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SEM MALICIA 
o n0850 Clar-:iosinho cumprindo fielmente o 

fioto com o qual appareceu n' esta Capital de 
cclarear tudo que ｾ･＠ Gccultar ao publico», peloe 
nossos collcgas de grande formato, começamos 
Mje a publicar o que se passa na Capital Fede· 
ral com referencia liO Convento de S. Bento. 

Chamamolll a. attencção do publico ｰ｡ｲｾ＠ a lei. 
ｾｵｲ｡＠ de uma. serie de artigos que sob a epigra
phe «A Cezar o que é de Ce.zar», ｾｭ･ｯｵ＠ a 
publicar o Jornal do CoromerClo do RIO de 12 
do corrente. 

Eis o que de mais importancia julgamos qu« 
todos os clllholicos tenham conhecimento: 

.. ••• • .. oo ........................................................................ .. ........ .. .. .. .... .. 

«Para tr1\%, CarpeJas: não profanem n religião 
de Christo, nlo mint:!.ru ao mundo.: & sua cona
ciencia. 

O que ｾ＠ n Fé? Sabem o qlle é a fi! d08 frade!! 
､ｾ＠ S. Bento, o EOU Jesus e a lima religião? 

E' maseara com que ､ｩｾｦ｡ｮｩ｡ｭ＠ para conseguir 
as largas depreda.rues com que se tem ｬｯ｣ｵｰｬｾﾷ＠
tado. 

Luiz XI tinha fé na ",anta de chumbo, que 
tAzia preg:.ulu no bonet e nuo ordenou ao com· 
padre Tristão que corlasse uma cabeça, seUl ajo. 
dhar,benzer-se c beijai-a. -110 trall[igia com a M. 

Carlos IX, quando ordenava os llSSa!!õlnatos 
do Conde de Guiza e outros, ajoelhava diante 
de Christo, tomava agua benta e ｢ｵｲｲｩｦ｡ｙＬｾ＠ os 
punhaes homicidas, que entregava aos seus -
Mignon'i I Não tranzigia com a sua f( 

Cartouche tinha uma cruz com a corôa de eil. 
pinhoil no cabo do punhal! ! 

Não tranzigia com a sua fé! Mussolino, Su
jol, Luigi-Vampa, Carderousse, Fra-Diavolo e 
outros ｢｡ｮ､ｩ､ｯｾＬ＠ todos ｴｲ｡ｺｩｾｭ＠ santos ao pesco
'0 I Não tranzigillUl ClOro a fé! 

Os frades de S. Bento - «têm ｦｾﾻＭＭｱｵ･＠ no 
Brazil ainda ha muitõ que explorar etc. 
............................•.........•........••..•• 

A audacia com que são feitas as publicações de 
Frei Rangel demonitram c1arllmente os grlWe\l 
riacos que esM correndo a orderu publica: é pre . 
• ia<> ･ｸｰｵＱＸ｡ｬﾷｯｾ＠ como o tem feito as naçõeil cultas. 
. A attitude 110 Snr. Presidente da Republica e 

tle ileu illustrado Micistro, reinvindicando OI bens 

. ..... ... ....... -

da. naçoo roubados pela. fraude e em podet dSBa 

horda de expullo8 de Beuron, merece as bençb 
da nação inteira. 

E' preciso ir para. a fr.:nte e concluir. 
Quando nctos de m6r valia nu emtisl!em,baa. 

taV:l este para accentuar 3 gloria. do. actual. ｾＮ＠
verno e immortalisar os <lous nomes lmpereClVetl5.: 

-Marechal Hermes e ｬｾＧＺ＠ vadnia, ligados pela 
gratidão da patria.. 

Jornal de 13 de Setembro. 
E' o Capitulo dd Ordem o lIupremo poder 

d'ella, que os repollia-cpor lerem la<lrõea!»
Teimo.os e persist.entep, como .:strangeiroe n{o 
podia emtrar para a Oroem de S· Bento, pediram 
a naturalisação . 

Foi·lhes peremptoriamente negada, porque não 
tinham profisslIo neUl titulos Boientificos, visto 
que ser frade nll0 , ollieio licito, por t;er vagabun
do e aRepllblica não admitte tal officio e tambem ... 
e a Rcpublica. ainda não acceitou como titulo!! de 
lciencia os de-«doutores na rapina e na {raude.» 

