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1853 PINGAI853 26 3 dando caso que os haxa, ¿non está o castigo presto? ¿Non estás na seguranza de que aquí penas e premios, sen com

1858 PINCON858 264 16 chavo anda o cento, ou con outras brasas de xordo alumeo que den seguranza de tales malfeitos; Pois <1*Valladolid

1858 PINCON858 402 32 día teriamos convidada; ¿Pero que cónta-los homes botamos con seguranza , sin conta da Providencia que as nos

1877 1MA000877 121 6 -lo, sobrecolleu÷se, cavilou un pouco dempois, e como quen ten a seguranza do que ve e pensa, dixo: ¡Ai vat'ó dem

1886 LOSSOA886 29 4 Cando un erguía seu castro, o máis forte que poidera, pra seguranza da vida e cobranza das súas rendas F

1887 LAMGAL887 63 15 por esta carrilleira poderendes recorrer o mapa de <1*Fontán1>, na seguranza de que nas costas do mar, nas orelas 

1887 LAMGAL887 67 22 un tipo e dempois de maxiná-lo, pra que a bouba correse con máis seguranza , sin o levar á pía e sin ter o traballo 

1893 LOICON893 25 1 Os meus homiños, moi satisfeitos, a festa empezan a organizar na seguranza de que no pobo todos habían de dar÷

1894 LOIEST894 8 20 a homilde proba de cariño con que a distingo é para que teña a seguranza de que namentres eu non abandone i

1894 LOIEST894 26 12 a vella <1*Soevia1> no'esquence os teus <4Cantares4> predileutos, e a seguranza tén, de que seus fillos alaudan túa lem

1894 VAACAL894 7 0 E ti, fidalga xuventú vizosa, Dos patrios lares certa seguranza , Por fortísima, experta e xenerosa, E

1898 CRRRAI898 147 10 . De non seren reprimidos ¿qué será da sociedade senón temos en seguranza vidas e facendas?» DERRADEIRA LEI

1898 CRRRAI898 134 1 Os fuxitivos chegaron ao sitio da cita onde poderían estaren en seguranza .

1906 LUGESC906 17 1 en vinte légoas á redonda. Fas ben en ser÷lle leal, pois teño a seguranza de que vós pagades na mesma moeda

1909 LUGCON909 72 1 . A catalana fixo o mesmo poñendo÷se a catro patas, para máis seguranza . A condanada chuvia de croios seguí

1909 LUGCON909 17 8 polos camiños. As nosas chousas, as nosas vidas non teñen xa seguranza ... ¿Qué temos que facer? -Dar parte á

1909 LUGCON909 36 6 home de peso e de proveito, a quen pidían consello os viciños na seguranza d' acertaren nos seus negocios.

1913 TIO012913 8 21 pra levá-las il mesmo. Isto proba qu'os galegos semos xente de seguranza e que de <3*Valiño3> pode÷se fiar c

1917 3ma017917 5 1 che foi cousa mala, porque ó haber de polo médeo miniños, n'hai seguranza de que se non volv'ó vezo, e se tal ch'

1917 3ma005917 3 11 , e nas meixelas de grana, e no falar barulleiro e no andar sin seguranza .

1918 3ma034918 5 89 adiante astra atopar outro pobo. Buscarían e habían d'atopar con seguranza algunha ocupación; ela estaba dispos

1918 3ma040918 2 33 home de peso e de proveito, a quen pidían consello os viciños na seguranza d'acertaren nos seus negocios.

