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NOTICIA.
Sulscrcve-se paru esta Folha no escritório

„ Tmgraphia Commeiciai Fluminense,rua
j» (5urir.es "¦ '15 ''"* 8 *oras ''" m""'"' ""

„»& , e das 2 ás li. O preço dasubscrip-
LI «H* ) 

¦

{«iie: poromio Iii^ ís , por oito mezes

9|n., e por quatro, 6$ rs., pagos adiou-
Ls'.'Para subscrever a dita Folha bastai á

0ikr qualquer pessoa ao mencionado cs-

íriluiio, com o nome, rua c numero da casa
iisàscrilor, declaração do praso porque a
,1, subscrever, e o seu respectivo impai le,
nicujc aclo se lhe entrega á o competente
ra* assignado pelo Editor Proprietário da
limntphiit, e lt urna brochura de quasi 400

«illus do Almanak Geral do Império, que
.Impresso nes'a lypographia, e publicado'n.Vovembro dc 1836, enriquecido com o

ntracln dc S. M. O Imperador, Planta desta
Nade, Carla liydrograpltica da buhia de
Ktàheroy, estampa do novo padrão do Sys-
kmiuoielario de Ouro c Prata do Império,
ümhrio Gregoriano, e ouiros muitos map-
pu í peças interessantes , pelo qual nada
fsprítò em lempo algum, tendo-se neste At
mmk Folhinha para il annos a contar de
líiflu 1841. E vende-se avulso somente na
lijiiiiii Ur. Francisco José Gonçalves Agra,
miilo Ouvidor -n 85, por 3$20O réis.

fls Srs. Subscritores preferirão na publi-
CrjfÃo dos seus artigos.

Js correspondências , artigos etc. remctlt-
iie fira virão com porte pago,'e com as

nhiiuilitdcs da lei.
N. B. .'/s pessoas que quizerem assignar

imiti, publicação do 1. ». desla folha que, leve
iniàjâo no dia 17 de Março do corrente
tao, receberão a competente eollecção em
fmío ns houver

JV« mesma Typographia imprime-se qual
pr obra tanto no idioma Nacional, como
mifmgeiro, clhn perfeição, aceio, protnpli-"ffoi e por preço com modo

ras ila anarquia: fim este íi que sómenle te-
nho" aspirado ilesile a gloriosa revoluçüo de
'20 de Setembro : determino portanto a V S.

que se conserve na deffi-nsiva alé segunda
ordem minha, conforme as decit-ões ila Ca-

pitai. Faço V. S. responsável íi Provincia

por qualquer alteração, ifúe á esta ordem
dê. Deos Guarde a V. S. Acampamento em
Ibirapiitain 29 ile Março ile 1837.— Bento
Manoel Ribeiro —lllm. Sr. Gabriel Gomes
Lisboa, Coronel Chefe de Legião.

liNTEttlOK.
RIO GRANDE DO SUL.

Officios.
lllm. e Exm. Sr.

Estava a f-cliar o Oíti.io ultimo, quando™gsí> OlHcio burlesco, e intempestivo que'liai lor Bento Manoel, me dirige, em data
"'29 ile Março p. p. , e o reiuetto a V. Ex
l""-copia para ver, e mandar imprimir esta
íe?« importante.

A contestação a e^te Officio heide fazel-a
JS° que possa.—Deos Guarde a V. Ex.
"'"-Pardo 0 de Abril de 1837. — Illmo. e
^m.Sr. Francisco das Chagas Santos Te-
!,e,|te General Commaililante do Districto
ieral de Porto Alegre. — Gabriel Gomes
ü*»a, Coronel.

lllm. Sr.
Pelas copias juntas verá V. S. o fim a queePtopuz forçado pela imperiosa necessida.

ie de perder digo salvar a Provincia das gar.

lllm. e Exm. Sr.

Segundo as ordens de V. Ex. que honlem
á noite me forSo commtinicadas , acaba de
sahir desta Villa com direcçâo á Capital, o
Esqtiadtüode Leaes Lanceiros do Presidente,
de que he di»no Capitão Commandante o
itnmutavel Legalista Manoel Joeé de Cimas.

Marcha com o total de 85 praças e vai com-

pleUmeiile fardado, e pago de seus soldos
até o fim do corrente mez. — Deos Guarde a
V. Ex. Quartel na Villa do Triunfo 8 de
Abril de 1837. — lllm. e Exm. Sr. Fran
cisco das Chagas Santos , Tenente Getreral
e Conimaiiikíute Geral do pi inteiro Di>tricto.
—Visconde de Camamu, Tenente Coronel
Commandante do Municipio do Triunfo.

lllm. e Exm. Sr.

Hontem foi invadido este-Districto por
huma Partida Anarquista ao mando de
Sebastião Amaral, levantarão o resto dos
Cavallos, e fizerão alguns in lios reunirem-
se a elles; quizerão matar a Francisco Leão
ilÍ7.iMido ser o Maya, e felizmente escapou
com a protecção de hum delles e de dez
onças.

Agora consta-me que elles se retirSo, mas
islo uiio sei ao rerto; do que se passar coinnni.
uicarei a V. Ex — Deos Guarde a V. Ex.
muitos annos. i.° Districto do Triunfo, em
4 de Abril de 18:17. — lllm. e Exm. Sr. Vis.
ei nde de Cainamú, Teivnte Coronel Com
mandante da força do Triunfo. — Anlonio
José Fernandes Lima, Juiz de Paz.

Algumas pessoas tem clamado contra a
detenção do Brigadeiro Gaspar Mena Bar-
reto, porque elle he legalista e inimigo de
Benlo Manoel , e á visla disto , dizem ellas ,
não he possível qne elle fosse entrado nos

planos d'aquelle traidor.
Nimguem duvida que o Sr. Gaspar fosse

legalista , porém também he certo ijiie hoje
mudou , e está connivenle com Bento Ma-
noel. Razões ha para se fazer ette juízo. Se
Bento Manoel não confiasse no Biigadeiro
Gaspar, não teria exigido, como exigio,

que se lhe desse o commando lla guarniçBo
desta Cidade.