Tiraram a roupeta e sob OutrOii nomes (*) 
os atuaes que conservaram, requereram natura
lisação com diversas profissõc .. e ｾ￣ｯＺ＠ Eaoo Van
Coaloen,que se diz bispo nUo sei de onde e que hoje 
incha as bochechlU! com a sua Archiabbade Geral 
e Perpetuo da Ordem, naturalisou·se como «car
pinteiro». Frei Monjolo-«li,."oreiro» Miguel 
Krause-como .. ferreiro» (master of :lrts.) Lefe· 
ber-« phnrmaceutico .• 

T aturali@ados a!;sim, por meio da fraude, fa
cilima de verificar, visto que todos 08 documentos 
se acham no Ministerio da justiça, aguar'laram a 
morte dos abbadea brasileiros e etc. etc. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ora, quando veio a Republica e elaborou a aua 
Constituição em 21 de Fevereiro de 1891 ,jt estava 
extincta a ordem, por 56 existiam 2 frades e todos 
os seus bens pertencentem á Nação. E como a lei 
não tem effeito-«rectroactivo_ é clara que não 
derrogou, nem podia derrogar a posse da Nação 
fundada em lei, em direitos adquiridos de longa 
data. 

Clareou 

(*) Tal e qnnl o nOli'so «virtuo@o· Herculano 
Limpenael fez aqui em nOI!W Estado. 
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ji 

Ou ethereal !'eCiGeI, 1& 40 lalialto o Chrilto 
,:olltempla o muado: ' 

alo ｾｾｾ［ｾｾＺＺｾｾｲＮ［ｾｾｾ＠
força... ece'''I$. 
locar o ,oato fiHl, pe4i.clo ＱｉＮＮ｣ＺｾＺＮ＠ fi 

f 
-Md e Pae I Anaacara. a miaha -lavra lia 

Olce a terra! ..-
leacia 'quellel 41- .. ou.i,... ＹＦ､ｯｾＱ＠
ｱｵｾ＠ meu fito alo visa molestar a que. quer que 
seja. .Traasformaram a miaba obra, que CUltOU me 

tI'lata aaaos de aotfrimeDtol. 
ｄ･ｲｲｵ｢ｏｬｲｾｭ＠ pelOl rOlil meu S&l"rOldol maada. 

Ｚｾｮｴｯｬ＠ I • JtllcOlram o ,preceito que eu nlai. prega· 
a. ｾｭ｡ｲ｡＠ a teu prollmo Cl'mo a ti mesmo! 
Fluram para e.lle outro maadameato ! O mano 

.jameato da IgnJa I 
ｉ｡ｙ･｡ｴ｡ｲ｡ｾ＠ mi ai e coafiu6<'1 I Dual coius 

que auaca fIa I 
A luxuria, meu. ｐ｡ｾ＠ ! O ouro, a prata, o diDbei· 

ro, ｾ＠ o ｄｾｵｉ＠ que ,escolberam I A mim, detesta· 
ram " Edificaram uma porção de cala onde guar· 
,Iam Imagens, a quau adoram, e tributam o 
amor que a mim de\' lam tel-o I 
ｄｾ＠ )("ma, fileram S .. doma I E o l0l"at onde 

aascl. o ,logar onde. morri. Ia estio despresados! 
ｏｾ＠ Pae. Com." tnste ! O Papa queria Icr igual a 
DlIm! Igual alo 1 Superior. 

Eu tinha uma tunica I .. :11 •• tem vestes de Ieda 
recamada,. d'ouro ! Eu tive uma coroa d'espinho 
elle. uma mitra riquissiala I ' 

Eu aão admittia pompas. elle tem de sobejo I 
Eu era pobre! Elle. o mail rico do Uaiverso ! 
Eu comia o que aa terra tinLa de mais barato I 

Elle, pa sa do bom e do melhor. quando a seus 
pés, estã? a morrer milhares de desgraçaoios! O 
pobres aao tem agua ! Elle tem vinho I Meu Pae 
o que fiaeram de, min"a Obra! E' preciso descer 
a terra e extermlnal·a ! 

