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NOTICIAS
Aer,;,..;.;ca fie

RAS.
' Ja.

tiver presente
e prestar
Aferir°
mento ,
unta governará em nome
Magestade em virtude - do Juramento de
dado, que á Nação tem prestado, tem embargo
3

execução de todas ao ordens ; que elle der

M o Supplemento ao N. 9 ia da Gazeta ani tCS de!prestar o Juramento, 'será suspensa até
,
de >noite), sonhamos nós transoriote do então.
or lo do Governo os artigos da Can
3. Se Doa Fernando FM não condescendei
em C:vede:. o entre 0. arao O' .0onoiu Vi- em vir para o ellexica , a Junta ou a Rege-ce. Rei „ e D. Manoel iturbtde CotritriiindJiite em cia governará em nome da Nação , len/quanto ae
FLoyis bript[iLen iileXtrunrU
e stip_ não dicidir sobre o Imperador , que ha de ser
depois a pparecesse esta ni(smn con. coroado.
; s (;ar.t.riat. ,Inj ,'e3as cum alguma
9. Este Governo será mantido pelo exercito
o,..) de ie ex.primitern as idéas ii cL das tres garantias abaixo mencionadat.
ia et:aurore:mulata:, , podemos asevar at.7$ nossos
ao. As Cortes decidis:RS acerca da ConstiLeiture que não i4a u! ..e .Taçóes essenciats , que tuição de numa Regencia , até chegar a pessoa
mer.410 o I tobi.ilto tIL
e ti :inscrever de novo. que deva ser corrida.
e que agora
Fid com tudo de anavrior
1. Depois disto as Cortes estabelecerá a
transcrevemos do Eàpeliio N.° 21
Conitiruição do Impero Mexicano.
ia. Todos os habitantes da Nova RespaPhilo do G p rwroo
• eine Je ha de Ma elecer Fre- lda sem distá-Noção de Europeos , difricanoe
Frn de seguro'. 4- nossa Santa
i .; ,oriqapeéme
• so Cidatiíicts desta Monarquia, e eUestabelecer a imdependentia do 1m- girtís para todo o emprego conforme geu meie.
,
cimento e virtude.
r:o Mexicano, 4,0,6 á lindo de jum,
13. A peava e os bens de todo o Cidadão
.ozatiçoa da Ao:trica Streaft:oaal • prepo;lo
peio Corou(' Dosilli u uitin de Yirabirie, a Sua seio resreioados, e protegidos pelo Governo.
14. O Clero Szcolar e Regular secn eonhxceilencia o Code°dei renadito, lin'e• Rei da
ler I., mio Cot "MIOS OS Ss diociros , C pneemiNova 13panha.
ne nelas.
15. A Junta terá culdado de que todas as
2. A Rdig-ão ai Nova ilespaaho he , e
repartiLóes
do Es ado permaneção tem alteração
Romana
será a Religião embebi:a Ai; eis tdica
e
que
tolos
os Officiaes Civis e Militares consem toieraneka de alguma outra.
Seus
a ctres empregos; ~te Setinuem
noa
lie
independente
das
2. A nova Hespanba
removidos
aquelles
, que refo g arem concorPottil.
rão
qualquer
outra
antiga 11arpas/ 11i1 , e de
em sen lugar
rer
para
o
Plano
,
substtioindo
Continente.
MCSITIO
do
nosso
pie seja
coa ,
distingiu
por
virtude
e merecipessoas,
que
se
O
/Teu
Governo
será
hunna
Manar-quia
3.
coanrine a Constituição que for adu- mento.
, 16. Formar-se.ha hum Exercito protector,
piada pelo Reino.
9
iie se denominará o Exercito das Tres GaranFernc•rdo
O
seo
Imperador
será
Doo
4.
toas
, porque elle toma debaixo de sua prere.
F11.; mas no caso que elle não compareça
primo,
a conservação da Religião CathoUpessoehmenre no Mes:c-o no tori. 4) . , que a3 Cor- Ou
fca
Apostolira
Romana , empregando todea
'
tes especificarem , para prestar o joirarriento , o
meios
ao
seu
alcance,
para que não haja misDem
FrancisSe enissirno Infante Doi! Carb.r,
tura
de
outra
seita
•
e
que
sejtio oppurtunarnenquat.
OU
co d.r Paula, o Arquidoque Carlos ,
te
attacadus
os
inimigos
,
que a ameaçarem; sequer outro intlividuo de Familia Reinante , que
o Congresso julgar conveniente, será chamado cun do , a indepentiencia debaixo do system* acima
mencionado ; tercio, a intima união de Europe.;
em seu lugar.
e garante estas basca fundeemo5. En.1 qtian10 as Cortes se nio ajunta. e Americanos ;
taci
da
felieidade
da Nova Ilespavku, á infracTern , haverá huina junta a hm de efireituar o ção das quaes primeiro que consinta , se field.
executar o plano cm
dito ajuntamento ,
hcará desde o Commandante cru Chefe até u
toda a sua exten,io.
ultimo Soldado.
6. A. dita Junta , que se denornirá AdmiT7. As Tropas do exercito obaervarK, a
nistrativa , Re compor.) dos membros nomeadoo mais exacta discipline, segundo a estricta lett;
ria Carta da Soa Excellencia o Vice-Rei pedos artriros de guerra c os Chefes e Officiaas
la quel será et:tom:ie.:da.
continuaráCi no mesmo pé , em que se achaa
não
te7. Ernquanto LJ4r Peruando 1/11.