Se o Brigadeiro Gaspar não fosse conni-
vente com Bento Manoel teria declarado

pela imprensa que não aceitava semelhante
nomeação , e pelo contrario que reprovava
o passo dado por Bento Manoel. Mas calou.
6e e o silencio em matéria de honra é sabi-
do'que eqüivale á huma expressa declaração.
Alem disso huina testemunha juro ter sido
convidada para huma revolução , e que duas

puni'lide P*r-
tpoüeei do C p. c. juro i^ò
AcçÕM da* Marcai de Vapor 15*1300

,, dou Pujaetei 25 p. t.

pessoas que fizerão o convite lhe tinhão dito
ser entia.lo o Brigadeiro Gaspar. Ultima-
mente apparere huma carta de Fructuoso
Rivera que falia em termos taes, que náo
deixa duvida de que havia huma combinaçüo
enlre elle Gaspar e Bento Manoel. Para tirar
duvidas abaixo a transcrevemos, e por ella ve.
ráõ osnossis leitores que Fruto foi encarte-

gado pelo Sr. Gaspar e outros ile fazer"presente 
a Bento Manoel os seus desejos , e

que Bento Jiltvtocl nunca duvidou do pátrio-
tismo do Sr. Gaspar emais Amigos , ficando
contentissimo com a sua decisão , pois lhe era
bastante o apoio a"elles para dar á Patiia
huma nova vida. A vista disto ajuize o Pu-
blico se era possível, que a Autoridade se
conservasse indifferente ao comportamento
do Sr. Gaspar, e que o deixasse livremente
maquinar a ruina ila legalidade. De certo
ninguém dirá que íosse menos acertada a
medida da detenção do Brigadeiro Gaspar.

Alguns quizerSo valer-se di>to para pro-
mover a intriga , dizendo que jl erão prezos
os legalistas, que hiiio ser deportados 60
Brasileiros e a maior parte filhos da Provin-
cia; acabando sempre com o chavão — os
Galegos querem dominar. — Felizmente es-
ses sugeitos são também conhecidos como
complices de Bento Manoel , e já não illu-
dem Todavia lie preciso medidas de pre-
vençãu contra elles, e as Autoridades não
os devem perder de vista hum só momento.

lllm. e Exm. Sr. e Amigo Gaspar.

Cassiqui, 5 de Abril de — 837.

Depois de supor nas mãos de V. Ex. as

participações do Exm Sr. General das Ar-
mas e as explicações que fez a V. Ex. o Sr.
Coronel Gama tendentes á resolução tomada

por Sua Ex. respeito á detenção do Sr. Ge-
iieral Antero ;— Escuso repeti-lo apesar das
recomendações de V. Ex. e dos mais ami-

gos, que me incumbirão participar-lhe tudo
minuciosamente ; eu cumpri aopé da letra
con, as recomendações (encargues) de V.
Ex. , fazendo presente ao Exm. Sr. General,
os desejos de Vs. e S. Ex. nunca duvidou do

patriotismo de Vs. assim foi que algumas
vezes me disse nunca tive hum tão bom mo-
mento , pois a decisão desses Amigos me hc
bastante para poder dar á Palria huma nova
vida f>-c. — Fructuoso Bivera.

PERNAMBUCO.
Continuado do numero antecedente.

Tendo se installado a Inspecção do assu-
car, e algodão, creada pela Lei Provin-
ciai n.° 27, com os Empregados que ella
demandava, cumpie-me, em virtude «do

Artigo 10 da mesma Lei, commtlnicar-vos

que, por ora ella não tem produzido ef-
feito algum de utilidade visível ao Com-
mareio > e á Agricultura destes dois gene-
ros, e nem ás Rendas Publicas, e que
pelo contrario as tem prejudicado nas seis

qualidades , que ao assucar mandou dar,
como me informa o Inspector da Thesou-
raria, e o Administrador da Mesa de Di-
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versas Rendas. Que sejão iuspectadas as
caixas, e fechos de assucar, assim como
as saecas de algodão a fim de evitar ns
f.dsificuções, que sórdido interesse ousa
fazer; he garantia que. muito convém dar
ao Commercio em beneficio mesmo ila Agri-
cultura: mas sujeitar a propriedade par-
ticular d taxa depreços, e de qualidades pela
Administração , não me parece consentaneo
nem com o sagrado direito de proprieda-
de , nem com as regras de economia po-
litica. ,

As Leis das taxas furão sempre outras
tantas peis lançadas ao Commercio , e á
Agricultura. He verdade que iludu/.iitJo-
se a contrib liçilo, que pagão esses ge.ie-
ros, ai valorem, deve-se procurar hum
meio prompto ile reconhecer o seu preço
no mercado ; e injustiça seria applicar esse
preço inilistinctamente , qualquer que fosse
a quali lade tio gênero superior ou inferior :
(s por isso necessário s» faz esta quali-
ficaçao Persuado-me pois que ajustir-se-
hião os interesses dis Rendas Publicas
com os d» propriedade dos Agricultores,
estabelecendo se em luu,ar dessa Inspeção,
Fieis, o Furadores nas balanças de cada
hum dos Tra piche;-, os quaes tenlião a seu
cargo verificar o peso, e tara das caixas,
e fechos de assucar, e furar cada liiini
desses volumes para sa reconhecer que nâo
estão falsificados ; e dois qualificailores no
meados, hum pelo Governo, e outro pela
Camara Municipal, para reconhecerem , e
declararem r:s qualidades , que se limita-
rão A l.a e 2.» sorte: seguindo-se igual pro-
cesso com o algodão, que lendo casa pro-
pi ia de balança, somente ali devei.1 per
inspectado e qualificado. Por essas quali
ficações se exigirá as contribuições na ra-
zão dos preços das pautas semanárias, que !
o Administrador da iMesa de Diversas
Rendas deverá fazer pela maneira , que
está etn pratica. Não se diga que desta
furma se vai augmentar a despeza com
os Fieis, Furadores, e Qualificailores, por
que não havendo imiovaçslo nesta parte,
podem ser dispensados os Escriptürarias
existente.;; e as contribuições, e multas de
que iaz 'menção o Ait. 8.° e 9.° da Lei
cilada, serem applicadas para a Receita
Provincial ; sendo porém ãquellas arreca
dadas mais prompta e exactamenle na ocea
ziâo do embarque , e do pagamento do Di
zimo. Cube aqui lembrar-vot (pie talvez
fosse de justiça applicar para a Renda
Provincial a contribuição, a titulo de ba-
lança do assucar recebe a Cantara Muni
ripai (Ia Cidade de Olin la. Concedida esssi
imposição áquella Câmara em tempos re-
motos, quando pelo seu cofre se fuzião
despezas de alguma monta , qual a fornecer
a Tropa regular da Provincia , não lhe de-
ve caber hoje que taes despezas são feitas
pelo Thesouro Nacional.

