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IC.ecrivere cantis peciora

Gazetas N.° 90 e 9i demos
Ilida que
'z resultado da expedição contra
A noticia do
::gura que remos á vista os Officios de
Lord Erutumsb , que particulariza° aqn'ella brilhante acção , não podemos deixar de trantsc-reve-los.,
omouttindo aquellas COUSoS já', mencionadas.
SECRET AMA De ALAVRAN'TAL70 15 BE &Turim°.

O Capitáo Brisbane da náo de Sua Magestade Qtretri Cbarlotte chegou a essa Secrerar a a
noite passada com os seguintes despachos do AInairante Lord Expnctab , G. C. B. _dirigidos a
rio
viram Croko- Esc.
Q2cen Chariotte , Sabia de diger

8 de 4gos o.

Senhor , Em todas as vicissitudes de huma
longa vida de sen. iço publico , nenhuma circunstancia produzio jamais na minha alma tales
impressSes de gratidão e de prazer, como o acontecimento de hontern. Ter sido hum dos humildes inçrrumentos , nas maus da Drrina Providenci a para ri aze razári hum Governo feroz , e
deStruLr p.-nia sempre o instipporravel e horroroso
,sistema da escravidão Chri g á , nunca pode lie,Xar
de ser huml (orne de s-iiinfaçáo , e cordial consolação para o individuo , que tem a felicidade de
ser nela empieg. ado. Espero que me seja perrnir-- meus sintido , sob raes impressões , etTerrc cuceros paribens a Suis Senhorias pe!o completo
SolJetSS0 dias briosi-is esforços da esquadra de Sua
' Ailigessade no auaque de ?lige,. hontern ; e pelo feliz resultado, que elb produzio hoje com .1 assignoma da paz.
Dein arte hurra guerra provocada , que durou
dois - dias , foi seguida de hurna completa victoria
zernallOu em renovar a paz com a inglatema

...J.-e•

rob4traqi,

e com o seu Miado EIRei dos Paizer BairOS ;
om condições ditadas pela firmeza e pnidencia do
em° de Sua Magestade, e commandadas pele
de suas medidas,
Devo ju.sramente agradecer honra e confiança, que a p rouv e aos Ministros de Sua Mogeslade descarnai sobre o meu zelo , nesta importoutissima °ocasião. El/es proporcionará° os meios
os meus dezejos , e a rapidez de suas medidas
or enes. Não mais de cern citas depois que
ade /ligo com a esqu?dra
, sem suspeitar, e ignorando as arrneídodes que se cornmet
terão em Bonn ; aquella esquadra , quando chegou a /viatura, desarmou necessariamente , e
outra se creoo e apporelhou-com recursos proporcionados ; e aindaque impedida to Seu progresso
pelas calmarias e ventos constarios vinsou
nação insultada castigarsdo as crueldades de hura
GOvern0 feroz, com hurna prontidão sem exemplo, e rnu:to honrosa ao caracter nicional ,- pronto em ressentir opressão ou crueldade, onde quer
que se pratique sobre aquelles , que descançao na
sua protecOo.
Prouvera a DEOS que desempenhando este
objecto, eu nao tivesse de lamentar profondarnene a cluel perda de tantos bravos Officiaes e soldados ; prodgthsarão o seu sangue em hum'
de, que foi particularmente distinta por provas de
hom heroismo rán constante, que, se eu me abalançasse a omrnittir referi-las, irritaria rodo o 110.1
mem de nobres sentimentos.
VOSSAS Senhorias ímã° já informados pela
corveta 7asper, do meu procechmenro ai é 14 do
corrente , dia em que suspendi dc Gibrahar depois
de huma demora ineommoda de quatro dias por máss ventos.
A esquadra , completa em todos os pontos,
com addição de Cinco canhone'rras prontas cm