_ .. -
JIRDII OLIVEIRa BELLO 

(Coaduçslo) 

O Palacio oio Conlrres o fez·se com toda a bel
leza e arte incontestavei , mas, o Larlro proje. 
ctado se conserva aberto ao livre despejo de ma· 
terias feccaes e ci co de toda a especie. 

Eis um tentamêm de emb.!llezamento projecta. 
do, que bem adoptDdo fica·lbe o adagio de-Peior 
a emenda etc. 

Desprendendo d'ab i meu pensamento. 'folvo-o 
para o lado do cLargo Pereira d'Oliveira. onde 
e acha o "Theatro Alvaro de Carvalbo". 

Pela face direita d 'a'lueJle edificio, existe um 
espaço ou pellueno largo entre o pa seio do Tbe· 
atro e do Jard im, que, no meu cfraquissimo" en
tendimento, já era tempo de calçal·o porque além 
de .!mbellezal-o traz pela mão a sua inseparave! 
companbeira do pr0l:"re o a Snra. Dona Util idade 
publica. 

Penso qne o publico frequentador do Theatro, 
aão ficaria desgostoso , nem gdtaria, quando, ao 
saltar do bond ou carro firmasse o p' lob a parai
lepipedos dizendo: "por aqui pa sou o progreslo 
como aUestam estes paraUepipedos,fazendo desap
parecer a lama encommoda. do barro .,erme\bo, 
que taat!> prejudica.,a no 50S sapatinhos de nl
lud.> ou borzel:"uins caprichosamente lu.trados. 

-c.-
a DOEIIÇI DO paDRE 

Sinhor padre mui bom dia 
Como vae a bizarria? 

-Eu vou iado meu irmlo 
Como quem soffre do coraçlo 

LONDOH 

- .. Qual o que seu re.,erendo 
Nilto ｾ＠ que eu não estou crendo. ' 
-.Pois pode crer sim lIenhor, 
Porque n'elle sinto muita dõr 
-cPoii então por S. Thomé 
No que dia ja teaho f" 

.Vou um bOJll medieo chamar 
Pra \'er se me pode curar. 

. . . .. .. . . .. .. . .. . 

Uma bora Da ｉｬＺＢｲｾｪ｡＠ batia 
E o bom ,lo Cbico p'ra cidade ia 
Ficou o padre a rir a von tade 
Em ver no bomen a Irun simpli cidade 
Pois a doença de aeu coraç1o 
Rra uma grande paixão 
Que crescia como uma verbena 
Por uma appet itosa motella, 

. . . . . . . . .. . . . .. 

E éra la dentro da sachristia 
Onde a morena todas as tanles ia • 
Para ao padre se coafel5ar 
E da-lhe as ｦ｡｣ｾｳ＠ paTa beijar I 
M as por um I:"rande milagre, 
Acabou.se a farra em Ｌｩｮ｡ｾｲ･＠
Pois. sem ser esperados, 
O Chico e o medico a pouco chegadol 
Na sacbristia então penetraram 
E aos dous em beijocas encontraram, 
O Chico, o padre, a morena c o doutor 
Todos Oll quatro mudaram de côr. 
E Satanal que utava pintado, 
Do meio das chammas o damaado, 
R ia, ria, a mais não poder 
Por mais uma alma no inferno ter, 
E ficou explicado a doença do corac;ão 
Que sentia o padre pelo gran peixão. 

c* *,. • 
ula DE tUO DE ESQUaDRA I 

O Snr. Bispo Diocuano retirou· .. 101:"0 ap6a a 
cerillloaia da entrega da balldeira por sentireM 
ameaçado de um delillUio de.,ido ｡｣｢｡ｲＭｳｾ＠ abatid. 
aiada pelo golpe et.:. etc. 

