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O MOSQUITO--JULIIO 20, 1876. 

llgrade« mo, a off'n1a de nemplare , da., oeguiotu publi 

caçõ11, que 001 foram gr&.c ionmente eovi1.d.n: 

AOS SRS MATT OS, YORElltA & c. th L UOO<I - ··o;u do 

ermo, collu ~.!l:o de pou ias da E~maSra o. Maria Amai ia v a~ 

de Carvalho, um dos maioN1 taleot,n da moderna poe1ia por
tugueu . 

AO SRL. R . VIEIRA SOUTO - O m«lhora>11t!nto daoidad8do 

m otu J an.eiro,Nfutaçãoda ru po111<acrí1icado1 t rabalho1 da 

l'U(M!cliv:,,commiu ão. 

AOS SRS H. CHAVES E J. ?ai. . O'ALM E!OA - 01 nu mero, 
4 e 5 das Confer-rru:il» Populara, que H 1uu,rn1.am no grau de 

1otereuequedeadepr incipio io1pira r:i.m. 

$ll F. FILINTO - Não dode todo aemtalioN s, ma, pr-0c i

u m de apparelho1 or thopedlco1pore11.un. doa p,,!1 - queb ra.do1. 

I-'a tl a odo como quem Hconreu&., e u goato d .. éra• do bom 

do ~' re i Cuta oo. Vi-o na aua l ri ~uneca (orrada de pu oin ho 

branco e encarnado, domina ndo a muhidl o que sn apinh ua em 

u ma vaua praça, e a que m elle coot i<va. um a.s hi sto ri a& n m 1l m, 
entrem~a.11d o nar ra, .:.e, de r iag,m com o preee i to de ofto íau r 

nada ao dom 111go, prégaodoa pu • a concordi a.e mandando 

capinar o largo, e ~ dindo um numeroso fo rnecimento decru

u iro1 para l'l ncar po r t.oda a povoaçJ:o, ao mumo tempo que 

precaviao1uu1fiei1contra OI po r tugunu herege1, que pre

feriam pucharpelo ra bo da 1nn d 11. ou obras da eat radade 
fe ,. ro a vir ncutara palana do miu iona rio que lhes queria 

Vi-oe nllopude deinr de peoaarque, ua ve rdade""' 
ho>l'l<!maquelle vel ho deseten ta a.nnot,que de i %A u commod,

dadeoque podia ter, acon viuocia com gente po!ida,d1 in1• 

trucçloigual.t,ua, pa ra ir palmilhar euaeutradu e con1•• 
hi tto riu abau rdae a 1101 bru1inbo1, e,tupidw como ga r raru 

u,iu , que a1>enu eile vira co1ta1 , continuam a ufaqunr- u e 

a cob,·fr-$~ de (1<.a.:.ça por cau111 de quae.quer &e i• vinM1u d e 
rapadura. l'a.r11 ofazer é prec i10 te r umagraode ,·ontade, OH 

aquelle grande farçol:i. que 11cha.maa1i proprio o priiioncfro 

do 1'01ioa,w ti •uaealguns mil d'utu toldaJos, que iocl111i-

SR F. L. _ Recebemot 01 19111 Ptouame/UOI ~ .,,i. l<>uco , nmeote 1u11dam o modo de (aliar mal para. 11 fazerem enten-

Eotlo,iatoa.qui,o Hospic io de Pedro Segu11do ! !. .. 

SRN. M. - A 1ua ver,alhilda. nll'.o podia ser mai10/1i11/1·i11, . 

Quanto Á noticia de que a.,.... al,m• d tri,u;, , mesmo t r,n,; 

mu •• quer oon,olar- se, appareça po~ ci quo tembl a da r-lhe 

u ma, boa.. 

