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PERIÓDICO DOS POBRES
r.hpmiomos finaliTienteíaò ánnp novo.; entremos

„o nosso M-iíinuloni.m. do oxist«ncia, e aiu-la <|ue

o nosso Periódico não pertença a iwiilimii bando

polilico. T.e seguiu lo po a ?/*<> MW^m
«íiè deflVndom, es|>aUn*osuas donlrmas,;e. gja-,
iil.asse por issAproltiçãó,co..quisUmdo a «tin wh.s-

loncia a cnslo dos «isloriíos te pa.t.darm*; com-

tudo c.oos %Í\$$M a« sogp.nJo anno, graças aoá

nossos constamos assignanl.*, e a essar.uocidadc

cheia, do esperanças, que no amontoai- de seus cs-

criolosla «os manda vão o divagar .las suas idéias,
-uardaudo os brilhantes lanipejos de suas imagi-

nações para o-^ {irau 
'es Jornaes luteranos. ._¦

Èmos che^olo (luaVuionla a esle anuo tão cheio-

de porvir, ein que todo< esperão cie; tusar ns Ieri

das «ue o anno de30 abrio desapiedada.ncnle ; c

o —Periódico dos Pobres - que nasceu nesse

nnno terrivel, que attravessou unia epoçl.a dc en-

lamidade. deve caminhar agora progressivaweii,1b,
mostrando d'e.sla arte sua eterna g.al.dão /.quelles

que tem ajudado . i..ssos eslorços, que .«»• co*-

FOUIEIlE

«íif-I,
'nosco irabàlhíulo, ev^iúiidíí psWcô^
ÍeÍ'fe:palen|fe&^

Vontade dé mais sobi^-óos pára levaivnios a
ft|vrfdey esta |>e(|mm empresa; mas difficilmente
«uioscaminha.lo, lutando sempre coiirobstaculoi*,
mas desviando 05 para levarmos avante aquillo que
ternos éttí mente, a

Pequena foi a mudança qué soffreu para melhor
a nossa folha quanto ao formato, typos e papel;

mas redobraremos de esforce^ para qijepossamp^
leval-a a um estado brilhante. >

Emos nm dos nossos jòveiís quo cultivão as
scieneiafc arles, é que sé vota muito aó^amôr das

letras, que de bom grado» ao nosso convite aonuio
o ajudar-nos niv redação desta folha; e contamos

que todos os nossos assijgúántcsè leitores lucrarão
com esla aqui/içâo, pois dc ha muito que a pena
deste nosso amigo tem honrado piuitos Jornaes
desta Côrte.
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O — Periodico dos Pobres —¦" continuará, como

alé aqui, a ser publicado regularmente, appresen-
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AVENTOBÀS DE UM BSTOI
OU Á MOÇA MALÒGRAD^

BOMANNCE HX,TOKW:0 PASSADO TfO BIO MANEIRO.

lv

* Er, ni l«rd« de om brilo dia do mM de ago«{o do

a.S^mO.Oeooe.laVaUmrd^-^'^

Em ...na dmümi.' o;«a de porta e janella.. ut. «»«"«»

r„a Ltuliucid-U. de ^SjjJfflÈS

anno, módico, a quem já tratava» por doutor, eafci
tinha elle a sua tíaina mui ham arranjada com cortilia-
dos uma mesa' wun hnstantes livros, e uma commoda.
,,m'pouco usa«U. Na sala moravao og outros dous estu-
dantes, pos-uiiKlo tim (õ «.Ipmaiheinalicaa) umacama de
vento e o oiilro uma marqueia com -coliSo-. IJuaa ca-
deiras, uma n.e*a bastante antiquaria edous bahusjfür-
mavao a -mobilia destasala, emenj-S paredes via-se es-
criptó iiào só ajguns calculus nialliematicos, como pro-
duches poelieas. i V i ai i¥\

Nu tarde do dia acima, aiabavao de dar 5 horas no
Convênio de Santa Tliereza, quando Frederico (assim
se chamava o estudante de mathematicas) levantando-
se da sua cama de vento^ gritou para o^uarlo.

