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UMA Car t a ao Secretario de guerra' dtCopia de Uma carta do Capta
Pont Loorkotet a 18 de Julho, afirma que
Unte do General Austin -ao $'e çrarr ia gfier.
a esquadra do inimigo , composta de
' ra datada do 92.tarte1 General e b
earava na baila; homem ;_naos de 74 ,
pilho de 1814.
1 . brigue , 3 escunas , e ta embarcações pequenas (prezas) vindas de cima, ancoraTenho a honra de dirigrire a vos, a instanrão na altura deste Cabo: esta manhã a esquadra
cias do General Brown, que está impossibilitado
se fez á vela , e a náos de 74, dás quaes hum
por feridas recebidas em hauria renhida acção cora
z o pavilhão do Almirante Cocbrane
fraga:
o inimigo na tarde e noite de is do corrente.
brigue, i escurka e'7 embarcaçoens mais
O nosso exercito recuou are Qippawa. O Mi-.
uenas soltarão o rumo para 13otontac
o resto
ajuntando os regimentos de kurlington e.
cuu abtixo da baba. Duas fragatas, hurna 'córeft, e não encontrando opposição no Lago Ort-.
veta e hum brigue estão em Patuxent,
transportou por agua ao fone George tropas
de Kingston , e de Prescon t ,_ A que lhe deu azo
jornal de Halifax de 8 de Agosto.
para trazer comra nós Mima força muito superio
commandada pelo Tenente General Drummond e,
O Correio de Queber pardo dalli a 16 do
p-elo Major General- Riati. Encontrámo-los perro,
rado. Os regimentos ;.° e 58.° , parte da
das cachoeiras do Riagarm, onde se travou hora
do General Power, vinda de Bordcaux , tinha
cornbacte. O inimigo disputou o terreno com reChegado; o resto, oi` regimentos s.° e Z7, Com
solução,, porém foi expulso de roda a posição, que
}mina divisão de artilharia, se esperava por moqueria sustentar. Atracámos as suas lurarias direcMentos , e fguaimente a'brigada do General Fent,
-imente em frente, e tomámos posse da sua arr1composta dos regimentos 9, , 3 7 .° Ç..
Jharia. Não obstante a sua irnmensa superioridade,
-fig o do 6o, e 8i , e butua divisão de artilharia.
o em numero, como em posição, elle foi
A escuna de S. M., o S. Losorenço, chegou esta
pletamente derrotado, e as nossas tropas fica
tarde de Bermuda. Tinhão alh apporrado -as tropas
tão no campo da batalha sem alguma interrupção.
de Bordeara, commandadas pelo General Ross
Todavia como. tanto -o General Brown como 9,..
avão a sahir para o Cbesapeatke h
General Scott, cinhão recebido graves feridas, ciosou dois
s depois.
$i rodos os Chefes de batalhão impossibilitados, ,e
os nows solados completamente exbautos, se
Halifax 8° de Agosto.
Hum navio
ue cheg, ou Terça feira de
julgou acertado retiratmo-nos para o nosso acambee , a 18 do pass na altura de Cape Cbat ,
pamento, o que se fez em boa ordem, sem que
Contraiu hutna frota de mais de 6o velas de navios
o inimigo nos incortirriodasse — os nossos feridos
redondos, entre os quaes muitos etão náos de li
fado removidos de. antemão:
flh4i; todos com tropa. Vinitão de Bordeanx com
O Major General Ria,' com o Ajudante de

Campo do Tenente General
soOfficiaes, com 200 Soldados
A perda de ambas as partes
tilda náo se recebeu o rriappa. O Ajo
de Brigada de General Scott estão arn
o Cap tão Sperreer,, Ajudante do Cieneprovavelmente morreu, porque recebeu
ral
duas b1ta que lhe ?assira° o corpo. Tanto o
General Brown corno b General Sion chião deste
Lido impossibilitados por feridas. O General Ripley
commanda do outro.
Tenho a honra, &e.
L Au gtiu, Ajuda.nte de Campo.
Hon. Secretario da-Guerra, wasbington.
P. S. O General Brown recebeu as suas
rides no mesmo instente no fim da acção,

.nia continuou a cavallo , até pie Se esgotou
Ia perda de sangue. Isto provavelmente fez as suas
tidas mais guyes do que alias terião sido.