Supposto que contra as arrematações das
Rendas Publicas se tenha prenunciado a
opinião de pessoas intelligentes, eu tenho
por axioma que as Leis se devem accommo-
dar ao estado do paiz para que são feitas, re-
conheço na nova determinação Legislativa do
Art. 7.° da ja citada Lei n.° 21 o cunho ila
sabedoria. De conformidade eom essa dispo
zição arrematárão-se em hasta publica, e
por Mnnicipios as contribuições ali indi
calas, as quaes produzirão a somma de
122.460$803 réis, como demonstra a Ta-
bella n.° 2.

(' Conliauar-se há)

ItIO DHJANNIKO.
0A.Y1AKA DOS SliiVHOKHS SL NADOU ES.

Sessão* do dia 22 ue Maio.
Aberta a Sessão com 32 Srs Senadores,

leu-se, e approvou se a Acta da anterior.

EXPEDIENTE.

O Sr. l.c Secretario, participando ter re-
cebido 30 volumes dos Debates do Parla
mento Inglez, e ler igualmente dado provi
dencias, para o bom arranjo da Livraria , 1

em quanto não existe Casa para isso própria,
Ficou o Senado inteirado.

Foi rcmelli Io A Commisslln de Fazenda o
õVisippii Demonstrativo N. 68 das Operações
da Directoria ila Assignatura, esubstituição
do Papel Moeda na Cone , e Provincia do
Rio de Janeiro.

U Sr. M. de liubacena , pede a palavra ,
e diz (pie estando presente o N. Senador,
Ministro da Guerra, npproveita esta oceasião
para pedir-lhe alguns esclarecimentos acerca
do estado da Provincia do Rio Grande do'
Sul. Olhando para o que dizia o ullinií re-
Isilurio apresentado pelo antecessor de Sua
Ex.», de que Bento Manoel nenhuma in-
lluencia tinha, impossível era conciliar islo,
cm as noticias das gazetas e com sis que
eolliera de algu i.as cartas que te.u lido da-
qtiella Provincia , jionscgiiinienieute de..i ja
que o N. Ministro declare se julga s-er o es-
lado du \ljo Grande ainda tsil qual o consi-
derou o seu antecessor, mas que a seiein
com effeito essas notieiiiS , que se tem espa-
llisulo, verdadeiras, esperava que o N. Ali-
Ilistro, ciinlniido com a cooperação do Ntusi.
do , npiesente as medidas que julgar neces-
sarjias.

O Sr. Saturnino , respondendo, an Nobre
Urador , diz que seu Illustre antecessor
partira de dados*que então linha, verdade
era q e em seguida A ileserçfm de Bento
(Manoel dois acontecimentos funestos oceor-
rerãu , mas que isto não sei ia siillieienle
para suppôr-se que seu N. antecessor se en
^nasse na asserção que appresentára á
Camaias em seu relatoii.i, que todos sabião
que os pontos oeciipadoa pela legali la.lt eião
o liio Grande, Posto Alegre, c S. Jo.-é do
Noite, estatui tudo o mais em poder dos
rebeldes, todavia não podia suppôi-se que o
Governo nãu tivesse esperanças de restabe-
lecer alli a ordem, e que ainda alguns re-
cursos tinlisi de que lançar mão. Sabia-se
também que o Coronel João Chrisost^mo
fora vencido , mas, se houvera traição , ou
nào, o Governo o não podia afiançar, por
pie o Presidente du Provincia oificiára a
respeito fundando-se em os boatos , que cor-
lisio.

Fallou-se ainda sobre esta questão, pro
mettendo o Sr. Saturnino dar mais amplas
uifjrmações a respeito. Passou-se depois á

.Okdem no Dia.

Continua a discussão addiada pela hora na
Sessão antecedente , do artigo 4.° com as
emendas offerecidas an Projeclo, que aniiulla
ns sentenças da Casa da Supplicaçiío de
I.i-boa , depois de proclamada a Iudepen-
dencia.

O Sr. Patrício manda A Mesa a seguinte ;
emenda que he apoiada e entra em discussão.

" U artigo 4.° das emendas da Commissào
redija-se assim -- Os embargos oflerecidos
conlra as sentenças da Supplicaçiío de Lis-
boa e publicados antes de proclamada a In-
dependência do Brasil nas províncias de que
trata o artigo 1.°, serão remettidos para a
Relação do Maranhão, onde obterão o seu
liiisd julgamento — salva a redacção. ,,

He li Ia e apoiada a seguinte emenda do
Sr. Carneiro de Campos, que entra também
em discussão.

l£ Os embargos oííensivos dus sentenças >\o
Tribunal da Supplicaeão de Lisboa, (pie
tivessem passado em julgado antes do tempo
marcado no artiso l.°, tendo sido oppostos
na execução em tempo competente, e eslan
do pendentes ou decididos pelo Tribunal de
Lisboa ao tempo do l.° artigo, serão deci
(lidos pela Relação do Maranhão. Salva a
ie ktceào.

O Srs. Carneiro de Campos e Cassiano
ainda insistem em suas opiniões, e julgada a
matéria suficientemente discutida loi appro
vaslo o artigo 4.c do Pr. jecto da Camara dos
Deputados , e regeita Ias todas as emendas ,tanto da Commissfio como as appre-eniadsis
h je e o projecto passa a 3,a discussão com
as emendas approvadas.

Tenslo dado a hora, o Sr. Presidente
marca para a ordem do dia 23 , a mesma

e trabalhos de Codada para hoj..
em ultimo lugar. ul 

^»rniuSE0l
' Levantou-se a Sessão ás 2 horas da t,lrj
CAMAliA DOS SENIIORES~DEPDTADo

SRSSAÍl no dia 2.') in: m„0 „_. |N;)7
/Ve,;,/,.,,,-;,! ,/„ Sr. An,,,),, u,m.

Feita a chamada ás 10 horas t. aberlSessão, foi lida e approvadi, i, Aciudi, *
cedente. Comparecendo !>.j Srs. Depu,,"
faltando com causa couiiniinicada ti'\
Pontes, Rafael de Carvalho, Costa Mjr,°[
Ernesto Prança ; e sem participarem osS,
Vinil, Albuq que Cavalcanti, Luiz V.
valcanti, Gonçalves Martins e Cerqueil
Li ile. '

OSr. Secretario dando conla do exm
dii tlle lôo os ollieios seguintes :

Do Tutor de S. M I., e de Suas A o nu.Isis lim s, o qual foi rem,-Ilido á respetliv
t'omiiiissno ; sen Io recebida com iijrra,|0
felicitação pela presente reunião da Assrn
bléa Geial.