Oh doutor i.íiQ Vaes passear hoje, deixas pássaro,
melhor da tarde, nem ires para o teu fadariof Olha
h namorada nâo hade gostar de estar-teesperando tanto
tempo á janella. X / \i

-- Maldito tu sejas Frederico, estava embenido n •um
hélio sonho, gosava de todas as suas delicias, quando
vossê com os seus berros accordou me. -

Assim exclamou Leopolda, o estudante do 3.° anno
medico que dormia aspmiio solto, e que pulou da cama
apenas Frederico começou a gritar para o doutor.

No entanto que este no seu quarto parecia nem dar
fé do que falia vão. os seua companheiros.

Nfita oceasião chegarão mais quatro estudantes, dois
cadetes e dous dc medicina. Um delles perguntou logo
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tatido sempre o qúe houver dehome bello, emlim
acaso trabalho^ será assíduo afim de cjüe os";—• Pò -
bres — seja km Recreio das Ppínilias. 1

Âgradecendo a iodos aqueiles que lios tem hon-
rado com as suas ~produçpesi: e esperamos, conti-
nu ar mereceí-as. ^ ^^ ^-

*,i.
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Festejo ao dia dé Reis.
Feslejou-sc os Rei* nesla Lella (.idade do Tuo

de Janeiro. A noile da véspera estava linda, uma
suave viraçàolinha viíído auplacni o iiíiinenso ça-
lor (ftie houve todo o dia,"numerosas familitias
transitavão peliis ruã-, Ndri^irando-se eomo bello
ar e também com a vc4tiá-* sua* aiíviÉiiirlias oú e
pelo Natal não as poderão lazer; a;i^|>tiada in-
fin ida, yercorriãocoin e#rel|eníps ií|áp^P as casas
de seus çjiWái^ |>ara os
ouvir cantar o llymio5 dtrç JtuiS ; sobresahindo a
todo* os festejos o liuar dais Larangeiras, essa Cin-
tra FIiiiti|n;f^ Cae-
lano Piuto ídi pesidclitei <le coiiibinação com ps
Srs. Josó Alexandre , e Tavares, tinhão IV*ilo en-
¦sai ar seus meninos e meninas para irem cantar
nas casas de seus conhecimentos, os quaes se apre-
sentarão ricamente vestidos á lanlazia ; o agrado
e alfa veis maneiras destes jovens cantores encan-
tava a todos as iamilias que òs rodcavào. Serião 9
horas quando partirão tres Onmibns. enramalhe-
lados e illmninados, conduzindo nm delies a mu-
zica, outro os cantores, e outro os convidados ; e
inimensidade de faiuilias à j>é os acompanhavão.
Seguirão dali para as casas dos íllín.°s Srs. Luiz
Augusio, Irineo,, Jose Maria do Amaral, e outras
onde forão múifo bem hospedados. A manhãa se
aproximava, quando se retirarão parn suas casns,
deixando saudades a lo Ios j regressando aos brá-
ços dc seus carinhosos paesv y

Quanto ó applaudido o fe4<'jo da innoccncia.

pelo dou'or, e sabeiidoque dormia íex.i lo no ve.i quatto
começarro t.idoH a entearo memento na porta em gran'-';
des alaridos. O doutor foi prestes cm abrir a porta e
mostrou-te árrofado* ^

-—Isto nao são maneiras de proceder , uma gritaria
tamanha l é necessário que se nao encomiriode a visi-
u liança.

E Muito prineipalmonte a visinha do sobrado, nao
é assim meu doutor, retorquiu-lhe L»opoldo.

Este riu-se, e dirigindo-se a um dos recém chegados
perguntou-lhe:Então Xico vistes aquillò ?

Ole »e vi, hoje temos opera italiana, e e neces-
sa rio que se nãoperca, ella lá deve estar.

Sim, não deve perder, quem tiver dinheiro, e tam-
bem quem tiver de ver a sua ella : dhse Frederico.

£ qném é neste mundo que nSo a tem '
Eu, respondeu Frederico, nae faltava mais nada

senão eu namorar. Expor-me a* intempéries ilo tempo,
apanhar sol, chuva, e o que é mais, estragar o» sapato»
que o Sr. Dia» não deixa mem» dc 6 $ 000; e asalw»
do chaptío que o Freire da rua de S. José tiao tem outro
preço senão 9 fi , nada, m^m amigos, namorem vocês.

Olhem que jesuíta l Não sei porque razão não es-
tudastes para frade.