New Undo g xo de r'tífiffl.
8
horas
da noite passada, chegou hum ex• le's
Stonington
ao (-).oarrei General do Gepresso de
corri
a
noticie que duas fragatas e
neral Cusbbig ,
hum br gire tinha° chegado a aquela bahia , e pedido a entreea da Cidade , alias seria reduzida
as; ao que se deu em resposta , que os habidefenderião os seus lares cum as sues vidas.
A instancias do Genea i Cusbing , o General
mandou , sahir os regimentos 8.° e eeeu
ftza daquella Cidade. Sobre a praia arderão
noite foguetes de CONgrtin sem Jamnp
hk. ao nascer do Sol, começou huma cae ainda continua —ás 6 horas.
icia rem-se ajuntado em força 'suffie ent
pua pevertit. hom desembarque mas rememos que
a pra a fique quasi destruida, porque o inimigo esis
a meio tiro e toda a nossa defeza lie
dua peças comprida,*' de de
Burtington ; Je Agosto.
do rei Itard, de
para o Baixo Cartadd ,

io
zt e
der
seguio

unio,se
ettiprega
eicanC,S.

mais noticias.
es, Sec. de Bermuda , trouxerão
e o regimento 6z. A esquadra saere a et de Maio COM os regimentos
tocou em Gibrailsetr onde tomou a horto 29 ; sahio dali a ia de Junho,
para Bermuda. O regnienro
do Major General Rim , para ser
sies matiz-imas dos Estados Areie-

Sit

upp6e.se
ira hu

hio de Bermuda no e .° do
para Cbesapea,ie e o Aldia ore dois depois.

nem, do Alto Cãraelá,
vira 27 de , lutho de 181 4.
Sershor. — Embarquei a bordo da escuna de S
ley , em Torck , Domingo à noite ,
corrente, e cheguei a Niagara na sego rue mar.
Dizendo-me o Tenente Coronel riucktr kil.Wo Md,.
jor General kiali marchava para as cachoeiras ee
Niagara , para sustentar 2 avançada de sua
sã o, que tile tinha puxado ipara aqueda praça
nuite precedente, ordenei ao Tenente Coronel Alcr..
rhon , com o regimento 8, e hum destacameeeo
dos Redes e do Rei, tirados do fone George e
Alirsissaga , que caminhasse para o mesmo poro,
fim de que com forças unidas, eu podesse ma.
nobrar contra o MinligO ',„1 postado na enseada de
com a sua avançada em Chippaym) quarldo
chegasse, se perecesse acenado. Ordenei ao Tenente Coronel Tucker , ao mesmo tempo, que seguisr ' Com grezenros
se sobre a margem direita do io
do 4 1.° , e (mei duzentos dos Reaes Escossezes
e hum corpo de guerreiros Indios sustentados (soe
bre o rio ) por huma partida de marinheiros arma.
dos, guiados pelo Capitáo Dobbs da Marinha Reei.
O objec t o deste movimento , era dispersar ou c , pturer hum corpo do inimigo I que estava acampado em LCwi510, 11. Tendo occotrido algema demora
ineviovel na marcha . das tropas da margem direi, o inimigo moveu-se antes que chegasse o Te.
nenre Coronel 1ue4.er• Tenho de eonf.eçar tine
ou satisfeito com os esforços d'avelle Wien].
Tendo refrescado as tropas em Q., :censW e
'endo passado o 41. Q g Reaes e 1u&,-.4 m .ndei
41,° e Sm' regimentos para Remarem as
rehiçiraes dos fortes George, Milsissaga , e /Vergara , sob o Tenente Coronel Turker,, e marchei
com o 89 e os deszacarnenros dos Reaes e do
Rei ,e a companhia ligeira do 45.° , ao todo 800
homens, pata ajuntar-me com a divs, o do Maio
General Riail nas cachoeiras.
Chegando a poucas milhas dequella Posiç
ncorarei hum parte do Major General Riall , que
'migo avençava em grande força. leninediaiamente adiantei-me, e uni-me á testa da columna
do Tenente Colmei Morrison , que tinha oaquelle
i nstante chegado á estrada,, que vai ter a &avo'
pare, no cume do outeiro em bindy's lane ERI
vez de toda a divisão do Major General RUI/ ,
que eu esperave achar oceupendo aeruelle pos ição )
achei-a quasi em poder do inimigo, cujas colunanas estalão a 5 a, varas do kir!) do outeiro, e 0$
bosques que o cercão cheios de sua tropa ligeira.
A avançada da divisão do Major General Riall,
composta da infantaria ligeira de Glengarg'5 c .a
milicia incorporada, havendo começado a sua
ndei aque
ada para o forte George , eu contr
spos a, e formei o eu. le&illICE120 e NPS deirdlea"!'