das Mia pare ae
tituiço '$
, e alterações. que
ereill
agua
frg
est
julguem
necessarias
a
fim
de se efectuar
o vtgar pelas
vagueei , oti p
que
já Leadoptem
quanto
antes
o
plano
ge
elegivets par
não tpteleerem se
t
aa
Ultranneseinas
resolateuese •
.
para
ai
Proeinc
incemos),
eu
juirrem
novos remos,. que
que
hoje
mesmo
se
effectuasae
a
reunião.
~venient
ee.
O Sr, Secretario Freire fes a cha
ae
O. Az tropas do dito exercito *e comidisse
que
estado
presentes
96
Srs.
Dep.:
derara6 como de linha.
1 9 . Goearáõ do mesmo, privilegio aquedei e que faltavão 23.
que se alistarem sem demora , e aquelles qte
Ordem slo
Cm anual pua eustentar o Ri nlaakfer4411
tecedente galerna de independencia , irnmediata,
'isente re unirem ao dito exercito; e Os psiu"trio considerados
, que Sentarem . praÇaAbrio. se a discussão sobre o artigo 90 do
eume tropa da milico nacional ; e serio todos
empeereites na, segurança interna e externa do Projecto da Censtituição , que se achava adiado
Reino, da maneira lite 311 Cones tieterminarerst, da Senão antecedente, e o Sr: Correia de Seisao. As Patentes serie dadas conforme o Ara opinou contra o artigo do Projecto cora •s
!Derreamento pes c oal , abonado pelar respectivos fundamentos eeguintes : J.° de que o 2rtigo do
0FL-iões Cornmandanies, e em nome da Nação, Projecto não ratava conforme com o artigo 25
das Balei; 2.° que o Poder Executivo por rico
inierinemenie.
interente mesmo no havia de negar a , Sance.0
Enleante
as
Cortes
não
determina21.
huma Lei, que tivesse a seu feeor a opmião
rem outra couça , us proCeisos em caso. crime*
publica ; 3. que iodo o obataculo multiplicie
isede conformes á Constituição liespankola.
2.2. ken caso de coniperaçío contra a indee dade das Leia era util ; e ultimamente que crio
prndeneia , o réo sei preso convento as Cor.. periguem thip tii5CUsõeri enfie os dois Poueres Le,
tos não detertninarent o castigo do maior de io- gibiativo, e Executivo t e ofereceu como emule
dos os crimes, excepto aquelles cotem a Magica- tia au Projecto a 'seguinte indicação : proponho
ta,le Divina.
s." Que suspeudendn E.1-ltei a Sasieçào não pus..
23. As penou , que attentarem a fomente tia mais aquella Legislatura treter de Tal objecto
dreirniiet , serão vigi:Mais , e reputadas como cons- nem , a il egninie ,, e sé. a irrceira Legi s latura pur-..
piradores centra a Indepencierecia.
que au tempo da eleição da medra , conhecida
2 Cirno mu Cortei, que ,se bão te irise de toda a NatrAo a devereidede d opiniões dia
talhe , devem formar huma Colorneteição ; he oicolim# Devotados „ que NP erfigresso repree
neeessario ene os Deputalos recebão poderes sur-in a uil inikt publica, e he preciso por it1
irrite. para toe hm ; e como he tanebere e de so que decorra teme eite teriam) yipr,„; a g
grende irnportenda que est Eleitutee inibiu que extensão de tudo ó kehres,Unido,
(lies hão de ser representados no Crngresece. do
2.' Se o mesmo Projecto
proposto na
114,araco e não no de Madrid Junta pres- terceira Legislatura , se (incutiráfor
mães s6 a mae
creverá as convenientes regras para a eleição
rerie da pr, posta Lei, mas lambem a sua ebso.
e designeri o mapa delia , e o tempo de
luza neceRsidade , e se esta ern votos norninaes
abrir o Coneteaso ; e pfrl que as 'eleições agora for venceió por duas terças partes se haverá
Mo ptickm feeer.se em Março se estenderá o então por saneei/metia caso que
El-itei coa oito
prazo quanto for potaivel,
duas a não queira sanccionar.
O Sr. Barrito Feio mostrou
qikbe ette Glar
.jeCto era tratado e dieentido quando se fieerão
as Bases ; mostrou que í aimilbança do homem.,
LISBOA
que por muito tempo existe nas trevas quero.,
do
sabe d'* dias lhe cosia
enctarair
lula
'
CORTES. Sessão 22 1 * dt 7
o.
quer voltar para o lugar aonde se a.duos tete
sim lambem os que estiver-10 e fo go creados na
1,;•ia. e approvada a acta da antecedente
Sertão começou o expediente, na fôrma eira- esv.T..tvitirto lhes lie dificultoso gessar ou bens da
candeio
beleeide , e entre as differenrss peçus de que liberdade ; c expendo outras rufie.
me fez rm nçio foi huma o Ofretio do Corregedor epprovando o artigo.
O Sr. Xavier Mosteiro discorreu lar
ene
da Cidade do Fundai no qual participa em date
a
este
respeito • expondo • e moetrando ens
ta de est de Outubro p que centeerideeee , que
teria a gene4alidade o que deu origem ao veia I,
apparecetio anixadox pelas roas algure Featees
e
URI-si-lendo que este deve ter o mala restrie
ceei/ideado o Povo a formar hurrui Junta Pio- CIO
presivel começou a faltar sohre o artigo do
viloria de Governo que inarri e rliaraneriore
pwjectr,
,,o que tez eloquententente
Oferecer].
doa publiçar huma proclamaçáo e preceder a
do
duas
emendas,
a primeira , que se risquem
imme deteessa peio Juiz de Fóra ; mes que nada se pOde sabor aié á date do Officio ; mas as palavras e- dom terve dos Deputsdoe — e a
Beguridd ,que se lhe faça humo excepção , a
que podie certificar , que o bservou (111C t3
Povo não rinha julgado 1egl aquelic proçedirnen. qual
, em que as rnaterias doa ee
Civil e Criminal , não acjio Sugam a uru de
r;e• erste4 es cupim do Edital , c
da Proela. qualidade eigit
eretekle
O Sr. Serpa lloaado pediu a palavra e
Requereiso Sr. &ver Carneiro por
ata diase que nem approwavi o aMgo
40çca1io
que 44g. Vinifnai ít. Cainfaill122,i4c eGilia
ao
at:
adiava,
stg
e.
p