MELHOR EXEMPLAR ENCONTRADO

Gibraltar, pardo com o melhor garbo, e cotai d
mais favoravers esperanças de Ougar em Irei dias
ao puno de seu destino ; mas o vento ceigrairo
d.-..-struio a expectação de huma breve chegada , o
que me dava o maior crodruo,_ em consequencia
de ouvir , no cl,a que sahi de GibraPar , o, ue se
ajuntado hum grosso exereilo, e que se eonstruta() (a3ra5 addicionaes muito constderaveis , nau
16 de ambos os flancos Ja Cidade, mas tombem
log'o á entrada do Moíbe , vor Isso receava eu
que o Dey houvesse descoberto a minha tenção
•de f.izer dtquelle ponto o meu pnncipal objec to de
tre Soube da
atraque, pelos mesmos CTIC105
foi,
confirrnãi.la
pelo oroIVA
Esta
riln
expie-Iça°.
rumem, que eu despachei put Alger algum tempo
antes • para ver se tirava o Con,ul. O Capito
lltçhwoorl seve munia difcnIdale trn tirar distar.
çalo em ul:turme de Guarda Marinha , sua mulher e filha , ,leoron,lo hum bote para trazer seu
ithinNo, que vinha em huma covideça com o Cr.
zurg . So , que pensou te lu accomodado , mas in.
cancelbs , e em consequenfe.izmente chorou T
Cirtir4ián,
;
GuAtá
Mailibas ao t ojo /8
eiao
pessoas forão pre.z.is e metCatas como escravos nos
calabouços do costume. O i , ey solto.] na manila
&saiote a criança, e eu devo mencionar este uni) ao esvmplo de sua humarodide.
O Cap Dakbwood confirmou mais que ffe ti.
" rOvio puxado do inreror mais de 40a) homens e
todos os jartisaros das guirnições distantes e que
estaváo ineansavelrnente empregados nas suas baterias, canhoneiras, &c., e por toda a pane estavão
fortificando-os fortes munimos.

O Pey informou o Cap. Dashouod de que
a:1Na perfeitamente bem - que arruamento se destinava Jati Ator , e p:rgunrou-lhe se era verdad.,;
alk respondeu que se elle tinha tal noticia, sabia
banto como etre , e naturalmente pela mesma via,
os papeis publico.
At. embarcações estavío todas no porto , e
entre .sel. e eeecanhoneirm e morteiras prontas, e
ente.to mais a concertar se O Dey tinha encarcerado r ; g4rosorkente o Consul, e recusou dar-lhe ou
poen erer-lhe gusa segurança peeo>al, nem quiz ou,e, r torna pa'avrs acerca dos Officiaes e na/tire-leigos sonretiendidos nos escaleres do Pirotterbetr. Coretirtuarub In ventos conrror . us e celmas , tiu avistamos a terra a l'Est d'Alger $2f1:10 no dá 26 ,
e na rrtinhí seeuInte ao tampes do dia, a esvadra estava adiantada r't vista da Cidade, ain-

J, que no tão perto coma eu imentava. Como os.
▪
estavão em calmaria, aproveitei a neeaçião
deNpre iNat lanro escales protegido pelo cvern,
cola bandeira parlamerrtar . e as requisrções,, riee
eu hia fizer CM nome de Sita Alteza Real o Nine
troe Re6ente ao Dey de iliger (<1,oe vão juntai

C:tOei,i; ci„e
por copla ); Jecetemendarelo
horas
a respos r a do .1 ty , e
eerasse duas ou tits
entáo , se lha no (lesse, voltasse ao pallan
no;
junio do Aitat. lhe s.:•to ao tneen WS C ( Ir o
ou porto , ao qual dizenuu-se yie se eftef
posta em honra hora , resi-ontit u q e era In
vel. Dr.2. en. ,o ente o o Officio' que Lsptr..ria coas,
ou tres horas , acuoio t.te que dit.& hchts erao
suffit.tentes.
A esquadra a este tempo, seprando a viraçáO tinha c'afgado a bafara e pruparaka as Lin-

chas e a flotilha para o serviço , até peno tes
duas horas , e enráo obierv.indo que o nieu
ciai voltava com o partamentaria , que no unha