SOLDADO.- ｐｾｲ､￣ｯ＠ ar. Cabo I t no.,. dia. 
antes da eatrée& da bandeira denria CItar mai, 
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".aoeado Ha 00""0, qaaaclo NGebea e. • •• 
cala ás fiéil ... Ihal d. acbo. OI *1&01 que o fo
ram clllllpricelltar pejo aaai.,erl.rio d. lua la&Ta-
çAo' e, DO eataDto Dl0 coalta que lhe d'esse cf&ai
ｱｵｩｾｯ＠ ... lgula, IeDl0 o cDia,. daria nu im!lurt&D-
I. c commovedora notiei" em letras de f.)rma I 

(euttedentel) Aqu1. .. aqui... anda deDte de 
coelha!. .. 

-c,.-

CARTA D'UI COLONO AlLEIIlÃO 

Angclin . , 25 de Setembra de 1911 

Seohorr redaktorr 

Nu minha c .. rta g-ui eu escrevi ､ｾ＠ Zà<> Xosé eu 
Ifta,'" dls l:"ui bassa lHO brotesl;,.ute bro loluse gui 
tu tlUhe lici1de zan!:,ade com u bispc. 

Eu xa stá relirraue du icre:u g .. tholicc, mais 
ainue nou paza va bro ｢ｲｯｴ･Ｓｴ｡ｵｴｾ＠ br<> g ,luse gui 
agm u<>n t Côlg aiude ninhlllllc iClexa ues,ci. 

BlIlO1l1:' cu b6de 1 .. lJa sern meua bro!:,u e est;[ diz 
gUI cu x,i é brolestanle i bro i., e gue cu está falh 
dus catholicols. 

Enlon;; eu Ivu contarr une couze g-ui em fi: 
üne ｦｾｺ＠ gui eu ia bro gabitalltinhe gui parrar 

em une I:' ｬｾＢ＠ n<> "olonie de ZflO Bedra. 
E. ｾ＠ ｾｯｬＧＺｬ＠ tlnhe du .. s ｳ｡ｬ･ｾ［＠ em une sale tinhe 

Une \'cndil, i o outre ｾ｡ｬ｣＠ gui ficave ｩｮ｣ｯｾｴ｡､･＠ .. 
vende servi e bra $i beberr «fl'u ,sbier • . 

Ew dromia n,'55e c",sa i nu outro dle dirnauhllne 
eu bac ;.V.lllt.l bra contiuuarr o meu fiage c xega
va nu v(!nd .. i mand .. v .. o collxeirra potar.r uue 
bouque ､ｾ＠ c",chaza. 

Euton quaaole eu stave bcbendi ouvia une can
torri .. na .ale do lado. 

Vui splarr, I oldfluhe u gui eu li, senhorr red:l
ktQ[r? 

1"1 une ｦ｡ｲｲ｡Ｌｬｾ＠ ､ｩＬ［ｾ･｡､ｩ＠ une misse! 
U furade ,td\"! bcubeudi vinlJo d uue hdo i eu 

Ｌｴ｡｜ Ｇｾ＠ ｢ｾ｢･ｮ､ｬ＠ ＧＺＮｬ｣ｨｾｺＢ＠ du outre ! 
Entoa eu fic"re cum muitw medo e atire u copo 

nu rul. Di.bol$ eu pensav<. si eu ｦ｡ｾＮｩ｡＠ ｰｾ｣｣ＮＬｵ｣＠
broque stltva bebendi C:lc!\az:l quando (I farrade 
ｲ･ｾｬｌ｜Ｇ｡＠ o wi, Oi, ｾｵｴｬＬＩｴＱ＠ elll.! ｰｾ｣｣｡Ｂ｜Ｂ･＠ lnais <1lnde 

Come eu, brO<lue ､ｩｾｳｩ｡＠ u missa guanuo eu bebia 
,a;1!aza ! 

ＬｅｵＮｵｬｾ＠ lembrava !li f.lzerr queija bro bispe mais 
dlapol, mi lembrava dambem qui bodia d1e vicarr 
UlIgade b-oqul! eu bebia cachuil. 
. Ag->lrra eu vi gui si eu f"' .. sia queij.l elle non si 
ImUurt.lva broque elie sô cuioJa nu luxo, nu c .. rrO:l' 
ｾ ｣＠ dI principe, nu nome Cardade di xap"o mais 
ponit.\! come u meu, i non si importa gl.i 1IS ba
dres I f.lrr .. des Cll5sem uue h<>me com duas mu
Ｉｨｾｲｲ･ｳＬ＠ IPH I.u;sem mal us ｣ｲｩ｡ｮＮＺ･ｾＮ＠ f!ui mandem 
tlrru do ｩｾｮＧｸｊＬ＠ o bandeirra brassi.eirra, gui rifeJU 
ｺｾｵｴｯ＠ , &::111 vend'LlU ｦｾｲ､ｵｲｲ｡ｳ＠ n<> icrexa I qui di
,atu u mIS.", nu vcnda. 
ｄｩｾ｣ｵｬｰＳＬ＠ lenhorr redaktorr Y caci:tadc du fclho 