F RE:C O.A.ETA.NO E~ T .A."CJ"B .A.T~ 

A pl'(lvincia de S- Paulo, quotantos titulo, ap~n111.a.a te r 

contiderada.umadasmai1progreui1tudo_ imper io, tem.1erv ido 

de theatroa 1cenasquebemmo1tramquantoa(a.!111,dei111tr11c

çãoaiodaN funntireotreo po,inhomiu'.lo . 
~·rei Caeta.node Menina, aquelle unto barbadinho que no 

seu pu lpito do morl'O do Cauello trovejoo ncommunhõu contra 

aquel\es quo cantavam e dan111nm Qu'd d"olla- a cha,,.,f- de que 

a!H meamo deu :is suas ovelhu uma a mostra-~' re i Caetano 

andaporam faundoterraplenar 01largo1 epraça1.oqueulo 

,nada ma11,poru11tpobrudiabo1 a11alphabe101que tira h 

auaa oc.:opaç,'.,e1 e ao seu trabi.lbo.o quenãoápo1i t i ,,1meote 
bom . 

Quando o bom do frade chega a qualquer pute,o amigo 

Chiarioi que anda por aquelles bdo1 mo1t r1111do aa ieb r111, fica 

de cri 11a ca.bida, eomo rerú que tivnoe a s ua fortuna em acçõe, 
do llanco Nacional. Pudera! 01 ca ipiras , por mai t cu r,o~ 

&idade que tenham de vt\ r u m burro de pell , ri1cada, como iuo 

custa pelo meooa dez 101ti5e1, preíerem a prelecçlto do rrade, 

q11e.di rec1am,ote não lhn c1111a viotem. 

E'nrd i<de que lt\m de 11.11i11ir a el\ade lencioho branco 

ni<ponta d'u m pau, mas depoi1 d;,. du o,;ão acaba.da, qu11ondoo 
fllde levanta1< ba rraqui11bU. deixaodo a peuas oemo dooarre• 

p,endimento--aempre lhe• rea ta o recuno de 88 au oarem , ban 

dei ra da miu l[o. Quanto b cord11 com que piedoaameote 

malham no lombo uns do, outro, , 88 depoi, ae t ran1fo rm1rem 

em cabre1tos, ni odnem ntranbar oHu no,opapel,que pouoo 
ditrert1nç1<te r, do precedeote. 

~e r, e con1egu."n o que jámai1 conugulrJ:o ao mais brilba.ntu 

1 

111 tell igeuc1;1.1 J1ber;iu , n,"to .e, 011de ,riam parar 1odu a, 

gra,1d($ oo,,qui.!111 do p,"Cgreuo ~ o, i,nmo,·1au p>'inci1>io1 de 89-

cha!"' co11hecid~. mas sempN bom enca ixada. 

Ainda 11u,m, te íone lícito a um homem que n:to eat, ou 

bo.u graçu do Or Reio ti do Ap~,Jazer um pedido a írei ' 

Cae1ano, 1empre lhe reoommendarla que unpuuue ao, caipiru 

- upecialmente b eaipirinhao l>onitu- a obrigação de cui

darem do» aeu, retpectivos den\11. E' que nunca d uml\ ooi11 I 
Parecem callello, da idade m,dia íeitos de anucar mas

cavo, tlloplrnnt1<1tico111ío na cór e rtcortado1. 

E já agora, por gratidão ftO frade que nllo aç11lou oontra 

mim 01 ocus Hi1 ou 1ete mil tabareds-que se os açu]a, nlo 1e 
me 111hata inteira nem a alma- um oooulho a íni Caet;ioo: 

quando(ôr pr.!sareti~erdediur que u mulhere, da cidade/ 
Ião uma,uc111de rerd,da, (perdldu 11ão ~ ~ma palavra de que 

frei Caetano u eerviu : mu eu aqui o«o 1>0uo empregar a. outu, 

porquooM0111uUonão6 pulp i to)-repare tempresenoauditor io 

ha algum loome,n quetenha , alémdamulheroudas fi!ha1,uma. 

beogalagr .. au. !,;'que ninguem 111,beoquepóde acontecer,, 

baheregu d• tal natureza que 1u1t.,n111m que quando dentro 

dohabito d'um frade TelhoHencontra i;mpatifd detbragado 

nal iuguagem,,·ai - ae- lheao p<!llocomve11tofresco,contantoque 

noactoun.<o íaltdá rneNnc,aeveoera.,:.o devidas aoami-

nistro• d~ relig,«o . 