Olt

et

na rer.arda
geiraS do 4 1 a sua esquerda sobre a grande estrada
duas peças de campo de vinte e euatro, a
rso-se hurra pouco em frente do centro de pico
monte; a infantaria ligeira de Glengarry sobre a
direita , o blialhão da mi t icia incorporada , e e
destacamen to do Regimento do Rei na esmetda
da grande estrada ; o esquadrão se de Dragões
geiros na retagunda da esquenia sobre a esirada
Argus completei esta fôrma , quando toda
te foi atracada viva e apertadamente. Os p incipaes
esforços do inimigo farão dirigidos canoa a nossa
esquerda e centro. Depois de repetidos arrames , as
tropas da esquerda retrocederão em parte, e o iniMigo ganhou Numa mornentarrea posse da corada.
?arena isto não lhe deu vantagem importante , por.
que 35 tropas, que .tinháo recuado, formarão-se na'
9; fazendo frente á ea,
aetaguarda do re gimcnto
raala
e
segurando
o
tlanco.
Neste breve inrervat
1
rendo recebido hum
Riall
10 de Major General
ferida,
foi
interceptado
ao passar para a regrave ,
por
hurna
partida
de
cavallaria do inimitagual.J.3 ,
feiso
prisioneiro.
No
centro
os reperidos e
go, e
deretrninados atraques do inimigo totão arramados
lo regimento 8, os desacamemos dos Reaes e
Rei e k companhia ligeira do regimenco 4J
mais perfeita firmeza e intrepida bizarria
go foi completamente peittio com grave perda.
dererrninados forão os atraques dirigi
nossa anilharia, que os nossos artilherros
ssadoa á ha;raesta pelo inimigo na acção
e&lr, e as boaos das peças do inirniei estavão a poucas varas das nessas. A escuridade da
norte, durante este eantli ,ro exrraordinario occasioa
nue muitos acOrtrecimentos singulares; havendo as
nossas tropas recuado por hum momento , algu.
mas das nossas peças, ficarão por hum pouco em
poder do inimigo ; porém não só forjo prontamente recuperadas, mas as duas peças , hema
6, e hum obuz de 5 pollegadas e meia, que o
inimigo tinha trazido, foro tomadas por nós
juntamente muitos carros ; c huma vez morna:Ido
as nossas peças hurria das ,de 6 do inimigo foi
Posta por engano em hum reparo das nossas
buiria nossa de 6 em hum reparo (Iene; e desta
sorte ficarão, trocadas as peças; e ainda que lhe
o elle tomou ¡suma das
tomámos z, comtudo,
nossas, ganhámos sórnenze hum.
Pelas 9 horas Ca acção começou ás 6) lime huma breve interrupção de ,fogo , durante a
titaa/ parece que o inimigo se empregou
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sus torçi.nte e pouco depois rem
o alugue com tropas frescas , Mas estas fo
sempre rechassadas com igual bizarria e Sue-