Xac6 

P. S. Nun tcng'o recebal;) nodicius du cumb .. -
oIre Carlos Pid,,,m. DÍI lewbr .. nce. bra eJle qUI 
iu Walld;. 

.-
... 
I 

_ __ ｾ ｾ｟Ｌｬ＠

, ( 

1 

CINEMA CLARÃO 
PRIMEIRA. PARTE 

Sancional fita d. adualiclade 

I· S- DO PU O'AGU 
Em pleno seculo 2 O 

ｄｩＮｬ｣ｲｪｰｾｯＭｏ＠ no QO adoraJ" pa.lre do Vati
cano apre.,enta visiveis ｭ･ｬｨＹＱｾ＠ e julga certa a 
cura d'L gotta ue que soffn:, COIU o lliIO ･ｯｮＸｾｾｴ･＠

ua IIgua UII K, S· do Pau d'Agua, ｡ｰｰ｡ｲ･ｾｵｩ｡＠
milagro ... wlCnte lá para o Norte, deelarando 1m

prcstu\'el a diviua agua de Lunles, já caduca! ! 

QUADRO FIXAL (eicuro) 

O padre santo com um fl·'u.;,) n,l mão proclama 
'" milagrosa, aguu aC<lt1se1ltaIlJ) aos seus fiei. 
carolas a cOlllpra ､Ｇ･ｳｾ･＠ liquido U1ilagroso, que 
hu de coofundir Oli hereges do e,:ulo 20 

ｓｅｇｕｾＧｄａ＠ P.\.RTE 

«Luz Elccttiru! InsrJÍrar,-ãu lJivina I 

Laço armado por Deu:! ao:! iocauto. fanatisa
dos· c De31uOl braule e. feito! 

Discripção. Por inspiração Di rina, O GemI dl\ 
Corupanhi;:,. de ｊ･ｬｵｾＬ＠ lembrou-se de collo(',.r na 
Matriz da Cnpit.al, f6cos electl'icos para clariar o 
Templo de Deu", 

QUADr.O FIl'iAL 

O,; carn!;Ui ｡ｪｯ･ｬｨ｡Ｈｨｾ＠ ante 6 Altar-mor. na ee
｣ｵｲｩ､ｾｯ＠ ds <lUM conséien(;;ll e na eicas cz de 
"ellai!, IlcreditaTnm ailllhtr ･ｾｴＺＬ＠ n'aque!Je ｾ｡ｧｲ｡､ｵ＠
logar, seu d,ml), Clu-ititll; agori'. ;(1) le\'autarem 8CII. 

olholi, exclamam! 
c Oh ! .. , bem dizem OI; hereges que a luz eBclllrQCIl 
a ｲ｡ｾ￣ｯ＠ e hz distinguil' a difiérnça de um burro 
para um Deus! . ' . 

Cltribto, nas alturlll! Ilorri ｉＡ｡ｾｴｩｦ･ｩｴｯ＠ I 

Onde vae 8nr. Padre COll\ 
tão vertiginosa c:\rreira pelll 
rua Conselheiro Mafra em ple
no meio dia? I 

Deixe me ! ., dQixQ-me .. , 
vou a prooura do eollega Bel. 

Im'mino para fazer ｱｕｦｩｾｩＬｉＺＧｌ＠ a 011. que a «ciuema 
c:1!in:1' tornou a anuullci1\r para. hoje 2:> uquelb 
fita ulenliroea-O ｐ｡ｰｾ＠ ｩｾｴｯ＠ V ! 
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a HPUT AD E o CO PADRE 

Dep. 01:11 oolllJ*lre que romllDoo ｾ＠ este que 
lá!" lendo com n attcnçlo ! 
Comp. A Conatituijllo. 
Dep. Bravo! quer er R1cuoollega. 
(' IIIP, D ｬｬＮｾ＠ me livre. 
Hep. Porquo? 

mp. Porque .não enten.lo que erubrulhfll é 
e te ela Con litui '1('\. 