polo SIN

mente
a libar COB ra a
rtigo ,
que era o seu parecer , que sana, n. se tiraste
ia pahvraa doia turvo , e conclui° que se deve 'adoptar o que be seguido na Conitstin
de frança de 5790, e tia d'issporAola
Irtipeilo desta , aio deve ser o prato do
grande , combateu delicie a entenda do Sr. torrejo da &abra por muito longa, e por riko ob.
ott ipcou g enterneg que o artigo offereee.
Seguro-se o Sr. Moura ; deffendeu o artigo ,
combateu as opiniões de todo, p (pie contra
elle tinhlo fanado e e tendo exposto energicos
argumentos , concirno approvando a sua doutrina.
O Sr. Somem; defendeu , que o prelo
ado no projecto he muito curto : que reu á bit-tosei' , e examinando sedas as Constituições de que acm noticia y em nerdiuma
Ias encoro r. u esta doutrina , salvo na des Er,
iodos thrii‘ s Si America , e na de Alassonsotket d imidie se porsua(te , que 05 Inumes Redacior a do !injecto a combino ; faliou extensa'
ctooparaolo o catado , e as circunstande Pai-log(4i com as dos esiodos-Unidos
concluindo , que nace ha r
entre huns , e
sautros diçie que são con
a o tola
rtIO h"' ritfogativa real
como hum'
uiria a opinião do
neceasidade pIiiic , que
Se. . Prure do Alo Mije
exvendida na anteriur
Sem° • ae ao Ueputaçõee fossem differentes
Mis que sendo d mcsma, ha muito a temer em
quererem oe seus membros defender acerrimamente as Mar opiniões , o que Pie naturalk.imo
no coração humano, e que por isso neo approvava , finalmente conclui° SUE O MU parecer
era que o artigo 90 do Projecto da Constituisio Política da Marinha Por-rugia:ta f urbe
aituido pelo 10 tia d'Herfraeke.
O St. ..S'oores franca cm hum grande dia.
expoz a sua opinião produeirtdo mui ju•
diciosos argumentos a favor do *digo, e logo
o Sr. .Borges Cdrdwo pedio a palavra, e comea faltar mystreendo que o veio Pie Mona
rpnito feita ao Puder Legislativo_, hum tran.
torno que lhe he fatal e e cm hm hum* preocup..çÃo : remontou-se- á •u* origem, e expor; 'et
raiõee em 5 4IC se fundava para defender que es.
te veio de que se trata no artigo deve ser o
mala reatricto poesivel; combateu depois ai
niões daquellea Sra. Depurados , que canada
samcnte (disse o 111ustre Vario) temem que o.
de corCorpo Legislativo seja mais suseeptivel
romper- g r • do que o Executivo ; sopre dia-emates exemples para provar que o Rei , em tendo tuia a certe2a de que tens por si, a força
armada, trÁ' esquecerá do hem (lixa Povoa, e lásente se ernoortaid do seu ; mostrou que a
mal de Gabinete, e mord potika he a mesa doa salteadores de estimai , e apptuvarado a dnutrina do artigo , concheio it (pie chi
de parecer que se Inc tirassem as paliavraFt —
duas 'terças partes— e se p02eS8e em seu lugar

o ta. -.O Sr. Peixoto pertenideii mosirar que§ato
atava de Wvernoi 4rfekwes , qi . er.- de
que se titilava ;
Governo Constituciunaà

: k* wUo sem tempo de ae
Sr. jdraegistclti teceu fthuto e
iolo discurso, era que tendo
Pus solido princip' , cericletio , que
U ie se conccdeu o utio suapensiro
o atu parecer era que apenas se lhe F
humo revista • se enteode o aftigo uri lugar
se dizer dual terças partis , e
s dite 21
Nio que seja •pproxada por Mais oiti
ço dos Deputados.
O Sr. kiroada deli:nadem a
combatendo ao epinierea
que o impugnaras)
/aliou
° "tuiÇãO liejkan‘ig cor
talvez algum Sr. Deputado caleje
Je arrqP1tid9 de 4 querer admitiu entre nós
iallou do modo porque aquelle artigo foi diecu.
• e tratado tal Cadi$ , em que nessa eeeto
SUO O POYO aeal0 Illoãini r l.1 Contente : Ji.B g,*
lub/CZ tele Palr o ttje esteja anel endido
suo
se &titio praticou assim ,
'ataque 4;Mo:iça
he 'enipre e ecncluio dizendo , que
Uh§ rearla0 se (bFeirea tFitie nós: teita-lie d9lUíta
regs , cio particel.r , disse o Aleg re Deputado
encher:rose as ga1eiia immn.o Pua ,,, tratala