recebido resposta , depois de mais de nes horas
de demora , irnmediatareente fiz signal aos teavOs
para saber se estava() todos prontos ; e sendo respondido pela affirmativa , a Q. feen Charlotte tez-se
aveil, segu ida pela esquadra para suas estaçí.ts
&terminadas ; a Capitania Seguida na Lotem prescrita , ancorou á entrada do Maly , a !crio
de cintoenla varas de distancia. A este leen feon
r120 se tinha dado fogo a huma só peça t co-

meeei a suspeitar huma condescendencra cern os
termos, que Tantas hoe.s arares estalão t m seu vodu : naquelle momento de profundo silencio, do
Molhe nos deráo hum tiro , e dois aos navios ao
• Norte a Queen Charlotte lhe respondeu pronta-

mente , a qrral estava enrio atracada ao mastro
guinde - de hum brigue, eoz do com a praia na
boca do 11,1nIf.., C iiu qual aproavarnos l Gemo
da nossa . ro3i00.
Des.. sorte começou hum .rogo to vivn ,
bem sustentado como creio que nunca se tio, das
deàs e tres quartos ate as noae, sem inteirupção,
e . que só cessou as onze e weia.
Os navios que me seguia() immed;ararrente tornarão seus lugares , com hum sangue t:io
ainda acima das minhas mais ardentes' este
ranças; e nunca a bandeira itiele.:a rcedeo hunia
dereea mais 2...osa e honrosa. Era vtrieitan -A r ie
ver a linha além do qee n,e cercava
immediatanrente , mas era tão kern fundada a
ribt con:hnça :iras va!orosos 011ic i aes, que til tinha

a honra de cernmandar , que o meu espirito liceu
per En. rtame me o.. ketr.),:r.)r..;c:1) para ,-i itt ed,, r a outros onjectos , e somente conheci que esta são nes

seus lugares , effe w oistruidor do seu foà0
sobre 45 mutethas e baterias, a que estava() ops
postos.
Por este tempo tive a sat'sfação cie ver a
-bandeira do Vice A miianre Fm; Capdlen no prs.
to, que eu lhe t : rta asrgnado , C pouco depus a

intervallas o resto das suas II vos, conservando
hum fogo bem sustenraJo sobre as boerias
queantes, de toe c 1 le e tinha offeteetdo a cobrir.

111 OS

leva

porque eu não podia por faita de espaço,

lo á treme do

Q 3154 u por do recebi !suma merssagem
do Cuim i Mutuante .11hite , reterirdo a p-_tJa
vu e i, que soar,a i foipegnab:e,. tendo ta iço mortos e ler Jos e e pedln o M2 qu, se fOãszt posSivJ,
lhe man-disse hu:na rista para do.,ertit ai 6oin uus
fo O' os,d.b Lixo dos qaaes caie escava.
ta;aakav , que era immediata a mim ,
se fez. á veta ; mis a c.anhonaua thnha levado o
vento, e fui &irigrir a dar fundo outra vez, depois de ateanç..r melhor poço do que dantes.
A esce tempo mandei otdens á embare riça° de
explosão enc.irre-g,6 ao fenente Fienang e i M
PaMer, pelo Capitão do. En..;eniiteros Reatl Cpie
kl/asse para desvio da Molhe ; m is jasand° o
Contra Aluiranre que ella lhe faria serviço essencial , se TA:misse deoarx° da- latteria 11.4 sua rren.
te , rminsiei ordens a aquella tóbarcação para
o d uo rim, as quaes fará() eXecu t adas . rambern
maisilei informar o Contra tk.imirante de que estan lo jÁ incendiados alguns dos navios, certo da
destruiçÁo de todos , Cu coas detava ter eX curado
a pule In 14s iMpOrt.Inte LIAS InIt1.0 imo ucOrs
e pnwriva-me a retirar os navios, e dezvjava que
elle fizesse o me.smo com a sua divis..o o mais
breve possivel.