Ii 3 Representações , sendo huma il
Direetores do Monte Pio Econômico di
Servidoies do Estsldo pedindo que o dil
estabelecimento seja dispensado da comi
buição d-, Sello nas Loterias que llie si
comeilidas: A Commissão de Oiçannnto

Dos mesmos pedindo que seappliquee
beneficio daquelle eslabeli cimento o resiih
dos prêmios das Loterias, a exemplo dona
se praticou a respeilo das da Santa Cas J
Mi ericordia , e das Freguezias do Sncrs
mento e S. José desla Corte: si 3.a Coinmi
são de Fazenda.

Dos proprietários e mais sócios naenqirs
za do Theatro Òon-titticional Fluminense
solicitnide a Decretação de 2 Loi
nuaes para manutenção ijo mesmo Theatro
á 3.a Commissão de Fazenda.

Forão a imprimir 2 Proposta do Gove
110 converiidus em Projecto de Lei , lixam!
sis forças de Mar e Terra para o annu linsin
ceiro de 1838 A 1839.

Igualmente forão a imprimir os Parecen
da Cominissão de Instrucção Publica subi
o que representarão os Cidadãos FrancitC
José Rodrigues, Ricardo Henrique Liai,
Alexand.e lleinipie Leal.

Oüdem no Dia.

Continuou a discussão do voto de Gn
Çsis , e julgando se discutida a matéria Ji
4.° periodo e das emendas apoiadas, foi ií
giitiulo , (icanflo prejudicadas as enienila

Porão approvados os periodos 5.°, C
7.°, 8.°, e 1).°, não sendo depois adnptiulo
projecto de resposta á Palia do Throno.

O Sr. Presidente propoz á Camara s.
se devia nomear outra Commissão pari
appresentar novo lJn>jecto : venceu se q
não , e que nem a mesma Commissão apre
tentasse outra resposta

O Sr. Coriielio França mandou A Mezs
o seguinte: I.°se deve havenresposta^."*
deve ser a mesma Coniniissão, ou outra

O Sr. Presidente julg.imlo que era iaili.
cação o 1." quesito ; seu author pedio
geiiciu para entrar em discussão, e não sen lc
apoiada a urgência fi reinettiilo á Com
sào ,le Constiluição. Entrando o 2." perio*
em discussão fd aprovada a I. 3 parte.

Passou-se á 2. =. di.-cussão do Projecto "-e
L'-i o, 80 do anuo passado, sobre cmli
bandos, Foi aprovado o I.o Artigo e an ;
o Si. Souzae Oliveira mandou á meza hum'
emenda. O Sr. Alcibi les tequereo que °
Projeclo lic.isse a.ldiado s-ité que se ilifuiiss*

o que são empregos geraes e Provinciaes
Discutida si matei ia foi regeitado o •rei"-"'1'1
mento continuando por consequinte aditisiiS'
eíio do 2. arligo com a emenda.

OSr. Rodrigues Toires como relator
Comissão anpresenlon hum novo projecto 

™
reforma á Palia do Throno , e a discussão in-
terrum) ida ficou addiada pela hora.

O Sr. Presidenle deu para ordem do Ujl
2-1 de Maio, a discus-são do novo Velo*
Graças e o resto do Projecto de Lei n.° °[
do anno passado.

Levantou se a Seessão depois das 2 l1011'
da tarde.
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DECLARAÇÕES.

pela Píigailorin das Tropas desta Corte ,
.jj.pe no dia 24 do corrente mez í I.1

fcíe do Exercito, aos Srs, Coronéis Re-
(.gioilos. Secretaria Arsenal de Guerra 23
l( Haio ile 1837 — José Jlntonio Cttstriolo,
gicretario.

prerizn-se na lntenilencia da Marinha de

l,|),iae tle piiih» ila Sutcia de I polegada;
llrm ;,s qui cr vender compartçn no dia 20
j„comute uo meio dia.

[niemleiicia da Mniinha 22 de Maio tle
«7, _ Joaquim Antônio Caminha,

No «lin 27 deste mez se hade «justar pela
|,l„inleiiiia du Mnri dia, o fornecimento das
joljciisilns Navios (PArmada ; quem quizer
encarregar se delle, compareça ao meio dia,
(ini tiuiros quaesquer pura vera avaliação
rios gêneros, e as condições. I,,tendência ,1a
«milha 23 de Maio de 1837, Joaquim An

Parrp.se pela Thesouraiia dos Ordenados,
di vencimentos do mez d'Abril iil.iuin, ás
RrparliçOes seguintes : no dia 2 I do corrente
me,,, Supremo tribunal de Ju-tiça, Relação,
eJiiíliçii< Tirritoriaes; em 26 do .lit i, Se
tretaiias das Cumarus Legislativas, e Escnlla
Je Mi.licina ; em 27, Academia» tias Bellas
Aries, Inspecção da Saúde Publica, e Com-
missões mistos. Riu cm 23 de Maio de
IU7. — O Thesoureiro Manoel Moreira
Uno d(t Silca Carneiro

ARREMATAÇÃO.

Nos dias ili, o :i(, do correi,(o ha-de andar
irn praça (>clo Juizo cia l.= Vara do Cível na rua
do ValLnngo, a Chácara com caza ni bre , e bem-
Ultiiis ue alio da rua neva do Livramento, lenja.
Imãs sao fuleiras) pnr execução que faz Thomaz
Pereira de Castro Vianna, a Ftlix José tios Sant,,s
iiiliia.loeni is 15 1654400 , consume dos auto-
mCscmiiIo Deniz.

TIIEATIU. IIA MAIA I.E 11. JUMiel..

Sexta feira 26 do corrente, representar-
Sf-ta t> interessante Drama — Ha Desesei'
Jmos ou os liicemliarios. — Rematará o
wrtaciili) a Graciosa Farça — Quem vai«irar lua, salte losqueado.

REPARTIÇÃO DA POLICIA.

Vtípacharão-se no dia 23 de Maio para:
Pomo-Manoel Teixeira tle Queiroz, Por-

Ingiiez, cnm sua mulher .Maria Autonia
ili Conceição , e huma filha menor.

