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2Arartel General á Borr y 9 á Março,

A

28 o grande exercito A11io

de Siirsia

cont miará° a sua marcha pára Atm , O 6.t.•
corpo, os granadeiros Atiutríacos , os guardas, e
reservas , e a eavaliatia de Sua Aireaa Real o
Grilo Duque Constantina , tomarao terreno Tu
sinhança de Cfml!ey e Mariferd. O ;, c corpo
estava hoje em Alourou, o 5,° ficou em Cbailly
com a guarda aaançada na direcção de La Fale
Gaurber, observando as estradas de Sezanne e Pravis. — O Quartel General do exercito estava em

Cmentey,

O .6.° corpo effeituou a passagem do

..diferrne

com pouca resistencia. Hurna parte do
corpo do Marechal Morder, debaixo do cominando immediato do General Fraircel rincent , que ae retirou para a sobredita praça „ derribou 'a poliem Meara

- te na sua retirada, e demorou os afiados na sua.
avançada.
Perto de foçie das guardas nac onaes met t
sedas com alguns soldados aelhos, procur ão fazer cara ao eXCI'ClIO da Silesia entre Ler Ferre
Yonarre e itireaux ; mas o General HOI'lle atracou-

os e pondo-se gentilmente á (tenra de alerms esriu;dt5es , penetrou huma massa de infantaria , tomando elle mesmo prisioneiro o General Frerrirez.
A passagem do aio foi tambem disputada em
Tporr, +anca passou o exercito do Marechal; mas
sem embargo do fogo do inimi o, a ponte acabou-se depressa , e todo o seu exercito ptsiu o
Marno hoje.
Os
eirada de Marre Ia
pulo fogo- a hum arrnaern de poleara de Inana
extensão immansa , sem dar a mais leve noticia
ave habitantes da Cidade, que pela monstruosa exse julgarío enterrados nas minas da praça ;
h ama . janella da Cidade deixou de ficar em Pó

cidas as cazas sofrerão grande damno atd a
'fica *Carhedral,
Os corpos .1Yrork e Kleirt avançarão hoje para Claye ; a corpo do General Langeton egava
na sua direita ; e do General Sachem em reserva , o
corpo de worontrow estava na retagearda em Mearda
Construirão-se diferentes pontes sobre o Mar
para que o grande exercito as passase e t vacolumnas.
A retaguarda de- Bonaparre para a parte de
Dizier parece que foi assaltada, na noite
e manha de 27 13VI hilMa força muito ireonde.
rante dos alliados, especialmente em infantaria Ainda não chegarão as particularidades da acção , mas
parece que o General foi obrigado a retirar-se era
direcção de bar-te
Pelas 'noticias iis modernas, Borraparte estava era pessoa em Sr. Dizier a 27, e diz-se que
a sua guarda avançada esta em Fúria Desta sorte seria claro que elle marcha a po2 os afiados
ou se dirige sobre o Marna; mas espera-se que
seja muito tarde já,
A 29 o exercito da Sifesia , tendo hum corpo sobre o Alarme , se dirigi° á sua direita para
adiantar-se pela estrada real de Soissons para Paris:
o General Conde LnlIgeron estava na direita , perra da villa de L4 Vil lette os Generaes D' Tora
e lacist marchuáo da estrada de Meato: rara a
de Soissols rara dar lugar ao exercito do Ninei.
pe Schwartzeaéerg ; os Cieneraes Sachem e ortzoe estaaão na sua reraeuarda.
A 28 á noite occorteu em Claye brama a co'
muito renhida entre o General h' Torc4 e a teTU do inimigo; o terreno, que esie °acurava,
muito favoraval para a defeza ; e em burila descarga muito pezada o General D' Torci pardeu alguns centos de homens ; mas o inimigo foi expiaSi? em todos os pontos.