Você» é que perdem as mocas; retorquiu Fre-
dèricò*

^^KaftSí DIVERSAS.
-;..-, '% ¦¦:...- rry yXx''X..iy. ¦¦¦H.-rX.^ ,fX<^«:'Xà ^-ir. ¦¦:,.,XX, ¦ ¦:

Fomos obsequiados coni alguns Jornaes do
Çíorte qiie são os ^seguintes : Correio Slaccioence.
~T-,tíear<\nce.:¦•«• Márinolá;5Íí.irnnhense. —• e Ikco
Coniniercial, e dé Santos o Mercantil, eis o que
exlraliiiiios ..;¦::. i^-Sxxxxi

'..-';.. .' Xi' ií. . ¦ i . ,

KxTÍiUlll?íAWRKTO DÍ? ÜMA QUADRILHA. — Ltí-SC

no (lorreio Maceioenceò seguinte:
Pelo delegado súpijilente da cidade das Alagoas

o Sr. Jos^ Barbosa de Araujo Pereira, loi prezo no
1.* deste inez 

"F. 
L. (lc Sottzà, pronunciado como

uin dos,sócios da larnosa quadrilha de que pela vox
publica era indígiíado chefii A; P. Baracbo, que
desde o aniiò passado se acha recolhido na cadeia
da capital.

Esta quadrilha assombrou em 1848 as iminé-
diaeoes desta e dáquella cidade, e foi exterininadfi
pela reconhetida aélividade do Sr. Gbeíc de Po-
licia.

Consta nos que desde que o Sr. Barbosa tomou
conta da delegacia tem uielborado muilo a policia
(h dita cidade das Alagoas, onde criminosos sem
iliança passeavão nas ruas em pleno dia lE^pera-
mos que com as novas authoridades de policia o
lermo da antiga capilal da provincia enlre na norma
da Lei.

Ainda as febres ko para'.—Lê se no Cearence
o seguinte :

« Esto terrivel (lagello qne ba dez mezes persegue
esla capilal, e diversas villas c lugares do iiilerior,
tem reaparecido nesla cidade com algum furor,
desde o momento que apparccerão ns primoiras
chuvas; isto c, aconinielteudo aqueiles que já se
julga vão escapados de semelhante mal.

Já provemos pois, que a mão deslruidora não
poupará ninguém, Iodos mais ou menos vão pa-
gando esse Iributo, que ainda esta vez estava re-
servàdo aos habitantes da terra de Santa C> uz.
i#i Forão sepultados no cemitério da Soledade ne

mez dc Outubro p. p. 25 victimas, afora os pro-

(.oiito? disíi? o doutor, que passava por üm grande
conquistador do bello sexo, e que tinha a louca pre-
sunip^ao de (eiüar que toda a moça o vende.gostava
delie.

Dando-lhe demasiada importância.
Ora deixe-se d'isso.
Importância para mulheres, e farinha que se deve

vender muito cara, eu mesmo sou de opinião que se
deve feixar a» portas desse» armazéns e deixar de ven-
del-a». ^,. - ^Ora sempre és muito tolo, então Julgas que não
se deve namorar l

Julgo sim.
Pois eu penso ao contrario, estou até que um es-

tiidante deve mai» namorar do que estudar, e a namo-
rar a mais de uma, ponpie quando elle formado, vai
buscar aquella que abUcoita alguns contmhosde réis, e
enlão tem-se o completo doutorado^ porque em tim a
moca com dinheiro Vale d intento» por cento mai» do que
essa» pobrctoiias que p«>r ahi andão. porque de pobre-
tona» está o inundo recheado como de formigas os for-
trigueiros.

/ — Então namora se oscontinhos de réis f pergun*ou
Frederico.

—• Namora-se a joven que traga o sonante que alegra
a vida, di»»e L"o)M»ldo.

Bravo, exclamou Frederico, então voct^» erosão
vinte e trinta vezes a rua em que mora a menina, tomüo
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tcstantes que süe ;5g(»#^»»i»P?tc#
cemitério, e este me* queainda ho|e contamos 14
il tem suecumbidoalgumtis v.ctimas.-.nclus.ve^o
Lobo negociante Antonio Jc_aquun ler^rr da
Silva, socio da casa commercial de Guimarães tal-
das e Silva, .vi, ,

« Deos tenha piedade de nos. » . ;
A mesma folha lambem dá a seguinte no icia :.
Pela sumaca Maria Firmina, enlrada no d.a.14

do corrente de Pernambuco tivemos nolici^dalt
até 10 ondonada Kavia de novo. Lm ternandoti-
nha recrodescido á epedeuúa com caracter atai.
acerescendo a falia tfagoa pptavel.po.s a cisterna
havia seccado. assim como a falta de alimentos, quç
não fosse carne salgada. O cororiel Lncena tiuha
vindo para o Recife por doenle, e achava-se reco.
lindo a um estreito quarto na fortaleza do Brum.