hoje daquilo materia de que abaolartamerne deo
pende a sua fúIiciddc e *
'anui,
vir
mas aiartce alotaria
e approvava
doutrina do alugo,
da palavra.
maieria — em lugar de dois
O Sr. Cadienre expondo ramo,
crocluio' concordando , rer que se
deutrina do artigo, com a emenda çti
rúa;cuis
sustentando, .que 14 deve cem
sim pelo inerme os pruneirOil seis sumos, e pio
para o futuro' estando uraigado o Systeme COO,sul , se convier far.se-bio az alteraçaSes
que se j iilgirem consenierttes.
, O Sr. G uerreiro em hum tragnifeo di.cur..
ao, srodu os mais energicos argumentos a favor o artigo, e mostrando que o Diario do
Cortes an:a hum mei situado, o que
Lambem em itlerfrooha , sejilo no artigo aupp
no Diario.00nservandoole tia
doo a palavra
tómente — impressas.
O Sr. rasiello Brawo orou com toda a elo.
uencia deffenderido o art igo , e logo o Sr.
Loko se levantou, e disse que o approvava,..
O Sr. Barreio Fri conataroe na sua °pia
nig ° disse, que j ulga van de toda a atteni
sio a idea do Sr Margrochs que se redut
que passe a Lei çorn os v otos de mais de hum
terço dos Deputad e.
O Sr. Pinto de Alogolhírs expoz muitas e
mui fortes razões para sustentar que o prazo,"
que se deve designar para El.Rei dar o NU WP
to deve ser o que intervalla de burila a outro
legislatura , porque este tempo ecrã aufEeiente para acalmar arr paia - Cs, e tater conhecer o cor
gano, no cato de exiattr este, e 'quelha; ret.
roinru o Sela discurso (literal° , que deve rem
latur
a teertater-ac a Lei, e na
por
efla
infalliarelowea
pinte o l i rtan dçinte ai>1:11
ridencia de que MIM
te a (Inclusão ; sem
io Rei, porque julga ,INe absolutamen te dorsi.