O 6. • corpo phsou em Tri ore, e chegou

Bondy á noite , e as :tiniras d e Panem. 0 4-‘1
corpo passou em Measx cum as guardas, reservas,

e cavalaria ; as primeiras tivera° immediatarnente
ordem de ganhar a estrada real de Lagny para a
Capital, e tomar posto sobre as alteras de Orlelie.
O ;," corpo devia sustenear o 4.`) O 5-. Q moveu.
se para,Meatír, e ficou sobre a esquerda co Alar.
re 1 rendo a sua cavalraria e em Cressy e Coularpliers.
Na avançada do 6. 0 corpo se fez alguma leve resisrene'a em riliaparis, e como era neeessario desafrontar os Generaes D P Torck e Siet!r , e
chega-los mais para a direita, concedeu-se por moruo consentimento huma suspensão de hostildades
por quatro horas 9 cuja demora estorvou que a
marcha para adiante fosse tão rapida corno are alie
O exercito esta noite deve ficar pagado para
por a sua direita para a parte de Mononartre e
a soa esquerda perto dos manos de Fineennes.
Tenho a honra de ser, 8cc.
(Assignado)
C. &roma , Ten. ten.

Officio de Lord Burgters de 3c, de Março.
',Alturas de Bdievilie , sobre Paris ,
de .,444rso
de i8t.s. tis 7 ela noite.
My Lord. — Aproveito huma occrsiio , que
agora se offereceu , para clar-vos conta dos succeseus do dia.
- da acção de Fere Chanipenoise , que
tive a ho nra de referir a V. S. no meu uit.rno
despacho , o exercito unido do Principe Schwarazenberg , e do Marechal Blucber passarão o Alara 28 e 25,1 em Tripori e Meaux..
O inimigo oppoz huma fraca nesistencia á passagem do rio ; mas a 28 á noite, o General 1/
7orek foi gravemente empenhado eerto de Ciaye
porém expeliu) finalmente o inirruso du-s maiços
em redor d'aiquella praça com perca muito consideravel.
Honrem todo b exercito (2 excepção dos compor do Marechal vrede e General Sacxen , que ficarão em posição em )Mane ) avançou sobre PArís. Huoverão continhas escaramuças com o inirni30 , mas este retirou -se, deixando Pantín á direita , e o terreno em frente de Monturartre á esquerda.
Parece que a noite passada os corpos dos Martchaes Mor g ier e Alarmam entrarão em Paris;
A pu rniço, que antes aili estava se compunha
de parte tio corpo do General' Girar,1 , commandada pelo General Compons , e Num fàrça de
perro de 845 de tropa regular , e ;0„-2!) guardas naeionaes
sob o General Halin , Governador da
Cidade.
Com esta força, o inimigo sob o cortam ndo de jose Ecnapara ornou huma posição eira
111'1!II

manhã., a direita sobre a altura de Reileville, oc..
eupando aquella Cidade, o centro no canal de
Ourque a esquerda para Nerrilly.
Esta posição era torre pela natureza entrecorsada do terreno de sua direita. As alturas de Montmar:re dorninavão o campo na retaguarda do caal de 1' Onrque , e fazião mais forte a posição
inimigo.
A disposição do atraque para "Ia manhã foi
o Principe 'Real de wirtenberg , que Pim-lava a esquerda marchou ,obre Fim-ermo ; o General Rie
Js 1y sobre LR dicvi;ie ; a guaids e reservas sobre
a grande calçada que vai de Burréy para Paris. O
ixlaiechal lamber devia marchar sobre as calçadas
de Soilsons , e atracar Montrnartre,
Todos os atraques fora° felizes : o &nen/
Ricjily tomou as ,iluiras de Relleville ; as tropas
do á-eu eommando se distinrirão particularmente
nos diSaentes .-ataques que 117eT50.
vila de Pontin foi levada á ponta da baioneta as aturas acima de Reileville torjo tomadas
mui bizarramente
'
pelas guardas Prassiannas ; estes
corpos tornarão 4 peças de, artilharia e grande
numero de prisioneiros.
Qiasi ao tempo em que se obtiverA'0 estes felizes resultactws , o Marechal Blacher começou o
seu atraque sobre Munin g artre. O regimento de
1-1 Lissa res pre los PrUniatiCS fez hum bra vissi mo
acometimento a burna columna do inimigo , e rumou /O p:ps de artilharia.
No momenro destas vantagens deci5ívAs , o
Marechal Marnront mandou hum trombeta intimando o dezejo de receber as propnstas , que lhe quizess y m fazer pur hum p.Irlarrientario , que anteriormente recuséra admiuir Prorz =bem b unn ar.
misticio poi; duas horas , 1.erra consteeuir o qual
, eio em desamparar todas as posiçóes , que
r1VL fO r a das arRirãs, de