durante o confl:cto momentos arrisc.-.
dos, qie raio posso agora descrever, o,:casionados
peta fogo dos . nav os-, que eSt4v30 r.t) pen0
ta");, e res sti muito tempo as vivas instancias de
rodeÁvão pira ¡sulcar a frarws tOS x.115 (yr:
g,r4 ni vs Je iNf;i distante hilZ13 45 (00 varas , na

:teus anu;osos dezvjos o terra; o, ilinario
b2lik , e se completara ° aã rn fllS tserançaS 1- 01-

egimo-nos com todas as nuu em es, 1..r e reboem- as embarcações , e cum ..jada di elrir‘..:ade
da noite esZava tudo á vela , e fa+
ir
do alcance LES bomb s pel.âç duas -Ia ni..stna ,
pois de doze. nulas de trab.i/ho tonnnuo.
A flotilha de barcas de morteiros , de fcgueres, e de einhoneiras, sob a direcçáo dos svos res.
ptcrivos Oificiaes de arcubana , particteti quinto
pôde honras deste dia , e fez bons 5(4 !ço ;
peio seu fogo todos 03 naviok do Forro (e y._el to
a fragata de tora) furo postos em chamm.ls, que
rapid..menre se estenderáo por rodo 3 arsenal , ar.;
mazens, e barcas ostentando hum especraculo de
teirivel grandeza e mitensae, que a Ferina não pôde esCrever.
(seguem-se as recornmendaçUes)
Sesundo noticias de terra a perda do inimigo entre monos e feridos anda por 6 a 7 mil
homens , &c.
• Exxorax.
.IV 8- O N O de mortos e ter dos he o
mesmo que refer:mos no N.° 90tendo
do'
especificar o N
de C.)tliciaes
saib-:.r f; mortos
e 59 feridos. Na lista das embarc., çées vem 4
fragatas de .is , e 5 COrvet.iiS de 24 a 30, e •
mais he conforme.

1-11UVe

ente, a final , e o Major Grosset , a meu
Lido qz estiva prost . mo a desembarcar O seu
carpa de mineiros inc re.dio ancio,ainenre 1,cença
p4ra accompin'aar o rei-rente Ktbard na lanC13
(1 , 3t1 nso A fraAata foi abordada n'hurn instanvil

eu

te, e emn dez MirtUtOS inteiramente- incendiada ; hum

bizarro gnarda rnsrinna na-barca fogueteiro N.° 8,
tiJi que prohib,.do , foi I2vado pe.° seu an.rno
ardente a hir a_jU lar a lancha , is° que foi ferido
nu irtl'ffiente n y nto s 2. 11 camarada 0r-fichai, e nove
da sua guarnição A !anela rettnn.lu-se mais rapidamente soffred menos , e pettieu só dois.
_ Ai; biterias do ri migo em tomo da minha
divisão esra rfro rn Siiencio ás dez horas , e em
eç ti t,,) de perfeis tu nu ; e o foge dos navios era
o rrlAiS reserado oussivel , pira sitv ir polvora , e
sespondera s t•tos , que de quando em quando nos fiPi. ão , iii ia que hum farte no anp ir,mu i s ,i)to à C d ide , a que não podião ah
Criçrr as nossas pec)s , conunialva a incommod a r os navios com bala e bombas em todo o
tempo.
A Providencia neste intervàtio concedeu aos