Por este tampo o resto da divisão do Ma
nerai MAU , gra teve ardera de reciraose
au avançar o inimigo composta do egimanto to;
dado pelo Coronel irott a divisão do
quartel dos Reaes iscossnes ; a divião do quartel do 8. do Rei ; as companhias de e. anco do
104 0 aJons destacamentos de milicias, sob G Teel .Hanniitan , se unirão ás tropas em
C
b na ; e se poseaao em hurna sagenda loba,
com eccepcú dos RtraeS .Escossezes , e as companhias de flanco do 104, com as eines eu proton uci a minha linha de frente sobre a direita ,
on ze rnia que o irsimig,o me flanqueasse. Os CSforços do irm go para tomar o outeiro farão cone
titulados a e quasi a meia noite, quando elle soffreo tão grave danano pela superior firmeza e disciplina das tropas de S. M. , que cedeu da conanda , e retirou-se com grande precipitação ao seu
rnpo alem de Chippaiva. No dia seguinte des.
amparou o campo, levou a maior parte da sua
bagagem , trem de campanha e mantimeatos , para
ta
pids ; e Pondo fogo aos Moinhos de Street
e destruindo a ponte de Cibipp.awa continuou a sua
retirada em grande desordem para Forre Eric. As
mesmas tropas lig&ras, cavalleria, e Índios estavão
destacadas em seu alcaoce, e para F icar a sua retirada ; que eu creio que continuara até 'elle chegar á sua p
A perda que sofreu
da acção, não
se pôde- avaLiar m meno
homens, In"'
, que ficarão
clusivos mu ro CLOIOs de
em nossts maos os setas
es Cominamdantes Preloi eScott dizem que for feridea ; havendo entrado em acçio toda a atas for ça, que rum.
ca se estamp o em menos de cinco mil. rncluso remetro o mappa da nossa perda, que foi mujo)
consideravel. O numero das tropas' do, meu co
mando nas err'meiras horas não passava dee6eso
homens ; a aid di0-0 das rixpas do Coronel &ou
não a augmentou a maia de 2800 de todas ae
arrnPs.
( Seguem ri5 elogios.)
Tenho a honra de ser, &c.
o
Gordon D
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Merws 84 ; feridos 559 extraviados e94;
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42. Total 878:
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COUVG5,
e sebo. — Di,
Santo
Antonio
Brioso , M.
S.
to ; ro dos tirc;nw de r.via , C, a váriOS, Carne, e
co ,4ros. — Laguna; 8 dias S. Cachoeira, M. Pau
lo joaíalva Ribeiro, C. a Francisco Antonio Pereira de Lima, farinha, e peixe. — Dito ; ta dias;
S. Triunfo, M. .Jose de 5ou.7-a Mac;y ado , C. a
Z:forino , 7osé Pinto, farinha , milho , fcijlo , e
de Paoln,
-- Santos ; 8 dias; L. 5, Vicrilte
10. jacinto Gome; Torres, C. a Mtuwel , 7oaquint Ribeiro, assucar e toucinho. — Dito ; ç
dias S. Arora, M. Pe5ro Gomes dos Santos, C
, assucar e Toucinho. — Babia ; 8 dias , L.
jia
I. Loolz. Jose dos Santor , C. ao M.
Circcía
ft! , ammarras , -e lousa arribada.
Dia zi dito. — Porto; 49 dias ; G. roa Ft'
do Sorria de Carvalho , C. ao
:pão
141.
vinho, ferro', e fazendas. — Pernambuco; KJ dias;
13 Rev. S. ,jose , - rd. José Batalha, C. ao M.,
, e fazendas. — Dito ; is dias ; -S. Bom Fim ,
IV. Pedro Martins, C. ao M., sal- — Dito 14
dia ;S. jesais Maria 7osé M. Cipriano
SUO Ribeiro, C. a Francisco Xavier Pires , sat. —
.Kabila ro dias; S. Pilar, M. 7oão Pinto Sam.
pái,o , C- ao' M. , louça, fazendas, 'Vinho e