Suab,rnçlo, frei Caetano. 
Bou. 

FABULA L."3"S'J:.A.N'l.'.AN1:;.A. 

Slnchoé caho : Callece-lbeocunhado, 

• o typo d'ir á ig r&j a1em pregu, ca. 

Nod ia,etimodiz-1e incommodadu. 

C1N!ca não vai , miu a . 

Jo,~ EucTRICO. 
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Pois tem razão o Mentor! 

Que a policia da Córt• põ1011u bello ideal nadeMarroco1 

á ponto (óra do duTida. Aconl•ceu poNlm, qu• d•uta n1 o d i1~ 

cipulo 1ahiu melhor do qut o metlrfl, e hoj• o mi ramolim e 
turbantu nnn1101teriam dt ptd ir- lbe, de partido,trintaem 

A co iaa j:I. Tem de tru, mas n,i Hmpre em prog reuo. 

QuandooSrLudgnoduceu doa HUI co!larinho1, algun1 bon1 

burguuu ingenuo1 imagina,am que iamo1 ent rar n'uma idade 

d" ouro, e que en1 brert lemro teriamoa de proaenciar o doe;, 

eopectneulo de anda~m 01 e~u atrelb.do, a lingu içu, aem 

procuraNm comer a a,nnr raç!o. p..,;, n~o preaenciauu! .. 
Apó, 11m interregno em que no1 gove rnou um grande• 

queiu1- ao menos po r parte d'elle-o Sr Andrade Pinto, chegou 

Pi n coroaJo Jo, louro, (lo nu (amiga.ado rdatori<) por quem 
sempre o Anil chon. l:oc~ homo t ei1-aqui o eh~r~ t bradaram 

contentuquaoto1guarda,amainJancorda,lle1ducbouriçadu• 

du p:a1aforma1 e do Araglo. 1': emquanto euea bradavam, o 
Sr Ludgero 1orria em feitio de quem dii • u tu 1ujeito1 do 

tolo, • e dan. o 1111 paueio , prorlncia- para upaire~r. 

Não tard~u que Pin Oit11t de manequim f desculpem a. rima 

que nlo fol d" 1iropo1ito) na1 mto1 11' men~ Joio Ceniu ra.. 

Depoiad'eua car,uana deu mau doi1 ou tre1 golpe,que 

lançaram o e,p:t.nto no m1io du popu\1çü,e1 . Cl~cumse~rflu o 

corone!Catnlho,deitouooeum1jorCampo1&0Terde. in Ye ntouo 

• pendor natural, eoutru mai1 cou1udignudeeternulumi• 

na.riu.O que nllo eonuguiu, elle :Pin,elleche(e, elleterr ivel, 

Diue•o um dia • 0<1:el<1 ,-fe NOliei<u: • a ga.\unagem euá 
elen.da, altura de um principio. • Aqui para nó1, a1 la.men

taçõu dà Go~ela 1no rerdadeiru lagrimu de cro«;dilo. E' a ella 

que H de" utarem 1randorinado1 e m gatuno• muitos homens 

de bem, alliciado1 pelo, traUmeoto1 amavei1 e pilberiu com 
que ruteja u empalmaçõu de relogios e e1camotnçõu de gal -

1,nha, . Ma11eja por que rór, a rerdade ,que a ra.1ouagem 

tem-ae de1t11vo!ri1o como u fo1u uma 1implu companh ia de 

1 

Vejnmo1 ~gora o que íaz a policia, a troco do1 2,000 con101 
que o• contribuintu e,a-0:t'm paraa111stentar. 

Treunlehonteru A1 ute da noite, na ·r.egu .. ia da Lag<.Ja 

uma patrulha de 1'<1rmanont11 11pancou um negociante qu~ u ~ 

tara :1. por1a.da1ua. loja a conv1rurcom um amigo. E' ,·erdade 

que ui1tindo umarinre!hae nt ree1u lojiataeo nol>re1ub

delegado, nllo admira qut umdo110\dado1 cbegaue adeitar

!he u m~o1 b barhu. eo reri11e. emquanto di,i a : ~ Cumprimoa 

orde111e nlo temos que dar ,11idaçi:,e1 • . 