1918 PRTFER918 52 12 teñen preto, e non hai cousa que máis amoleza os corazóns que a seguranza de morrer. Ás vellas, ten÷selle que p

1918 PRTFER918 24 12 os ollos, e si fora cego, non debo de pór os pés onde non teña seguranza de non crebar unha perna.

1918 PRACAR918 130 9 che foi cousa mala, porqu'ó haber de polo médeo miniños, n'hai seguranza de que se non volv'ó vezo, e se tal ch'

1918 PRTFER918 162 14 A pastora abreu os ollos, e restregou÷nos pra ter a seguranza de que todo aquelo fora un sono.

1918 3ma032918 8 78 ouxeto adiantámo-la pubricaceón correspondente ó 7 de Xunio, na seguranza de qu'ha de ser do agrado dos nosos 

1918 3ma025918 3 21 non che vir'a cara, pro... xa botara contas polos dedos e tiña a seguranza fonda de qu'eras nesta terra unha mu

1918 PRACAR918 160 10 non che vir'a cara, pro... xa botara contas polos dedos e tiña a seguranza fonda de qu'eras nesta terra unha mu

1918 CRENOI918 32 1 {Ant.}.- A seguranza que eu teño é de que ti non te meterá

1918 CRENOI918 32 0 ¡Que nada lograrei! As túas falas somellan dun home que ten unha seguranza que non me parece que poidas ter ti.

1918 PRTFER918 50 15 de que me contases moitas das cousas qu'ela sabía, que con toda seguranza , han ser dinas d'ademirazón.

1918 3ma022918 3 33 polos camiños. As nosas chousas, as nosas vidas non teñen xa seguranza ... ¿Qué temos que facer? -Dar parte á

1918 PRACAR918 95 4 , e nas meixelas de grana, e no falar barulleiro e no andar sin seguranza ; Atopou÷se no camiño co tío <3*Ped

1919 3ma051919 3 39 . A catalana fixo o mesmo poñendo÷se a catro patas, para máis seguranza . A condanada chuvia de croios seguí

1920 VIDCON920 25 16 Entonces o burro do galo esquecendo÷se da súa seguranza , rendeu÷se ó medo e voou antre álbo

1921 QUIALE921 13 9 cando el matou÷se, co ouxeto de dar aquela proba, é que tiña unha seguranza ausoluta na verdade das nosas doutri

1921 QUIALE921 13 0 atopo÷me con moita conformidade e con moito aquel... Eu teño a seguranza de que ha retornare... O seu esprito a

1921 QUIALE921 20 10 {<3*Murphy3>}.- Escoiten÷me aínda. Non sei por qué, mais teño a seguranza de que hoxe viría o noso amigo. Cun 

1921 QUIALE921 46 5 el morreu eu agardaba por el. ¡Endexamais me mintira! I eu tiña a seguranza de que viría, porque tiña eu a súa po

1921 CREREX921 8 19 era triste vida aquela, e ademais ambicionei un pai para ti. A seguranza de ver÷te felís, libre das miserias e fa

1921 CREREX921 13 11 .- (Con seriedade cómica) Non señora. O que é eso non. Pode ter a seguranza , tanto #Con... ¡Concho! (por pouco a

1922 CHRAXU922 14 16 comenencia... ¡Avomaría! Dese pé coxean tóda-las mulleres. Teño a seguranza de que pasadomañán non a coñeces d

1922 GPRCUS922 32 21 , que m'asenlla. Eu endexamais dei÷lle sorte. Pro teño a seguranza de que si por mediación túa fala conm

1922 GPRCUS922 3 13 que, como min, andaban ao doután. De non ser diste xeito, teño a seguranza que non botara, aló, os anos qu'eu fal

1922 GPRCUS922 29 19 o meu castelo de sonos. Porque tu vas÷te pra non voltares. Teño a seguranza .

1925 RIBPAS925 20 16 sacreficio. A sola cousa que enche as portenzas da súa ialma é a seguranza de casar co'il, e axiña, con renunciaz

1926 DIEANT926 127 13 co autual. Cómpre endemais -dixéramos despois- delimitar con seguranza cal vén sé-la nosa hestoria xenuína. A

1926 DIEANT926 108 6 reitilíneo. Soio a roita certeira pón no andar do pelegrín a seguranza da chegada e amansa a serpe do cam