««.voa - Álvaro de Carvalho Maitoso ,Icitiigiicz.
PUsune -Isidoro Corrêa Pereira , Por-ll'"c?.. Francisco Joaquim tia (unha

I AllTE COMMEKCIAL.

MEZA HO CONSULADO.

Manifestarão em 23 de Maio.
-Vmuatiba - Sumaca Nac. Gorarão de
*™, Al. MRnoe| Ferreira , manifestou'Versos 

gêneros.-Sumaca ,\. Feliz Ventura, M. Manoelwuiçalves tle Mendonça, manifestuu ilireisos gêneros.l«» Fino -Lancha N, Fluminense, M.
>"¦ V.di,!, manifeslmi Ut,,,.

^"M-E-cina l\. Estreita, M. Francis-» Uapiista. Vigo , manifestou gêneros es'"'"(juros.

No Ancorai/ouro da carga.

ki'!Fe- 
"^K* Friedland,ç\ue carrega para

il';0,""11 Porl',gur.za Reciiperador, para as««os Açores, Fahd.eS. Miguel.
„ S- Restaurador, para Montevideo.
^raaer, 

Eul„li„ , para Santa Cmharina.
„ R. Inglez, Menseger , para Hamburgo.

hJ,. À ?e|Ka Rembrant, e Barca Portu
No, ,|,Te,a'1,e ' l'ara Cabo verde, pelos" Atrica,

Entrarão na ponte notiia 93 dc Maio, para
embarcar.

Í5Í7 Suecas com café, paia differenlo. portos es-
ti lülíiCJlOP.

(ili NacC'ifl cnm fuinha, para Pemambucj.
151 Duos ditas , para dito.

51, Ilitis tlil.s, piiin a-Angola.
dt\ líito» romarmü, para dita.
dli Oitos co.n faiiuha, para Montevideo.
5l( Ditoi com ano/, paia o dito.
:lH Caixas ei lu.-e , paia dil..
Blllin Vinhas com li„ de iilgodto , para dito.
(• Parrloa com lio <le algodfln, par a dito.
HU0 Purês de ta-manens, pau dito.

htrtlos e cwixões com f.iz^ndiis estrangeiras
pon, patins d'Afie», e ,1.. Im, cio.

ras d

NOTICIAM MAUI mi AS.

I) Paquete de S. SI. II, Tt/rian, par-
tuiil . F..1...0l,lh com escala pel lil)

•iu «ia H.ihi.1 c Pernambuco, quinta ('. iia -.'o
-*• do eom ntt-i fechano-ha a mala ás 10 ho-
a 11,,ii,, aiileceiienle.

rs? LONDRES-O muito superior B
Inglez Cognac Ptickel, saliiiá breve-
menle , pur ler n maior parle ile sua

caiga a bordo, e tem excellentes commodos
para passageiros; trata-se cm os Consigna
taiios Momi Irmãos & C., ou com os ('une-
(ores de Navios iM. & llinlsun , rua Diraita
11. 113. #

Jfíf BUENOS AVRES-0 B. Bremez
MfM London 1'ackel, forrado e pregatlo

ra2=tí^,,le c.bie, em poucos tli.is; para car-
ga ou passagem trata-se com t,s Consignala-
rios Freeland Ker Collings &. C. . 011 com
os Corretores de Navios M. St G. Iludson,
rua Direita n. 113.

A Fragata de S. M. Ii. Imagene
.iiiiá para o Pacifico, Domingo 28

rio corrente; f*'rhai-.*e-ha a mala a>
õ hoius e meia da taide antecedente. Casa do-
Paquetes IiiuIpzcp, líin de Jamiio 22 de Maio
de l(S37—Nathaniel Lucas, Agente.

OBRAS PUBLICADAS.

Sahio á luz a Nova Amazona , novella20o
rs. ; Triunfo ila virtude novella que em
todo o seu contezlo nãoatlmitte a letra E, 200
rs; Aprendiz de Latirão, fuça 160 rs ; Amor
e A tucia ou a guerra de herança 200 rs ; o
Traficante ou retraio de muitos homens, lar
ça 160 rs; vende se na loja de livros rua
da Alfândega N. 5 perto da rua Direita.

A Collecção das Leis e Decretos du As-
sembléa Legislativa Provincial tio Hio de
Janeiro —Segundo anno 1Í136. — Sahio á
luz e acha-se a venda em caza ile M. A. (I.
.Mello, rua dos Ourives „. Ki. Preço 2$000.

LIVROS A' VENDA.

A Santa Bíblia ( Escritura Sagrada i con
tendo o Velho eo Novo Testamento. Tra-
¦ luzi.io en, Portuguez pelo Padre Antônio
Pereira de Figueiredo, vende-se na rua
Direita n.° 115. por 4$0Q0.

Também se ven.le o Novo Testamento ile
Nosso Senhor .lesu, Christo, separados por,I $U0Q. liem enca lema los.
N. li. E-ies lii ros uzão-se muito nus Es-
cuias em Inglaterra.

METUSKOou os Pi laços, novella eferipta por
Mi. Pigaulr-Lebrun, e vei tida nn lingua nacio-
nal por hum Ur.i ileiio- ueha-se ii venda na iu;i
.!o< Ourives n. -15, pnçn 4811 rs. , Fonte da Ver.
dadeuii caminho para a viitude, Dialogo contendo
aestan.pi do Retraio de S iM. I.

Piiblicoti-fet) o 3.° numero, do Ladrão
contem historias, novellas , aneduclas , fur.
tailus tle muitos Autores antigosemodernos,
íornaes , &c. &c. Acha se á venda na rua
dos Ourives n.° 46, tia Quitanda n.° 77, do
Ouvidor esquina tia tios Ourives. Preço 320

OBRAS em Portuguez que se vendem na
loja ile livros Ue Albino Jordão, rua do Ou-
vitlor n. 121, a saber: Arle tle Furtai-, peloPadre Antônio Vieira, 2$ rs. Arithmetica
pratica, e especulativa por Araújo, 4$ rs,
Atalia Iragedia de Racine, tradusida por C.