Del', Or-. aDlOS n:r o que 6 que ""C e nrio 
entende. 

l\'l'llp. NlIo po 'o ('ompreLendgr ｱｵｾ＠ Dillbo li 
iet lll:!.i pod Ｇｲ･ｾ＠ , h ｾｲＮｯｯｬｬｩＡ｜Ｌ＠

De['. Oh! ah! IIh! o! E ｮｴｾ［＠ o po<ler é qll 
manda um bbrinl" lei p'\r:l o antro Qb ef\'llr; e 
a LI rruania é 0' da>! h:llUI,1 Illuzicnc .. , 

COUJp, im seullor, ilito, é que é .!\llel· o l1l:l.is 
, con \"cl1Ia. 

HOM'ESSA 
Leiam, adlllirem e depois nos digam si tem ou 

n!lo a lua gora';,I: 
Alio sa eúiliúade cOI!1paurciúa, como sempre, 

da sorte de seul municip " mandou afliu.r editaes 
citando ｡ｲｴｩｾｮｳ＠ c raragr ... phos ｾ｜Ｑ･＠ commina';llOul
tas ao, rropne ullos Ｇｬｵｾ＠ del'< rem ､ｾ＠ ｃｾｉ＠ ... r o 
ironti picio, do! ｬｉ｡ｾ＠ ca a-, I'oden:to, diZ o Conue 
de Lippe, uzar das ｣ｯｾ･ｳ＠ que convier ao proprie-
tario (que I:'r.ln ｉｾ＠ nond,a,\ )'. , . 

• 'ão ha duvida: tu,lo Isto 6 mUito bomto e dl
rno de ser re pellólda or len1 em<l;n.ldas dum po ler 
leg-almente con,tituldo: In, , o dlólbll Ó que a CS a 

ue recommenua- ｾｓｅｉｏＭｮ｡ｳ＠ uos outros, é a 
ｾｲｩｭ･ｩｲ｡＠ a infringir ｡ｾ＠ 'ua po turas, ｰｯｾ＠ uanto o 
edifício d'onue sahio aquelle ma CII.O <!dllal desde 
que ｾｯｈｲ･ＮＱ＠ ｲ･Ｇｯｮｳｴｲｵ･ｾｯ＠ nl a:hou ｡ｧｵｾ＠ ｰｾｲ｡＠

la,'ar:\ .eara., tanto ahlm que ve-se a pnmll1va 
caiadura que parece ter ido dada no tempo do .... 
cora pronobls., 

Vigilante 
-4.-

TUDO DANSA, OB O REFLE;"O 

DO .CLAR.lO. 

ｾ＠ eu reverendo, onde vai 
conl e .. ta carr ira? 

,"ou ver se ｡Ｚ｣ ｾ ｮｯ＠ a secção 
lá na ｮｲ､ｾｭ＠ terc ｩｾ｡Ｎ＠
Onde meus collega, e tão pe-
dinoto. . , 
A03 carolas , com ar ']1\ Ino 
ｑｾ＠ de la ､｡ｾ｡＠ em diante. 

ｾ＠ -:io frequentem mai ao CaSlno, 

Por e lar <!l:commungado 
Em .- n ouyir ao ｲ･ｶ･ｲ･ｮ＼ｬｾＬ＠
Que r ra impedir a fita SI1tO V. 
pl ro. Ca i.o foi correado. 