1926 RISCAT926 4 45 da xente por istes asuntos medrou moito e que hoxe témo-la seguranza d'atoparmos moitos máis colaborador

1926 MGNKAL926 11 11 da mesa unha man chea de cartos, prezo dos seus servizos, e coa seguranza de me achar san de todo, fun direito 

1926 DIEANT926 28 5 los homes ricos de <1*Galiza1> que se chaman galeguistas... Témo-la seguranza de que se han de rir, pensando que fa

1926 GLEROM926 3 6 ós vintedous anos, e non serei eu ¡meigas fóra! o que dé a seguranza de que sexan merecentes da pubricid
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1926 DIEANT926 27 19 literaria en galego. Isto, dito eisí, con tuda sinxeleza, témo-la seguranza de que sorprenderá coma si os soubé

1926 ROCKAR926 10 9 desto, pro coido que é o menos que podo facer, pra que vivas coa seguranza de que tamén ti tes que pagar as que

1926 DIEANT926 72 7 pulos de porvir. Sendo cousa tan nova, ten xa isa garbosa seguranza dos vellos edificios que levan séculos

1926 DIEANT926 49 5 o que non se pensou ben. Prefiran÷se poucas verbas empregadas con seguranza e craridade a moitas e tatexantes.

1926 ROCKAR926 30 12 3>... Pro era preciso estar seguro de todo. Sin conquerir esta seguranza non podía pensar en volver a <1*Bos

1926 MGNKAL926 17 9 a quen a morte treizoeira veu arrebatar de entre nós. Teño a seguranza que hoxe choráde-la súa saudade con

1926 MGNKAL926 21 0 , se cadra, non ía por alí máis que tres ou catro días; teño seguranza que me non tiñan chimpado xa fóra p

1926 MGNKAL926 29 22 nos seus longos anos que o mundo é o mellor mestre. Teño a seguranza que neste intre xa che pesa ter feito o

1926 DIEANT926 115 11 Hoxe vémo-lo ben, vémo-lo con tranquía seguranza. E disa seguranza vén o alento imperativo da nosa radic

1926 DIEANT926 115 11 Hoxe vémo-lo ben, vémo-lo con tranquía seguranza . E disa seguranza vén o alento imper

1926 DIEANT926 114 6 baril sosego que enche as palabras e as aicións de humanidade e seguranza . Ollos embazados e voce sospeitosa -

1927 LESEST927 220 17 istante está segura de que a oes e a entendes. E tendo eu esa seguranza ¿qué me importa que sea ou non verd

1927 PRTTOL927 47 6 <3Seña *Rosa3>.- (Ap. a <3*Alberte3>) ¿E ti meu fillo, tes seguranza de que <3*Felisa3> istá corda? <3*A

1927 DIEFI1927 56 7 {DOÑA BALBINA} (Dirixindo÷se ao pintor:) Teño a seguranza de que o meu marido aínda non lle di

1927 DIEFI1927 53 9 sagrifizo por un vello que quer deixar contenta á súa filla, coa seguranza de que o vello non é desagradecido e

1927 PRTTOL927 36 10 <3*Felisa3>.- ¿Coidas de que si? <3*Alberte3>.- Teño a seguranza de que si.

1927 PRTTOL927 36 18 ; chamarei÷lle honrado o qu'empresta cartos riba de fincas ca seguranza de se quedar co elas; vivirei ista vida

1927 DIEFI1927 10 10 postas na escota e mais na caña do timón, <3*Baldomero3>. Con máis seguranza e garbo mariñeiro que ninguén, <3*B

1927 DIEFI1927 27 20 {DON MIGUEL} Eu non podo xuzgar con seguranza porque non teño estudio nin vin bast

1927 DIEANT927 155 12 «si». Afirmar eisixe, cáseque sempre, máis nidia e ben deseñada seguranza que negar. Pode÷se dicir que canto m
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