IlCFNCl DÒPàPA' V^ItA CASAB A MOÇA^^l^e-%

pa ÍÍ^^WÊÊ:ÊÍ^^^^f^^l^.í
Se quizer caiar comigo
Peça licença a papai, a

GLOZA.
Nao é assim meu amigo,

Óue sc arra njao taes funções,'
Cumpra certas condições
Se quizer casar comigo»>
Os papeis traga comsigo
Oue á recruta osubtrahe;
E se isso assim bem lhe vae,
Para que a cousa se laça
Sem haver qualquer trapaça,
Peça licença a papai. Gregaria.
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ToJfi mo^o </t«c <? .fq/Vitá
Fita vt//ia scwi casar.

GLOSA, j
Fica,magra, fica xula,

Perde toda a jioáiia,
Faz a genro ter asia
Toda moça queê tafida!
Fica mol le como a lula,

¦
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Anda sempre a sé mirar,
À vestir se e a peòtèar v
A final, pobre coitada!
Vive sempre despreiadà,

^t'00toa velha sem casar.

METHODa PARA NÂO AZEDAR O LfcjTE. — Lê-Stl

no Ecco Commercial:
No tempo dos grandes calores costuma o leile

azedar freqüentes vezes com grande prejuiso dos
donos de gados, e dos lavradores. Qjiandó o leite
azeda, desenyòlve-se neste liqüido iim ácido, o
qual pode ser saturado £||pp^^
mandou seni ser preciso iiíais do que ajunçtar à
cada tres garrafas dé leite, çouzadedezanove grãos
de bicarbonato de soda % addiçãó esta que nôf dá
máo gosto àò lèUé, e favorece muito a degesiãp.

O MENINO TRAVESáO AFFOGADO. r?- Nò ECCO 
|o

Coüimèrciò também sé lé a seguinte poezia: ^^
O menina tj^avessi>,

: Menino que Vimpòrta o frágil "lenho "A

Se qual brinco das otidás sòbè e desce ?
Deixa esse braço..v pensai quò o òcèánó
Não tem furores.;, pensas que essas vagas
Sao como teus folguedos iunocentes?
Fo|èl foge da praia. í dd aÀ

Aa/a-'--/ E dentro delle
Cospes as vagas que traiçoeiras vellão

O teu santo sorrir!... CTtorna á praia
Gtue nao troques assim, mimosa quadra
Pela do mar escolhos e pròcèllás;
Nao troques teus vestidos d'innocencia
Por um falso trai ar.....

. V. . .. - -, E^tárdeHál
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Um vagalbao mais forte im pelle o esquife...
Eil-o què vai, que chora, que comtempla
A solitária praia!

E mais Aao voltas l
Pois vai louqutnho, yai|;—assim quizestes

:>;d O oceano da vidal
C. H. Lagôá. -

Apprezambnto de escravos. *- Q Mercanlil de
___. 
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Santos refere o seguinle :
Chegou a este porto o navio negreiro capturado

amisade cem osapateiròVlogista ou cha pele iro que mora
por defronte, apanhao chuva, sol t? muitas vezes uma
casaca debambdí mas isto tudo imo ê pela menina, mas

*im pelos cobres! gosto disto. Estamos no século das

maravilhas! ;• i i.-Abi vens tw com tua moralidade. - . #
m2 Ora eu a|K»itò com quem quizer que Frederico

ainda ha de se apaixonar por uma mulher, e ha de ser
com uma dest** de cara de tempestade quearrifia as

carne» quando a vê na janella.
Desse susto nao morrerão você*, pois se en quisesse

namorar, sempre havia de achar alguma, mas eu nio
sou tolo. , .•"«*,.

-Tu namorar! exclamou Leopoldo rindo se, nao
roe admira, o que eu duvido é que houvee moça que
olhasse para ti. ? ^ ^ . m- *V i \«..