- S!o 01 1ubilttrao1. dirá por certo o Diario do RW 011 

algum outro perfumador rH~ndenle de perfum11.of6cio101. 

Slo o, 1ubalterno1- mumo um u r 01 1ubalter1101. 

Na quarta-reira :1. noite foram prea~, por ordem do Sr 

Ora, como di1 o ubio Mento r no Jr,w,. Tdo1>1<1«>: 

:Prender "'m culpa rormada 
doi1eidadlo1tlopacl6co1, 

mo.trao, in1tinc10, bor r[6coa 
da nona pflla cambada. 

Vint .. • quatro horu d·e11a marroquiaada,d'Hl&arbitra• 

riedade quem qualquer \erra onde u lei• fonemf•itu para 
1er re1pe1tadu ur[a mot iTO 1ufllci1nte pr.ra o Sr chefe de poli

da H r con~idado a ir pla.11\ar quina-kalJH&ia--ainda o., pre1r.1 

1110 1i11bam nota de culpa, mat continuuam a partilhar como1 
malandrin1j,referido1a11uuidad11d1(amo11ula livre, um 

do, mai1 memoravei1ebiquei ro1queo ,ol nloalumia. 

Qual o jui, quedeu o mandado paraaprido, u riadifflcil 

Em qu1J11gran11dolictoforam apa nha.do1- notavel coiuci

deneia !-em toguei ditTerenlu, com 11eu10 tempo de differe11ça, 

doi, indi ,iduo1 que ligam 01 laco1 de um pa re11te1eoU:o in

timo, tamlMom me parece que olo 11rá.(acl l pron.1 - o. 
Torno poi• a fuer um emprutimo do citado Mentor , di-

Hndo que : 

porcon1eguinte,pre11der 

doi1homen1 com tanta roob1, 

~hega &Ht pouca- vergonha. 

Nllo tenbomai1 quediu r . 

F . Stnuu .. 

FABULA INST.ANTAN:EA 

&ZIULDIO ""ª" cua.n.rAIXÕII 

Atirou-n no mar Antlo. de111perado 

por nlo !be ter amor uma crnel Ti1ioba. 
Saluram-o. lloje ntlidoloucoamorcurado. 

Quando Deu1 quer agua fria !I m<!zinha. 

MA«J<~ PINTO. 

GALERIA THE.AT.RA.L 

(QUINTAIIIIII) 

RETRATOS, ESBOÇOS E R~:Sl'AURAÇÕES 

chefe de polida, doi, irmão•. maioru perante a le i, pouuindo E· a gemea da Sra Mor.dar, uma upecie de }>l!IIWl!ll, (oito de 

algaa1 ben1 de fonuna (o que querdizerquen;'iodonemo propo1itop1ralrma11a!-a . 

M<IMquinM D<Jn10,·ina n,m o Cani~) e t raacado1 na nla li - Tem o m11mo meia l d, roz, 011 a meima .-0, de metr,J, 

no, na doce• apruiul companhia de um auau ino e alguna a meama (6rmae igual feitio. 

gatuno,. E't•lruumdecalque. 
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Ha quem assegu re que <)\!a é a mãi da Sra Monclar. 

Póde 1erquen1Io aeja . 

Mas com cerleu mamaram o mesmo leite, ae nilo foi uma 

quedeud<1rnarnarioutra. 
A Sra Olympia é um outro prodígio de embalsamento do 

Um tanto mais secca, unicamente. e um U,nto mai, enru

gada tambem . 
Questão de mais liquido ou menosl ;quido na, iojecç~,; 

boa 011 mi qual idade das droga. tahu. 
Vé- •e taml>em que eni mai, de.botada. 

Ou as tintas de que nu não t~m a muma consisteneia e 
firrne,adasda SraMoncl•r: 

Ouenlãotemmaü hi.oagen, . 

Poi• que lavam-se. tanto uma como outra; dealavada éque 

.\ SraOlyrnpla. tem are. de figura de taboleta, jt muito 

E'por 111oqueu1á toda gretadinha. 