Paris

Prine:pe Sehwarrunberg annuio a estes ter- O emale do I'Vesseirode da parte do Imperador da , e o Conde' Par, da do Prinipe Schwartzesberg , forjo mandados á Cidade
para orquerer-lhe que se entregasse.
Agora chega a resposta guarniçãO despejará Paris 2is Seke horas da manhã do dia seguiute Portanto dou a V. S. 0$ parabens da tornada
d'aquella Capita'.
As tropas iliadas hão de entrar amanhã.
V. S. desculpará a pressa com que esta carta he escrita. Tenho apenas tempo e dar-vos os
detalhes geraes dos grandes aconrecimentos que tiverão lugar ; em tal momento f8ra difhcil sufrõe
car os sentimentos de jubilo.
O Imperador da Russia , e o Rei da Prussio•
estiverão presentes a todas as acções,
O Príncipe Srbwartunberg , pela degisáo

wl e se resolveu a st rehar sobre a Capital d.,
I:rança , 2ssini como pelo modo com que dirigia
a sua avançada , tem conseguido geral admiração.
Tenha a honra de ser , &c
Bssegbersb , Tenente Coronel- do 6;.° Reg,
Ao Kighe, Hon. Visconde Castlereagb.

iiisturso dc Sna Alteza Real o Principe Soberano
dos Paizes Baixos , retirado á Asintiblia
Notaveis , ao prestar o iurantent0 da t.ofij‘i,si_
5" j a a 30 de Afaro de 18E4.

Senhores, Experimento huma viva safisfr,
iç.io ao conhecer a minha opinião acerca da Constituição confirmada pela declaração de tão numesOsa assembea de homens nobres e sabios.
Soa igualmente sensivet aos sestemunhos de
zelo e de afFecto , que eu recebi desta inume
sembléa nesta solenme oecasião.
A honra nacional ; os nossos ineresses bern
entendidos a manifesta protecção que nos concedeu o Omnipotente , tudo em surnma deve 2111grrur-rsos a perseverar sem affiroussar em nossos esforços pelo bem da partia.
Hoje fazem quanto rnezes percisos , que voltei aos Paizes 13aixos- e neste breve penedo, o
progresso, que temos 'feito na importante obra de
restauração do Estado , tem excedido muito a
quanto podíamos attrevee-nos a esperar.
As ?atendas estrangeiras nau se comentarão
applaudir ao restabelecimento da nossa existencia ir pendente manifestara° rambiern por acç6es,
que devem inspirar-nos horria graridao $ n imite , a sua satisfação em presenciarem a Suberania
conferida si minha ene.
As mais importantes das noesas relações estrangeiras, — as que• subsistem entre nós e a generosa nação logieza- depressa adquiriro, pelo caLamento do meu fith0 mais velho , hum novo gráo
de intimisiede, e de reciproca attenção.
Mas o que me dá a principal esperança para
o futuro he a experiencia que tenho adquirido dos
sentimentos e das boas disposições da naçáo.
O seu :Amado amor a boa cansa sem embargo de estar 9 paiz esgotado e dilapidados os
seus recursos, foi causa de levantar no espaço de
a maior
pouças semanas, mais de Soldados:
es ti?)
parle dos quaes se ajuntarão cedo nas nossas fronseiras commandadas pelos meus dois filhos.
A sua unanureidane em cudo que respeita 05
NOTICIAS
IRADAS.