Do pouco te espantas: pois nao sabes que lia mu-
lheres de gostiLdepravado! por exemplo, t u nâo namo-
rasa pequeiia da rua dos Arcos, eella nüo te correspondo
apezar de teres-um carao de burro f

Está bem Sr. Fredericfi nada de insultos. t *

-.Mo nao vai a desconfiar, di/ o doutor. ^
L..opoUlo que 11S0 gostou muito do elogio de Frede.

rict., trato» de ve»tir..e, emqunnlo um dos de fora

pergunto": #ttuem pag.i hnjeocnfcr ç
_ Deve ser o doutor, tora lhe lmp. [

Assim seja, disse isto também vestindo-se, e di- 1

rigindo-se para Frederico]:,, nao vaes hoje ao theatro?
olha canta a tua predileta, a Ida.

Nao tenho dinheiro.
Ora apparece pelo theatro, tn como partidário

delia, podes receber o teu bilhetinho.
Ella não precisa de applausos comprados.
Mas comprao se.
Como para as outras também.
Concordo, mas os delia aSo em maior porção.

-~Logo, logicamente fallando, ella tem maior nu-
mero de dillettanUs par si.

IWi> e lógica do carranca Ponelle. f
• Basta que vocês hoje estão para a disputa» Po-

nhâo-se ao fresco* v5o namorar por essas ruas feitos
tolos.

E Frederico estendeu-se em sua belia cama de vento
emquanto que seus companheiros sahi ao para a rua e o
deixarão só.

L'vo que se vio sem aquelles matraqueadores^Fro-
derico começou a vestir-se com todo o vagar, edepoi*
de prompto fechou a janella e sahindo para fora fran-
cou a porta da riia e levou a guardar achavena qui»
t andei ra que ficava antes de chegar á rua dos Barbo -
no«, e depois seguiu-se «eu passeio vagaroso pela rua
do Mataeavalhw, Livradio, até ao Rocio, e chegado
ahi foi direitinho pira o theatro de S. Pedro e começou
a passear no grande sauglo deste theatro.^

(ConítaiíO.)
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PIÜIOBICO §f| POBRESí

ctri Cananéa, coniboiado pelo palacho <jeg.ve.-ra

duos capturados em Igtóp*. por serem mdic.ados
âe Haverem ihtroioziáo AÍVicaná Uvr^ ivo vm-

perió, ésêravisando-os; E* naltiral que sigão com

brevidade porá A Rio
L£-*è nÒ f acionai dé 27 dp corrente:.
A escolta de 30 homens, qué chegou ba pouco

««la cidade, feoiisl^nos que será empregada em
t^mccer o navio negreiro durantesua demora

S porlo, para impedir umaoulralenlat.va de

^%£ idílica àqUla, que loi emprehend.da
èoi Cananéa. 7

CORRESPONI)Ekc.IAS.
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J' A carta que abaixo transcrevemos, obra prima
UÉ venero-é de um joven fli.mora.io, íabr^a^e;

WmM e ratoeiras, que a-«nandou a «ma linda

fei com o passarinho pilhado, » offerec.a

o dinlieiro a premio a mn seu .conhecido. ISo. nao

| mudamos nada do original para não perder ft bel-

j| íeZfl. "Eil-a . ;¦ 
'-yy-y-yy 

.. -Ay Ia':¦ ,';¦¦-¦ y-y''

.» Qt MUDA MENIN A DE MEUS OU10S.

Quando íe ve)o com todos os mens 0/%
Vi jo tudo.

. Quero pegar ye nuo prgo
Quero fallar efxco mudo

Nno nosso por mais íempó suportar §pp'g
arde oui feda no meu eoraçfo. e muilo «*>

admira uue vós ainda o não, lenlnusconhec^,
Su tenho feiloiodas as deligencias gM-Sg
Le»« seja na iaisca «ais pequena que elle deO".

Não penseis que eu sou como esses sinhoris que
IpÉo -námoriVi. para lazer piteca das «amo-

radas. Eu cá se vos amo i porque me que o n.