Pel tereeira e ultima !7., O 
leyou a fita Sixto V. O re l.me 
fita. que fez a c Epol'IU vall?u beul 11 
Simone e Ftlh" •. 

roi .. é ntllxim,\ (',)rrente intuit i ,'a qllc nllQ 

rode prngridir. (:, ｰｨｬＧ｡ｾ･＠ é ｉｬｬｬＧｾｭｯ＠ ,I. cEporll:_ 
,Ité prllgridi 1') 11111 ｃｩｬｬ｣ＺｮｾＮ＠ i \llll ＨＧ｡ｲｯｬｾ＠ 01\ 11111 

lntiua qu;l!C}lItr nil"o f' iJ\!'lIlll hir dr. fazer o re
d:IlJle! E () lH .... O pubJi ) (It)llI a U'I rnnrurl curill 
ｲＮｬｬｯｬＧｭｩｾＡＧｩｭ｡Ｌ＠ ｉ｜ｬｴ･ｾｴＴｬＱＱ＠ que 11:10 ｾ＠ 11m publico igno
Jaute e famuiro COntO o dt'o'lIq ･ｯｬｯｭｮｩ｡ｾ＠ alle1l1Ds 
e itllliau:\I, olllle O' p:\ure! ｧｏ｜Ｇ･ｲｮｾｭ＠ imperam: 

Olllle ｮｾ＠ ｰｾ､ｲ･ￃ＠ e fr:l(ie no pulpi*o 01\ CIlI UTll3 

4i'pe"ie ele plll o (que de fnelo t<'1lI e ,ns ｊｧｲ･ｪ｡ｾ＠
da ｃｯｬｵｭｮｩＺｬｾＩＮ＠ <'0111 e-to que tr;,ulllzem phra..el', 
l' 'Dl o olho forA ､Ｌｬｾ＠ mhitll", com os <'11 helio. 
"m de.ordem, com a TOlltml"d()utr:Hhm quP riuolD
ba pelo templo, ｾｯＨＧｩｦ･ｲ｡ｬｏ＠ c prohih lU ･ｘｰｲｾＸＱ｜ﾭ

meute qu até a fnmilias frequentem \lma reu
lli.lo d:m.nn:e! E :li lr"1uel1e que ou 111' ir ,l'el1-
oenlro a vout:\dll ､ﾷ･ｬｬ･ｾＮ＠

E' e,-com1l1ung:ulo até ri millel·i1l1:1. geração! 
O ｮｯｾｷ＠ publico, nuo 'o de.tn ('i,hde"j faua· 

ti,adll' como me.omn o de S, ｊｯｾＧ［Ｌ＠ ol1,le os pobres 
p ror lem <10;;; frauciscll".rH, \'ã) 1\0 ｬＧｬｬｾ＠ quintael, 
arr,ll1"11' f)'1 ｬ･ｧｵｬｬｬ･ｾ＠ que tinha'n 111.1',' o ･｜ｬｾｴ･ｬｬｴｯ＠

dn. familia, par:J en'lf'gare!ll 1I0S ｦｲＮｬｯｬ｣ｾＬ＠ para que 
f' 'ses por um milllgre, reduzam n pó, o frurto d .. 
vtl1lb! 

! 'ilo o no "0 publico n:to ｓｾ＠ run:1\ ｉｬｾ｡ｶｯｲ｡ｾ･＠
Ante o terror que ｩｮｾｰｩｲ｡＠ uma sotllna, nem flca. 
('l''''O Ilnte 08 Ｈｬ･Ｎｉ｜ｬｬ｜ｬｨｲ｡ｮｴｾ＠ reflexo! que emanara 
d; anne! de 11m bj .. po!. 

.. -ITo! O freio d!l. e>icravio Ilo, fi ordem q\le 
alguem pela ､ｾｰｯ｣Ｚｵ＠ qUil O/l\', {"i dignamente 
repelliua. 

mr S, JO E' 

E' orador tlfamado, 
Não lhe f/tlta renuiçll:o, 
Teve iuea gi /lntelca; 
A ideia .10 ｬ･ｩｬｾｯＮ＠

Appelloll para o bom povo 
E não apptllou em vão: 
Ve1ho . moços e ｣ｲｩ｡ｮｾＧＺ｜ＧＳ Ｎ＠

Tod08 concorrem ao leiHlo! 

O .t'laTão inho declara ｡ｯｾ＠ eu leitores que 
no proximu numero sairá maiorsinho 

Na ter eira ｰｾｧｩｮ｡＠ onde ｬｾﾷｳ･＠ (coelha> leia-•• 
coelho. 
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