Dia
Dia 6
riflado. M.

Nenbsana
--- Rio Grande; ;o
.FrartçiwP Jole Fertira

grandes enteresses o paiz se desenvolveu da ma;
neira mais ass i gnaleda Feia ¡rema organispiço
mineis a /eira moi massa , e xs guardas nacicnnes,

ígualrneme agora pela :1 cceitnbio da corsvità;0o,
Estou persuadido , Senteres , etse apenas antecipei as vontades de rodos vias, app)icant'serne
a por em vigor et-lucila constinúçáo , assim como
em adoplar tudaS as medidas , o estalelecer ro-

das as disposições sem as quses es seus effeiros
ficsrião rriu:zo tempo incornpletei e irnperfeiros.
PGt(anto de hoje em dianie aquelle irriportan
te ebjecto scrÁ n c bpcto erircipal de minha atrençáo , e i2,-,, trriperiha-lo hei guiado pe:a mesma imparcialidade e o mesmo dísvelo peto bem publico
que até aclui me tenho empenhado em mostrar em
todos os actos do meu governo.
Em seanto se não atracar o espirito ou a
letra da Const:tuição, o paia estará a coberto de
todas as dissensões , de todas as consestaçées sobre authoridade , e de toda a rivalidade entre as
Provincias. Elia dá aos Cidadãos prudentes, toda
a liberdade, ao Soberano toda a extensão de poder, que podem respectivamente dezejat ; ao rnersmo tempo, que o povo e o Principie, os Governadores e os governados acharão nas suas disposições justas e libtraes g quanto csal calculado pare estabelecer e seguras seu mutuo consentimento
e cooperação.
Nestes sentimentos, from de born maduro e
dsliberado exame , e que ainda são mais vigorisadois e exaltados .pela soiernnidade deste momento
memosavel ; me declaro pronto, em presença des.
ra assembiéas como Representante dos Estados
Unidos dos Paizes Baixos,- a prestar o juramento
que a Constituição prescreve ao Principe Soberano.

Rio de 9`aneiro 9 de 3"sdbo,
O 'Il. mo e Ex. mo Carlos Antonio Napion
co Conselho de S. A. es. Conselheiro de Guerra,
Guria Cruz d . / Ordem da Tare e Espada, Cavaileira da de S. .ídassricio e Lazaro de Sardehba
Tenente Gene s al -dos Reaes Exerciros , Inspector
Geral de Artilharia , e Fundições, Presidente da
Real Junta da Fazenda dos Arsennes do Exercito,
Fabricas , e Fundições, e da junta de Direcção
dos Estudos da Academia Real Militar desta Corre:
falleceu no dia .r7 de Junho mossa-no passado , pe.
ias to horas ea manhã, terielo de idade quasi
annoss

MAR1TIMAS.
.70aquint de Almeida Reg a a

da.
, S. Ca$4'
. a

arrie, cotsros'

trigo, e sebo.
Dia 7 dito. — Monte Vidro ; 19 dias
Thentaz
Ilesp. 117;yena, Com. o Alf . de Navio

ia; ir dias; G, Maria
, C. ao Cap., a
7 dias ; B. Real Pedro
Joaquim da Costa, agoarCom o r. g '
dente e madeira ao Arcenat Real- — Dito • 8 dias;
B. Santa Rita, M Manoel yosé'Corneiro ;
a iffttORÍO Dias cMci Neto , assuar. — Dito
p dias; L. Senhora jGuia, M. Eduardo d'osé
da cantara, C. a 3. o s é Pereira Machado, agOardente. — Laguna ; 7 dias ; S. Monte 44k
M. Carlos osé da Cunha , C. a Antonio
krio de Oliveira, milho, feijÃo e farinha,

SAHIDAS.
Dia ç de ilibo.— Laguna; S. Li
M. Manoel7osd de Beça , lastro.— Santos
pe ; S. Santa Ano, M. Pedro Gomes dos San.
liba Grande; L Senhora
tos lastro,

Can&dn, astro.