RIO DE JANEIRO.
O Tenente Coronel do Real Corpo de Em.
genherros Guilherme Barão rf bschweze , b-m conhecido peios seus trabalhos Mineralosicos tanto
neste Reino , como no de POtPkedi d !correndo
pela Capitania de Minas Geraes , une acina.mente se una encarre,,, ado de Numa importante fabri.
c.a de rrrneração de ferro , encontrou agora nos
conti lis da dita Capitania , entre as Capitanias de:
Goin-z. e S. Paulo , nos chstrictos de Araxii e Desemb.pee, !sumas agoas tMnerats, que drscieve pe.
ia maneira seAulme em brama cirra dirtda
Conde_ da " • Em rnuiraç partes d'aque:fe
7.1 Districto hà fomes, ou olhos de. agua. chamados
beheirouros , onde os frzendeirts levão "os sfus
, 1 gaArs dtlls VeZt'S em cada m :z , porque faz en71 gord,r os anmaaes , sem que seja preciso dar-5--bastanterntme caro alti as fonti thes
tes nasetm ente huma camada de pedra
I/ blendrca . suhrepósta a outra de hum con0rnersdo de grés e mineral de ferro com gluten
ivratura or79 feriuzzinoso. A agua he de huMa tt-rr
,
tem
c:ledo,
e
gosto
hrpatico
, írt
rimaria.
/1
hum
certo
picinte
,
que
deixa
por
fim
hum
;..a11
bor amargoso: o tacto he !ohne°, e quando gb.
enxuea por si nas mios , ficão pegmosos O
apetite, com que os animac$, e até as :nus

lio,

Espera-se peta remessa das garrafas arm de
;, curío esta,/ agats, me fez pensar que sertao salifazer-se
a ana4se cia agua , poia a amos t ra do
„ nas , por..at como nio tinia magentas aiguns,
remettida de pouco póde servir P 4LI semiihante
numa
-11:0 • piai: fazer mais do. que evq) : trar
fim
; tanto porque o ptoducio ha de estar alteran1 11 5 ou menos
,, porção deltas, qac teria pouco
do pelo mudo corn que se ( breve , como p,,, ine 1
e della reoltou meia libr,t de sal
, mrs até o
1 3 4 0 'In as,
a süa tion t nur a quancsdad: no pc :u
fll AS„ que inc parece ser sal de Epsorn (sulp!litod
p.srar pela cristallisaçáo os 5ae3 &!e dltèrN ft s b a. •
Ex. hum amostra , e
11 nesia). Eu na rido .1 V.
se prec . pirar ‘lo p n ormscsain.ence ror
ses
.irninar ; e ten'ao feito
,, lhe. peço que a faça e%•
[Ivo da subtracção rei.,,,nsin.x do menstruo , que os
5 , incumbencta de Ruma duz.ia de garrafas para se I tinha em dissolu0o.
q.ae os banhos
remeterem a V. Ex Aipti
59
tal
agua
corá°
sarna
,
lepra
,
e papos.
31 ,da
,S'.
IGII1S AlARITIA1

M, Ponobur ,

generos

do paiz.

1 7osephine ,
E N E?' R' A I) A S.
bo frio ; L. Senhaa da Pudade , M. lierrrn • (10
fia 17 do corrente. — Londres ; 45 d ia s ;
7rme de Lemos , Lastro — Parati ; L. c,j ,; ( , I .,70
M. /,fo r (4/1 e C. a
ft. Tm Meanwell , M.
c S. gosé , Nt. Thorita ..5 Ferreira , !a:ire _.
71.'ompsoni , f.dendas . — rateriça ;. -74 dias : B.
Grande ; L. Boni Fim , M. Joaquim joSé ac
Ing. Pelican • M. 7. Nonis , C. ao M , v:nho.
Ries Char- 1 Aguiar , lastro.
Dia [8 dito.- Aninerpirt;b2 dias; G.
Dia 18 dito. — Rio da Prata ; V. Ing 14agenros. Dufrayer,
L.
N.
a
C.
lotte, M. Feriewat,
rins :, , Com. .lsarpe --- Cabo da Pia F!pz-rezri Rio de S 7olto i 2 dias; L. Santa Rira, M. joça , (1. Sure. Dieguette H- fning , M. 7. C , ma.
je ArItOtrig ,. C a Greçorio Francisca , madeira,
les 9 fe ri ° e outros gencros — Ria 6ratide. S. S.,
Dia 19 dito. — Pernambuco: 14 dias ; B. G.
Francisco de Paula , M. Antonio Suares de OliSilveira, M. 1 c r na r d o José da Fonceca, C. a Seveira
, vatios georseros. -r Perrianikt(CO ; L Peuha ,
generos.
—
basti.iv _José Fe rt ri ra , sai e 0 1.firo5
M. Luiz Alve's 1,eia , dito,— CalupG,i; L. calip.
Santos ; 10 d ia s 13 7nl ia , M. Manoel Gaspar
SO , M. Miguel irarei:tu , 125I:0 --. Imprnictilii ;
Aloreira , C. a 7n1q14im José de Siqueira , C25L. Ccraç,to de 7esus , M. Manoel Pacl , ero , lis.
Jose,
jia
ca de mangue.. — Dito ; dito , S. AI
iro. —Capitania, L. Boa Viagem , M. ». sc GoassuC.
ao
M.,
11. Manoel Antonio Teixeira ,

