t de Julho : para Mardu , Navio Santiago, Cap. ..Clatreillt Alberto dc Olivto,sra o Rio Grande 13 Carolina, M. Manoel da Reza: a 6 para o Oiro, S. Bom Fim $
sim té da Silvetra : para o Dito, S. Ligeira, M ikfarsoel José de Lemos : para o Dito
M Ca rl os José dos Prazeres: a 8 para o Dito , E.
Panriwo de Paula
7orc' de Sirva /fana : a 03 para o Porto
Fiel Pare:gente Cap 'i lq uím.! da Silva
tis serão 'airadas no Correio até ás 4 bons da tarde dos dia
ec n
RIO DE JANEIRO N
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