Tapitii L.

ta , M. Antonio Pereira, carne.
. , 7016, 1±..1. Manoel "Intonio , carne
Rio de 5, jürfn ; L, Santo Arriovinho
Antonio , lascro.
Rio Grande; B. Maria EsUna 6 d
7osé de Oliveira, vinbtrena ,
Rio de S. Francis
S. &imirjo , M. José Tgrrescio Sun&
Selmstião ; L. Senhora
do Carmo , M. Antwit de Macros lastro.
Oiro ; L. Senhora da Contrição, M. Claudio yose
da Silva, lastro.
Dia 7 ditO, — Hollanda; G. Russa, Psiiria
M. Andreas &deferi , aSuezr,, caffé , e couros,
Rio Grande, e Santa Catharino 13. Hercules M.
Luiz Furtado leapr,zo , lastro. — Cananea , S.
Guia M. Francisco de Souza Castro carne e
saL

O S.
i4, Da Cr z ço do Lugar ele
Sabio á fuz t, Alvará de 14 de Maio de
Fora, do Criene d a Cidade de Angra. Vende - se na loja da
a 40
Quem quizer comprar huma negrinha ladina costureira, que lava, engoma e
b bem fazer serviço de caia, procure na rua do Lavradio , na caia N. 17.
Quem quizer comprar huma caia na rravessa que vai da rua do Cano para o largo de S. Fran.
risco de Parda, fane com Francisco de "franjo, morador na rua do Ca no N - 9 45.
Vende-se hum botequim, que está na rua do Carro, á má° esquerda kindo para
ao pe
ida ma da Opera ,.perrencente a Manoel José da Costa Perora, morador na mesma rua ,
43AttOniel José de Brito faz saber a essa praça , que lhe consta terem Pparecido algumas tras de
cambio cm a sua firma, e porque presentemente as n:.o tem passado, nem indoçado , avisa pata que
as raio aceitem , sem que primeiro lhas mostrem.
Quem quiz-er comprar huma Chacara no sitio do Rio Comprido
na rua do EiC4ille , fa
com
:Antonio 7ose de MfattO$ Nogueira , com loja de Caldereiro na rua das
' riolas N e 2;.
Quem, quiz.er comprar humn morada de caias termas de tms brlças de frente, co mamados, quinta!, e poço na rua de S, Pedro ao pi.. do largo do Capim, procure seu dono na rua dos
Pescadores ,' N.
Quem quizer cumprir hum crii 1 c Barbeiro , cum pleto em tudo , ainda rapaz, sem ViCIOR 3 &rija-se á rua do Sabão
76, defronte da Igreja cia i om
MS.
Quem quizer comprar doias escravos , hum he oflicial de kr idir, bonen° e monta em todo o ani.
Wial de montaria, o outro he officio! de Ourives, cordoeiro de ouro
prata , procure na rua ./14'.ii dos
cm, N.° 28 defronte da caia de pasto.
em quizer mandar as suas filhas
e escravas para aprender a ler, escrever ,-con.
, bordado , emmar, fazer r
de seda , poderá fallar com quem
da da rua do Lavradio a primei!
dos Invaltilos caias
5 , e 6,
squerd .
Pela Administração Geral do Corr
itinso d
e faz publico que bahira
caç6es seguintes: a 13 de Julho: para o
ride ,: S a itu A itno Brilhante, M
o
.Freitas: a 14 para o Dito, B. Santa ita, M 7056 Soares L
14 para a Bahia,
M. Antonio Silveira Linhares: a 15 para o Ru Grande; 13 1. rc M. _7osé Antonio da Cr
ao para o Dian • S. Santo Mamilo M. //inani Telles Macba o Q
para o Dito, B. Flora
Antonio Ferreira Lima Fogao. AS' carta serio lançadas rio Correio . .
4 horas da urde dos
ecedentes.
JANEuto HÀ JMPKESSIQREGIA 1
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