Urrar com vosco, inda pró depois da n-oJF
todos jos Séculos em quanlo ix.sl.r o mundo. ,k.i
imo mandae-me risposja , pois oaotenio d.,-

chn^o im quanto nâo saber que vos quire,, pois

!,s minhas enltençòes, e nio me imporlo qne por
abi disrâò o que quizerem, «môr é paix5o livre con-

cedida no Código dos Crimes, i eu amo sem inte-

eSA«'e^oé-que vós nao sege m^ae

acceitoi a minbamãoque ao menos nao.teni calos,

„é de homem cincoro ! eu quero lallar » «"ai so-

bre 0 ni"ocio para armar a ratoeira, e depoi* u

que me Mia o dcscu.baraso na ponta da hngoa.

a fim de elle o5o pensar que ó casoada. -.

Adeus meu anginho. Eu não sou rico, mais son

muito virtuoso na (^ciedadepoço caindo con-
ügo ser capitalista, o mesmo toriwr teu Noum
a&mado, porque cu sou Poeta.

Quando vejo os teus olbos
Vejo mesmo doi^Liõcs
elles roubarão minha «Imo
por isso são dois ladtòcs. ,

Tu dízes que eu nuo lc amo
K eií le digo que eim.
nâouue quero ame» a outro, ,
ama çò a iiiiui.

Desu-.que quer ser sen
uueridinho e^íiOâO - yJA çabe

Sr. J*,daOto, - Como. milH«r Cliente a meus s-

^ J , rvnn «i Hifiu^enca que env uma ft eua» o»
lAvrtsl !....- Xoin.«i¦ niiií.ni-j m ¦ . .

para peior (a v tu fa^!- 
;iheti„,ll> ^ »sd...-sr«-

gnibh- para fed.ro p*« ImJ»«» ^ ^.^
preSentaSões. po,S ^p«§ Y, ;,os(.(Hltrihlliu»,s
porque »3o te,,ho mm§^m$ |M«Íiór-:
porque s.go o ?dag o - * 1 '• *¦.««« P Y . , . mâ(>:. a
„ que farei com trunque/,., es.T "'

seü a seu dono. Até mais ver, Sr. Heclatf r.
m» a seü Cabo 

(le-Esquadra da CWlutua.

GUARIDAS.
Jjetra.-— 1 ;;;
Na Afriea. — 2

Uebe-se Yb'' '¦¦'-.'¦ ¦.] .J.:-7:'. J^ ¦"¦-¦;;¦¦.¦'..:, r*Y"'Ají'-* ¦'¦'.:'"A ¦/¦:¦ 7 Y-J." ¦''' •¦ "" Y ;'"',
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]Vl»e se.— I
Grito. — 2

Na cabeça.

Da índia. —I
Frueta.—2

Met.l.

A decifracãiÃla cha rala do ü. 1 *m 
'M$$£ 

, , ,
ícÍS 1> Ameba. - Sol» j» v- e^og^pho . .

— Caranguejo. ,.
¦'¦ ——^*""Sf

A^nnuficios.
~UlUm^osolteiro 

, com 20 ..hn.-deid«üe, habilita-
„I!IS, o» priparatorioa ^^ff{®
m„d,mia do Império ,con. enrso completo 

^mgCon,.,,er. in, deseja mm*)$& 'ZÍL^Zm 'ede mmmmam íiÜ^Üi»,
de algum escriptorio, &c. I ara im -t ^

dirijÍo.»e ao escriptorio desta folha, roa do Ouv.-

dor n. Í5Ü* ¦
¦¦' _^____|_-_^_^_MMW»*<W»»"*"->^^^W^^^^T

"NA 
«ia do L,vr»dioN.9t.exisle .....a pessoa que

mou-iarS» ..esta folha de 4 do corrente.

A Poa que am,om-i«H «««<» ^ Wel*5^.r J" 
" 
j?

pessoll.al.il V'"» cbraiiçase eop.ar ma.uiscr.pto», tli-

rija se á rua do Hospício N. 2»»»
~"i?MX7«oa 

habilitada p»*a eo'.*^-; Pf •« ~* '^

curada ..' rua de S. Jorge N. 1 -C. »« hador a 
^

condueta. * >:' ¦-

LIÇÕES do fluuta, violão e cnyaquiiibu, na rua da

Prainba N. 8 l«ja. yy j ,. - ¦' ¦

O-Seiilior que precisi de 0111 bomem babil para co-

bradas, . q»e lenha W. b-tra para copiar «ma porção
,1o í,u...;.sBrip.m, ,«5de dirigir se ao escr.ptor.o de.t.i

lolba que aebará com quem trutar.

1831 -TYP. DO KDICTOR A.M. MORANDO.

Rua da Valia n. 25.


