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O Liberalismo 110 poder, 
ou a 1 nquisição na ~arreirin , 
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Comquanto a peça não seja das que marcam ~poca, é digna de se v!r pelo bom desem
penho da pane de Lucinda do Carmo, Joaquim Costa e Roque, e de se ouvir pelas bellas vo
zes de Dolores e José Rentini. 
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Repeumos lhe o que já n'este mesmo logar dis· 
sémo• a uns certos orelhudo• : Muito cuiJado com 
os 1osadores cá J .1 gazeta, de contrario, se f•z fó. 
ra do caixote, ofocinn~mo l'o na propria porcaria. 
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O Gomes da Silva, para não ficar airoz do Edi· 

A :i'(açáo publica um artigo do sr. José Cor 
reia de Sá, áccrca da situação da Hcspanha, e diz 

•A Hespanha, ti espera da ~z definitiva, est1 
n'um esta,io deveras lastimoso. Em breve vercmo 
o resultado d'e•tc estado1. 

O este.do da Hespanha parece-se um poucocon 
o estado do partido miguelista em Poí-tugal- sal 
vas as devidas dilferencas. 

Estão ambos cncravádissimos. 

Perseguição á imprensa 
son, em matcria de invenções, apresentou aqui ha Consto nos que a policia está cercando a redac 
tempo á humanid8de" boqul9berta um in'·.ento ma· çio da 'Vangual'da. A razio dísto é a Vanguard. 
ravilho,o. Foi a Po11/e pnuil da t11gtnlrtr1a da tPO- vir publican..io ha dias uns artigos en>inanao a fa 
/ucáQ. zer mulheres boni1as. Assim, o loiro intemac:.ion1 

"Pois não contente com isto, dotou· no• •gora não conseauindo f•z<r a reyoluçfo no Estado pen 
com um outro invento, mnda "!ais mara~ilhoso que sou em f•zel-a na epiderme das damas-seus uni 
o primtiro. E' este: Rtpub/icas qut "'"ª"' t fu· eos leitores ac1ualmcnte. 
nitf(am 1 • . . Acertou d 'esta nz :-para uma reYolução d'cstt 

Uma glona para a mcchanica e um part1dio pa· rdem nio é preciso um Robespierre, basta urr 
ra a pohrica dem~ratica. belleireiro E como d 'esta fnenda con•pinuorit 

o· Gomes da Silva! aliinuito petar.~ção,apolicia J")Z·SC Cmcamp? 
-Ha logn par& um 1 