OetiaritS ' esta forrnalidatlei . a 'que Oh "fini°,6' ats to'; ! e 'não se esperai 'pira , ke i mpor sirn ,' citt
tigo deve infallivelmente voltar á redacção,' ''e não do Rei , e nós ' lhe permillimus hum vetas
. -, .A mafssia está inifi5tientemente diScutida ; mas
ser
de novo redigido.
cargo
refutar
contas a matei-ia' he . de .surnroa etanseendenoia
O Sr. Moura tomou a seu
,
quis expends.r a minha 'opinião , e não ficar cwn
e
todas , as opiniões 2 „do I Ilustre Preopinante ,
s
palavra
,
o
dar sõ- inente a minha opinião vo t anslu.,
-tendi:ao feito o Sr :2 Freire timMOU a
Pinto
Mar
alhárs
pediu
licença
para
O
Srs
e com diversas razões. a muitas das expendida
J
dacrialaszaortao,
sto al
o.xarrinaesa!;itrius
dtovi terio
sa, ,d e c
sustent ou que approvava a doutrina do artigo, bilrar terceiria
m , as emendas que tinha
da adin ittiado de maneira algua
concluiu, repelindo as palavras porque Se havis
offerecidas.
falhado
nova
nte
,
escsesSado,
O Sr. Borges Carneiro
Esjuigau.se a matesia stifficieetimente discuti.
propoz , que se accrescentasse ás palavras
e luso Be , propsz 1 vots'çick resolvendo-se :
sr
ginda,
as
Cortes
.-a
appresentadas
its
't-as ietão
I.° Que ficava approvado o artigo até ás
tes — dentro do mesmo met —
Cat.
palavras
— cimo Lei. —
Continuou
a
discussão
faltando
cia
Srs.
'
a." Igualmente foi appros-ado até Ás pala.
trilo Branco Manoel e outros Srs. , e logo st
Sr. Pinta de Alagalhãor em hum eloquente dig. vra .-- Sobredita: ratões.
3. Q Venceu-me sambem a doutrina do arrips
'cesso corroborou a sua opinião com argumentos
até às palavras —. no termo de dez dia:
Ali
novos. •
Sr. Fetaandet non:az disse : o 'Ilustre vas as ,ernendas, que se haviára proposto.
sj.. Decidiu-se que se propozessem as e-mersPreopinante acaba --de retificar as isléas, que capetadeu na antecedente Sentia: preguntaria eu, qual da g , e. ein concequencia se deliberou
.he o tempo que tem marcado , e que julga suf. seja suppritnida a - palavra — Piaria .— e ire
. diJrutidar — o sLficiente para acalmar as paixões humanas , que se accrescentots á palavra .--,
tanto susto lhe cavalo? Eu creio que 3 natu- etc — tendo . principio , e fim quando a,
triles o julgarem conveniente, e sem as tvr..
rezai o do marcou ; se as paixões influem pe-Cones
.lo espaço W hum mez , então o Deputado he maliJad.is do artigo 87 ; que em lugar de
dormiu , e em vez de vir par-a o Paço das Ne- eerf05 ••••• se diga — maioria . e que depois iej:i,1
cessidadts , deve hir para o Hospital de S, José; supprimidas as palavras — dez dia,. -... que se .
ha quem diga que o Governo d' hum homem achão depois de — Sancção .— e que se lhe subss.
he o -melhor de todoç ; eu concordaria • se e g é tituãa as seguintes —In. que lhe for appi.orea.:
Emmen% fossa: corno devia ser ; mas se os Reis Cada.
o do siiis he por isso que se inventarão Os GoO Sr. Pamplona diste , que o projecto
vemos Representativos: diz-se que o fazer-se lua- Decreto sobre a nova organização do Corpo
ma Li em hum dia , he proprio d' huma As- Policia , se achava distrihuido , e requereu ire'
aernbléa de freneticus ; mas como se fazião ins se-mareasse dia : para a di:scuseli t,„
..
tigarnente is Leia ?. Por ventura 'havia discaosão ?
O Sr. Presidenie respondeu , que seria inMa era Thornaz "fractal° , ou sfstie /falcão Sal- fallivelmente hum dos da seguinte semana.
'ter de Mendonça , que á sua vontade dizião O Sr. Ribeiro Casta leu as seguintes ilidiEl Rei manda Sm. ? -- Mas talvez haja quem capIes : harna dri, Sr. Feriu:n(1er Th.lmaz ,
para
diga , que ellas assim e rii0 hem fe ita s. De mais se pedir ao Minisiro da Marinha hum excenplAr
he necessariJ notar que as Curtes antigas não ou copia dos Faessaportes que se dão aos rist sa
csiavão cum emas cousas , appresensava-se a Lei , que nsvegão para fóra da costa : outra da Sr.
'e o Rei logo decidia; não era preciso hum an- !Urges Carneiro para que o mesmo Minissro insano; por verdura os Reis d' hoje são mentis , de informações do quanto paga por acu passo-que es daquelles tempos ? Erão acaso oa De- porte , cada pe-Ssna que igualoserae o tira pais
putsdes daquellas Corres Anjos ? O que serão quislquer das Provincias ultraznarinas. Ambas se
os d' hoje ? Seria a sus sabedoria maior , on mandarão cumprir.
tocaios o Go , erno dos Reis ? Continua i ex pau- Deu o Sr. Presidente para orierrt do {lia
do muras razões i e concluiu " nõs fizemos a dns Sessões de amanhã ; para
a ordiaaris — Fa11.1-Usi , sknoldo sanccionamos as . Bases , hum soes - — e pnr3 a estraordiriaria — o projecto das
favas , e hsina mercê , que as antigas Corres min. Devassa.s Geraes , e a ronde:J/0 dos transi3105 ca lhe conce.le:10 ; cilas d eCretavá0 hum tribo- . e levantou a de lio:e devok
das duas horss.
.1‘1 07- 1Ct4S lig iif R I T I 111 .1 .5 '.
ENTRÃO3S.
Dia 6 do corrente. —
; 42 dia;
Po .rtora da, Lima M. YoJ,0 1144laquins de Oliveira . C. a loas, Teixeira de illocedo , escravos. — krs Grande ; 2i dias
S. iinarar;nlia
7nré Francisco da Cruz , C. a ..7o3t: J:74'yuirrl Marques de Castro. , carne , sebo e Couros,

f 1-11.D3S.
aa 6 do corrente. — Suam ; *1.4. Gaiola
M. Manoel Gaspar 11-17reira , sai , terrageirn e
fatend,,i. — Piartinattçue2 ; S. Alenalia , M.
noel ,Dias a'e Siqueu a , vinho e ferragem. — Pa-:
ratí ; L S,-otima ti- Aion3errate M. jasi .1043.=`
quim PerelFa
sat.

AVISO.
Sahio á luz a Reclamação da 8 remir, Par t e ,l
eitia,Te e onde tambem se vende a Rine 1.
NA IMP RENSA. NA

Venitase per 8o réis nos Livreiros da
N A. L.