3.

car. — A . 10 Grande , 1; dos; S. Carolina', M.
Franci(co Ferreira” ela Silva , C. a Antonio Luiz 1
Gonçalves Viatura , couros, trigo, carne e seLao. — Parati; 4 d ia s ; L . Santos Mar-tires, M.
C. a Antonio Alargues Pereira ,
Carlo; José
.egoardenre e toucinho — D.to ; 8 dias; L. Senhora do Carmo, NI. Antonio Bal(hasar de Souza ,
C. a Antonio Martins Cesar da Gama, dito e
nasucar.— Tagoalrl ; 3 dias ; L. Senbora do Ca, M. Ignacio Cardozo, C. a João Gomes Barrozo , assacar e agoardente.
SAHIDAS.
Dia 17 do corrente. — Bordeasix ; G. &arfe.

tales da Penha , carne seca.

Dia 1 9 d i to — Aglaterra ; Tr. Ing. Queen

Com. icbir Grabani , ni,ltleira — 1 etiyala : 13
Livramento , M g'tse Anum'', Nunes . fazendas. Fiteiros Ayres ; B Bizarria , M. Lui. , Arnaud
vinho . apardente e fiunlas — Rio Grande , E.
Enfrasia , M 7oio da Silva, varaos. pnetos. —
I) to
S /M im ° Grande , M. nos( l;raningircs
Fieira , dito. — Dito, S. Alegria , M Y
* eat' /fias,
L. Cuifigibo,
fazendas e vinho. — Can;pos
•
jou' nuarte Telhes , lasito. — D.to ; L. Guia
M. Eduardo José da Gamara, lastro.

.10,1n••n•

AVISO S.
administrador
dos bens do fallec i lo intestado Caetano Gonçalves LaCregorio Francisco Ramos ,
pela
Real
Junta
do
Conamereio
,
faz
saber
a
rodos aquelles , qu tíver,m contas com o dito
.ge
venho
com
ellas
a
legitima-las
no
tempo
prefixo
de dous an , -.0s, e daht passar á para o r:rd Enriça.
do.,
do
corrente
se
abrirá
a
bospedalia
dita
do
Reino do B-azil , roa da .h.fartrièga
tc
A 22
para a cérnrnotliJade do pbblico , ha de ter duas mczas de hospedes : burila ás 2 1,c;ras pec . zas , e a
outra ás 41, precisas. O preço das MeZaS ha de se:- de 8co réis por pessoa e ef á sua escolha huma meia garrafa de vinho do Porto , ou hurna garrafa, de Bordeos. Se achará na mesma vinhos e licores de varias sortes As pessoas que desej irem ser servidas em CillattOS partiCelares ás horas que lhes
Invenirem , ac'aará3 d'elles que são decorados com gosto c elegancia. Se abrira ramb.:na no mesmo dia
hum cafTe rido no melhor gosto.
A ("Mera Margaer, dr Aguiar vinda de Cabinda a t6 do corrente Fie eonsignàda a seu dono
Francim "Icse
Fernandes Yalazar 3 e no a joJo 'piaci() Tavares , como se disse nas noticias ma[..
(i.r2eta precedente.
simas
n•n•••-

RIOint. JANEIRO
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