.Luzilano, 1$600 rs. 0 Bom lavrador, 2

jvol. 3$ rs. Canas de Ovidio, 2 vol. 1)8600.
ICulleiçSo ctirioza de differentesobras, 2*JI rs.
Concelhos da sabedoria, I vol. '1$ rs.
Cultura Amei Ivan:,, por Fernandes Pinhei-
ro, I$0U0 rs. Grandes tle Portugal, 2$ rs.
Historiada Aclamação de D. João 4.° 1 $280.
Dita da grecia antiga, 2 vol. 3-}2ü0. Dita da
Hevoluçfto Francesa em 1830, 1$ rs. Dita
Romana de Tito Livio, tradusida por Barreto
F.io, 3,S-'00. Manual Chronologico, 1$ rs.
.Miscel.uiia qne contem 21 folhetos antiquis-
simos, 3jjS*20O. Noticia ila Milh.dogia, 2$ rs.
Obras tio Doutor Duarte Ribeiro de Ala-
cedo, 2$ rs. Ob-ervações sobre «diplomacia
Portuguesa, por J. II. Ribeiro 2$ rs. Ori-
gem da nubresa lltiü rs. Panigiricus de Fie-
xier, \fj> rs. Previlegios e Perogativas do
Ge,leio Feminino, 1$ rs. Relação tia Con-
verçáo ile Juão Thayer, 800 rs. Revolução
de Fiança, IÍJ rs. Susperslições descuber-
tis, ls'600. Tratatlo sobre pai tidas dobra-
das, I», rs. Dito do jogo tle voltarete, I $280.
Vulni-y Ruínas 2 vol. 3$ rs.

NA loja de papel de Agia e Souza, rua do
Ouvidor canto tio largo ile S. Francisco de
Paula, vendem se as seguintes obras todas
cm Portuguez , ultimamente chegadas tle
França, cum boa encadernação.- Thesouro da
Mocidade ou a Moral em acção , escolha de
(actos memoráveis eanedoclas interessantes,
próprias paru inspirar o amor á virtude, e
para formar o coração e o espirito, ornada de
lindas estampas entre cilas a de D. lonez de
Castro c. m a historia tiagica, 1S36 ; Historia
tio Descobrimento tFAmerica ; viagens e con-
quiitaa uo,s primeiros navegantes ao novo
mundoíiccrescentada de notas critiens, e his-
toricas, ornada de lindas estampas, 2 vol. ;
Arilhmetica por M. E. Bezout, augmentada
tle hum importantíssimo appentlix , no qual
todas as operações de commereio e de Ban-
co são tratadas em toda a sua extensão com
independência de conhecimentos Superiores
aos de Arithmetica vulgar, e he seguido de
(ahoas que simplificão os cálculos mais diffi-
ceis, compreh.-ntlidos lambem us dos pezos
e medidas de Portugal e Brasil, do systema
métrico ile França , das moedas , pezos , e
medidas das principaes nações , c> m os seus
valores equivalentes Portuguezes, 183S ;
Catheeismos da Diocese de Montpelier aug-
mentado tle hum compêndio da oithogra-
phia, hum rezumo d'Arithmetica , e lium
tratado tle geojraphia universal, 1836;
Novo methodo critico reduzido a compêndio
pelo Padre Antônio Pereira: Gramática
Latina pelo mesmo ; AIphnbeto Portuguez
oi, novo methodo para aprender a ler com
muito facilidade, e em muito pouco telnpo,
seguido da Historia de diversos aniinaes , de
Fábulas selecus (!e Esopo e Lafontaitie , de
máximas moraes, tle adajiios, e provérbios
úteis á mocidade, ornado com numerosas es-
tampas, 1836; Aventuras de Tibmaco;
lYIagntitn Lexícon Latino; os Burros ou o
reinado da sandice , Poema heroicomico-
satírico em seis cantos, por José Agostinho
de Macedo; Grammatica p^lo Sr. Joào Ale
xandre da Silva Paz, 80(1 réis.

LSILOSIteS.

Leilão iVhuma grande porção do fazendas
por conta tfhiiniu liquidação, hoje as
10 horas e meia.

FREDERICO GUILHERME, faz lei-
lão hoje as 10 hoias e meia, n i sua casa rua
iPOvidor n.° 84, tPhiima grande porção de
f.zendas por conta d'hi,ma liquidação a saber:
bocetas para rape, botões tle vidro, dito para
camizas, chalés de lã e de filo, ditos de seda,
rendas «1'algodão, chapeos tle sol para ho-
mem e senhoras, veludinho, lenços de cha*
diez, sedns, cortes ile vestidos, fivellas tle
cinto, linha de novellos, |ia„o de Ia e de ii-
nho , luvas de pelica e ile castor, meias de
algodão e de seda, brins escuros, lenços de
seda preta e tle cores, fitas de gaiça e de
cinto , suspensorios , chitas em cassa e em
motim, seda para vestidos e coletes, moiim

' algodão americano, madapolão , lenços escu
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ro, paralabaco cnnlas douradas , ganga da
Índia, tafetá, oleado, luvas de pelica c >m-

pri Ias, ch de) dc merinú bordados, viste
mentas d\ilgodflo e seda paru crianças , na
valhas de Pradier, copos 

'para 
agna , capa-

tos .le setim , roão, brincos, e muitas outras
miudezas &c, &c, ludo para vender sem re-
zerva alguma a quem mais der.

Leilão dc diversas fazendas pertencentes a
huma fabrica dc chapéus, escravos, Sçc.

,1. .1. DODSWORTH, faz leilão hoje
Quinta feira 24 do corrente, as ID horas e
meia da manhã, em rasa do Sr. Francisco
Degen, rua dns Violas „. li!, defronte da
Sachristia de Santa luta, de diversas fazen-
das pertencentes ;, f d.riea tle chapéus; 3
escravos com officio de ch.ipelleiro, &C, &.C.

O MESMO fará leilão no, lia Sexta feira 26
do corrente, na mesma cnsa, de huma porção
de trastes, espelhos &.C., :i saber: loucadore.
de mogno, cnmmo.las cpn, gavetas, escreva-
ninhos, cadeiras de mogno, dilas ordinaiias,
envernisi Ias, e douradas, sofás, mezas re

* ilondas, ditas dc jantar, ditas de jogo ; rr.ar
quezas, aimarios, laValorics , relógios de
sala, e diversos outros artigos.

ANMJJiClIO!!».
FONTA1NE, partecipa ás pessoas que

(en, arligos cm sua casa , e que se achão
atrasadas em suas obrigações , que feijão na
conformidade do trario , de vir satisfazer os
seus deveres, aliás se procedará a venda dos
ditos objectos, para seu embolço, em leilão,

que ha dejfazer no dia 30 do corrente, en,
caza de Frederico Guilherme rua tl'Ouvidor
n.o 81.