..7oaquim da Rocha ParaniC, os C. ao NI, n»,
amarras /ouça , e estopa. -- Caniivellas &i5 dias
L. Triunfo da Inveja M. 444.afrroe/
'
Monteiro, C. ao Al. , farinha.
Bhenos 25rres ; z6 dias;
/)ia 22 alSO.
41stria, AL 9.03e de A au or „44a , ques, C. a
Cardvc:las ; 6 dias, t,
quint cardou. , COutoá.
:ante Antonio e Alinaf
_7olin d Süv4
Souza, C. ao M, , farinha. — Campos
SenhOra da Conceivío M. Antonio Cotiçaive,,
Real, C. a ;iodo Bernardo tle Carva!ho
dente.-- Adaratè ; 2 dias ; L. Conceisào e .5. Ercan.
cisco M. _70,io Aatiali0 dos Santos ,- C. a
ro Velho, agoarderre, asaucar,, e cabeado,
S H I) S.
Dia ao de Dezembro. — (Nenhuma Sahida,N
Dia ai dito, — Laguna ; S. Piedade ,
da Rara, lastro.
Albino
a
dito,*—
; N. Liviro
Dia a
fazendas
---5.
Firmo Antonio ,
Pbastião; L
, 345,
nhora do Carmo ; M. Claudio José da
Árg,uape, L. S. Mathew M. José Antonio
Lima, lastro. —Guariatiba ; 1.PensamonPo
M. Francisco 7ose Ferreira, lastro.
FalltleUr;:é
P. Ing. Elisabtt , Cum. John Frederiçk.
MCM1124.0
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AVSOS,
Com este mez acaba a Subscr ; pçáo da Gazeta para o segundo semestre do 'presence armo,
avalies , que Tizerern renovar a assignatur, para
diatamente devem concorrer á rua da Zaitarid?i' N °
pelo
mesmo
preço
de 5:o0o por semestre com as vantagens do osarmo
seguinte
primairo semestre do
rume. As pessoas de fára da Cidade, que desfiarem lhes se') o rernettinas pelo Correio , dirig t-se-háo
por cartas lid porte pago a Paulo Mucirs , fiéno , declarando as 'sins restdencias , e os Correios respectivos, por onde devem ser entregues os numeros , que forem sahindo.
Vende-se hum preta de naçáo Nertgar-:a , ladna , e de bons costumes- pronta para rodo o trabalho , quem a quizer comprar , pode tur ve-1a ao fim da Toa nova que sa abra° para a rua nova do Senado, ao primeiro andar de hu-ma caza de dois sobrados, que esta na mesma rua , ao pé do morro
junto a Lagoa da Sentinella.
O Capito Maartel Ferreila Maia , que mora adiante da Senhora da Gloria , ao lado esquerdo,
hindo para o C4We determina vender o seu engenho de fazer asslicar,, sito no 'rio de Macabé , que
hum lado parte coal a fazenda de rit,21 Aia , e por OAtrO corn 412;111 fiteiro for, que consta de iíco
as de testada proprias huma legua de seria° comprehendendo ar, escravos grandes e pequenos, e
-beim de gado vacum, e rodos o g mais aprestos de rnetaes necia,sarios pertencentes ao mesmo engenho, e fazenda. Quem o quizer comprar dirip-se a tratar com elle na dita sua moradia.
vicio
Qp2rrt quizer comprar hum neAro bom , cozinheiro , de idade de 17 a c8 annos,
molestia, fátte com Me Manoel Ciciamo da Silva, na rua de S. , lose , N.' is.
Avisa se ao publico que enconrrandose em algumas esquinas hum amainei° relativo ao emba raço
m que se acha a morada de cazas de sobrado na rua de 5,
quasi defronte da Igreja, pr aposta para venda na Gazeta de z de Novembro por Manoel Fraiuisto Barb , -de serva° o dito anmaneio contatiado na de 19 por José Alves Pereira Ribeiro, dizendo ser falso o estarem penhorad as ;
se declara ser verdadeira a penhora , que constitue o referido ernbarn0 ; COMO se pôde verificar na
Cartorio do Escriváo do Civel 7os6 Gomes da Silva, nus ativas da Cauza que 'Mamei Francisco Pa
rente, Ja Ci dade de Lisiwa , move contra o fi roprietario , ou como pá& ihforMar o Inq uililc 9" 010
Es
ra ria leia N. 9 45
hypotcea pela Gonservatoria In1e7
para cima a direita e mo,rfa
-.

° Antonio da Silva e Arauto.
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