Theresa Maria de Jezus, mulner de José
Maiia da Silva, avisa ao publico, que vai an-
nular a arrematação que fez Pedro José Ta-
veira da Veiga pelo .luiso da 1.* V.r:,, e
cartório do escrivão Silva, da hum terreno
do seu casal, sito na rua do Costa, por não
ter tido a annunciante citada, nem ouvida
n'essa fantástica extenção movida por liai
mundo José de Menezes Fróes, coloiad.-
mente com o dito seu marido para a prejudi
car em sua meação, visto ser elle obrigado :i

partilhas, por se ter a annunciante divorcia-
doperpetuaniente, e não ler ainda leito sepa-
ração de bens, e ser bem sabido que na exe
cução de bens de rmz, deve ser a mulher
casada cilada, at-sim como he certo que em
quanto uão ha partilhas não cessa a c. mmu-
nhão dos bens ; pur isso que foi o dito ter
reno por aquelle nullamente arrematado, e
sabendo agora disto o pertende vender: por
tanto ninguém o compre, nem com elle tian-
sija, porque o vai já denundar. — Theresa
Maria de Jezus.

ACHÃO-SE á venda nn Casa de Corre-
cção dous pretos cie nação , lii.-m Cabundâ
de nome Antônio Juão, bolieiro , muito bom

* carroceiro, e serve para todo o serviço de
chácara; o outro Manoel Cabindn, strrnder,
sabe limpar trastes, e entende muito do ser-
viço de horta, e qualquer dos dous muilo
humildes; o ultimo he de idade, poléni
muito ágil ; quem os pertender dirija-se ao
lugar acima mencionado , que ha ordem
ampla para os poder vender; os quaes se
achão livres e desembaraçados de toda a
nypotheea.

NA rua detraz do Hospício n. 112 , se
vendem çapatos Francezes para Senhoras a
800 , mantas de filo bordadas a 7$, aventaes
bordados a 2,800, fitas de garça a 360 a vara,
ditas mais largas 480, meiinó fino a 1,400 o
covado , easemiras de (ores a 800 o covado ,
meias compridas de linlio paru homem a 400
réis, e outras muitas fazendas muito enconla.

NO DIA 25 (le Abril próximo passado,
íugio da casa n. 163 da rua do Cano, hiitna
Afiicana das que se distribuirão na ca.-a de
Correcção a D. Maiíanna Benedicta da
Rocha, de nome Martinha, de nação Congn,
ia idosa, baixa, e magra, marca b. A , no

peito esquerdo n. 181, levando vestido de

«ftlflí ' '

^.¦-sAsSTÍRCfi.

chita verde cum ramos amiirtllos, já ilisbo.
tado. Quem da mesma souber, ou tiver nn
tieias, dirija-se a casa acima, que receberá
alviçaras.

ALUGA-SE huma panlinlm com toda»
as habilidades qne são iludas a huma mo-
Ciiliba sendo para caza cipiz; adverte-se
que tem hum filho que engatinha; quem i.
pertender dirija-se á rua iPAjuda n. ,04 A

PRECISA-SE comprar na rua (1'Aju-
da „. 5) A. duas, propriedades de cazas (
essas sejão de sobrado, nas ruas dWjtiihi,
S, Jos"é, Catleia, Ourivetí, ou t)ue sejílo <lu
Rocio para baixo e outra atlié apona dn
Ca te te.

VENDE-SE alguns hábitos, sendo alguns
da Imperial Ordem do Cruzeiro, e outro,
de Christo, na rua d*Ajuda n. 51. A.

VENDE SU hum lindo
cavallo nmilo gordo, t-endo cítt
de piitsoe marcha, dc cui russo
queimado; na rua dMjuila n.

:">.| A.
VENDE-SE huma propriedade, de cazas

no centro dn cidade, para informações, nu
rua d'Ajuda ti. 51 A.

VENDE-SE hum faqtieiro de prata lei
to fio Porto; quem o pertender, dirija se á
ruPd'Ajuda n. 54 A.

VENDE-SE hiiin par de aparadores de
j.icarandi na rua d'Aju,la n. 54 A.

VENDE-SE hum preto, para o serviç.
de roça moço, o qual da-se por oOOjjjOUO,
sem molesfiaSj na tua tVAjuda n. 54 A.

VENDE-SE em Inhaúma
no sitio do Bon, Sudces-o
por IOO55.OOO rs. hum toun,
niisiiço, muito grand e, no-

vo, muito próximo á raça verdadeira, o qual
só seive paia pastoi de vacas, e não para car-
ro porque tem hum defeito em hum quarto.

MANOEL dos Anjos Victorino do Ama-
ral com Escriplorio de Commissão eagencia
na rua (1'Ajuda n !>i A., fiz sciente a todas
as pessoas aquém conveiiha, qne todos o*
dias em seo Escriptorio precizáo-se alugar
esciavos de ambos ns sexos sem que seos
proprietários paguem couza alguma respon-
.abilistmdo-se o commerciante pelos ahi
gueis dos ditos ou pagando-os todos os me-
zes, adiantados, ou como melhor convier; o
anunciante julga que pelas razões apont da
será útil a todas as pessoas servindo as coei
a maior promptidüo possível; e assim roga
a todas as pessoas que os tenhâo, hajflo di-
,igir-se ao seo Escriplorio quea Ili o acha
rio a qualquer hora do dia. Também se in,
cunbe vle compras e vendas de caias, cha
c. ras, e outros quaesquer objectos; assim
.orno preciza comprar para huma incom
meiie.a, moleques de 15 annos de idade, mo-
cambas prtnladas, que se pagarão bem,
to.iíunne o seo merecimento.

VENDE-SE hum pardo de 22 annos de
idade ollicial de ça- ateiro, na rua d'Ajuda
ir 54 A.

M 
VENDE-SE na rua da Cadeia n.~yl l.uina caza de sobrado, situada na

iua de S. Krancityl© de Paula.
KM Catumby guinde n. 12, vende-se hum>

.ocidvel de 4 iodas o qual acommoda s<Í3 pesstms
a vontade, e huma cai reagem Ingleza quasi nova ;
ua mesma casa venda-,se hum cavallo caitJiiho ik
tnui linda eslampa.

MANOEL Gomes de Oliveira
Couto moia-Joi em Catumby g.ande n
17. dá 4UU0D0 de gr-tilicçãu a que,
apn h'ii(rcr hum prelo de nome Lvo
liie Ih- fegio em 2fi de Dezembro di

iiiiiio |,. |,_ dc naçío c neo c-tattiia icgulai, gicço
do corpo, b"iços vermelhos, baiba sei rada, suíça-
grandes alé |ior baixo da baiba, idade 40 annos
|,ouco nnis ou menos, hc buliviio e f.i e;c avo ilo
(iilleeiilo J sé Ma, ia, i|uc ti ve cochcii» (le seges de
ali.KU.l difro.it,. (le São Funci-co de Paula, he
conhecido de todos os boliches (le cocheiia de
aluguel; tem sido vi-to andai pelas ruas do Lavia-
dio, Largo da Lapa, Uiitete, Botafogo &c. O nics-
mo dá 200U léie a quem lhe apprehender hum
moleque de nume F.ederico, grosso do corpo e
estatura baixa o qual lhe fugio era 1834.

PRECISA-SE alugar huma, "".*"? "»«"' Uni,,,
jB chácara, no Min, do |{,0 Comprido.

_feto5»quein a tiver queira diiigii-sec '
brevidade íi Jrua dos Pescadores „. 4,.

DA rua do SabSo, junlo á Travessado
Núncio, en, huma c <s:> pint ida de novo nm
onde se mudavilo trastes, furiarão d, r,-j(
para o dia 22 do corrente hum sofá de (;,,„,
saio Alvts em meio uso, e dois cestos con-
l n Io I ui,,-;», castiçáes e mangas: quem i|et
noticias receberá nvultado premiu, na rua 

'

Ourives n. 45.
VENDE SE na rua da Cadeira

n. 'ri huma cn/a dc t-ohrado situa»
_ da uo Castello.

VENDE-SE na rua da Cadeia n. 52, hug ,_
pi t to bom mai inheiro de governo. :•>"

VENDE SE na rua da Cadeia; "*"
... 52 huma boa casa nova cum '
i Incuta, situada no CaFtcllo.

d

IM
MOVIMENTO

DO POIlTO

Saliidas no dia 23.
Cabi Verde i or Asooi.a — Brig. Portusuej

AuentureiH) 204 vm* M. Luiz Jo-é Mad
equip 22, nargi aguardente e fazenda., passag
F,anci-co Antinio e Antônio Pereira da Silva

—om Benguella — E-c. Po» tugueza Andorinha
05 t ms., ;\|. Juão T ixeira de Abreo, equip. 15
cai ga nguiintente, e ff/enda1».

por Afiuca — Patarho Portuguez Jacuky
S!l tons., iM. Antônio Jo-é Monturo, equip. i_
caigi íigua- dente c fizendafl

Ano,la por Hevuuei.i.a — Pat.vho Pintngiie
Oreslcs li'i (ii-.. M. Anlonio Angu. t-, de 01!
veira Botillio, iquip. II, cai ga uguaidente
fiigendas.

l'AMP,s __ Sum. Divino, .1 tons. , M Lourençt
Ferreira dos Siii.Ij», equip. 7, carga cai no e -'

pa-sag. :l e-cravo, a entregar.
Gaiola Alexandre, OS tons., M Jnão Gon

çalves Leite, equip. 8, carga lastro, passag
l'nittiguez Anlonio G.nnes 1'mi.

 Ba ca de Vapor Especuladora 88 lons., J
Antônio Alvos Ran. ,», pa«si,g. D. Uabel Joid
na do IC-piiito S ,uto, Jo è Rodi igdes Penalvi
Fra^l!i^co da Silva Mi 1 o Soaies <'e Freila
Francisco Pereira George , Miguel Tiixei
Nunes, João Joaquim de Coito, Jn é Joaqni
Barroso, José da Silva Pinheiro Freire , A'
tonio Dias da Silva e sua mulher. Antoni. l.u
Martins, João Ferreira, Antônio Pinto Rodi
"ues Coito, Grrgnrio Franci-eo de Míiamla
AntiniuGoin-. (iuena, os Poilnguezo
Cielho Cuida», Antônio Jjsé de Mesquiíli
Mano 1 do Nascimento Malta , Joaquim lu
Ribeiro, o H.iliblirguez Cailos Au-chelil,
Fianeez Julião Braront e I filho.

Cab i Fui — Sum. ffenoue.ia, 17 tens., M. Jo
Kita, 6,'uip 7, carga lj-tio, passag. Joaqul
Alves do Nascimento.

Filtradas no dia 23,
Incoi.a -37.1., Brig.. Portuguez OeuralCt

breiras. 168 t-ns , JI- Antini, Vicente Gome!
equip 1-1, eaiga laatro ao Mestre ; ficou de ijl»
rentena.

Rio (Ibanue _6 I. , Ui to íVoim Espirito Sanlo
!lli l„n. , M. .Io ó ,1., .Silva Flores, eqiup. ''

citrga carne, coum** e Sebo ao Mestre, p1^1
A„t,,nio Pinto ,la Silva, os Poitugueze» Jeion
mo Pinto da Silva e Antônio Domingos Ara»)
Vi iiiiui

posr--C_t<PTUivi.

Pelo Ili'te Nono Espirito Sanlo , eal«*
hontem do Itio Grande em U dias , e com b'"
viagea, de Porto Al g'0, Clln^ta , que «ipiell'
d nio fei acha fntilieala, paia re-Í9(ir aos »t»'l
los ,eb lies, que ja *e inosll avio em lorno «,e

em numeio de luuis tiesentos homens ao nl»

e bum tal Co lh>, que nella lnvi» . »el°
fo ca qu„ guaiii.-cia a. trincheira!» , peite ,le .^
centos homens di-poniveis; sendo "K"'""!.

provável, que pode-sein penetrar os fuce'»

que (,'reenl'el I achivii-e oecupando Pelota». .
,» suas cunh ,nt-i,a», cuj.) numero tnll"v'ia|1,|
Ulgment:.' con, outras que ie , atavio n"»

t,nlo no Rio Grande, como em Poi to Ale.' '

,io S. Gonçalo, a fim de interceptai " P«"
anarquista^; que o Ulo Grande também e-aj

catado e defensiva, achando-ae ainda ali su ¦

vaies cornos pomos que otinhio acorapanu
e que finalmente nada de positivo se sabia
a campanha. ^^^^
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