Sempre que entra em scena fa, acreditar que se de.grudou 

dobastidorondeos~nographoapintou. 
lia nouutodooquerque oejade phantaalico. 

Quando anda dá unsntallinhos secco1 como 0 1 deouosa 

Não parece que ~neja no tbeatrn para e~ercer a arte, nem 

para ganhar avida. 

Esti alli cumprindo um fada.rio. Aquillo é com ~rteta uma 

penilencia. 

Vaga pela ,cena como a~ almas do outro mundo ,·agam pelo 

cemiterio . 
E" uma }'nMasma, não tem duvida; é um aventuma. 
Se falla, éparaden\rode ,;, ·embora grite, como se lá.no 

fundouti,·euealguern ae,cu1al -a. 

FABULA INST.ANTANE.A 

ll rai,quematouoraip'ralbefurta, o milho, 

de bom fato e chapéueaU bri lhante, 1eorna: 

de poi1 volta a buscar inda um resto. 

O bom Olho 

0 COR.REIO DOS T.E:E.ATJ~0S 

Eala •emana foi eateril como a cabeça de muitoabomensde 
Estado. 

Nem uma peça non, nem ao meno, uma acena I E entre
tanto o publico contin(iaa affiuiraoa theatro1. 

E" verdade que, H hoje n.fo temoa novidades, em bNve 

vamostel -as e fresquinhas . 

Umad"ellaapor nemplo: 

A euréa do arti1ta Fu,tado Coelho e da acltit Lucinda. 

Comojáestáannunciado,devern 01 recem-chegado,att inaa 

estrear boje na comedia o Sapaiinhode Sdim. 

Ignoramos a que pé pertence o sapato, e espera.moa que o 
uudononi'.looejaopédaSralgnez. 

O cuo«queotbeatro do Gymna,io ,·ai tornar-se otbeatro 

da moda. 

Jlem se vé que o seu Jogar ni'.lo é na seena, a ter ella um OS. Luiz prepara. dua1 peças- A l'atria, que não é a de 
logar no thea\ro. Sardou,ea R«dhid4. Emquanto o paono nilo 1óbe para nos 

Naguarda- ronpaéquede•êrautatJ; mostrarestn1 novidade1. o publico vai entretendo- ,e com aa 

Seria alli um bom cabide, um tanto velho, é pouivel, mas comediasja vista, . 

mesmo auim um bom ~abide. 
Certamente já {ezeHas funcções em algum belcbior. 

Conhece•sequeofoz,pelarnaneira porquotraz a.roupa 

pendurada. A Cabana d,:, Pa; Tlwma• continúa a dar encbentulao em-

E foi em l>elchior da ruad:i. Carioca pN'>arioeapptausos ao r,egeu Silveira. Deiu.ram de fa,e r parle 
No Pobre Jacq ues talvez. da companhia d'aque!le theatro, a Sra Fanny, que não chegou 

JJir- ie-bia que ma.carou-•e um dia para o carnaval , e que a eotréar e a Su Adtlaide Pereira, que já e1tréou ha muilo. 

desdeenliioficouma, carada !gnora-seodestinod'utas actrizes: e emquanto ellao onilo 

E' a rainha dos Zés-1'",-eir,u. declararem, a pobre arte dramatica que vá soffrendo Ião repe• 

Quandoae eacrip1uraem algumtheatro, nloé nigenteno• tidos golpes 

côntra.ctos, 

Impõe apenaa urna condição: 
E' fater beneficio com o P.'m<dan!~ e a lavadei>"a , 

Esta comedia eot:í para ella como os l'h0$pho>"08 a dez rii.s 

para a Sra ,\nna Co,ta , como a JJoça rica para a Sra Adelaide 

• Amaral. 
E" uma recordação da mocidade 

O actor Guilherme de Aguiar subatituiu o seu collega 

Ar,!as, no papel de Subdelegado da Maria Ang,;. Ouvimos que 

em ve~ de representar cpapel,oartistaapena. imitou o u u an

te~uor. Verdade oeja, que fazer rnelborobra do que a que es

tava feita , era difficil- seniio impon ível . 

T 1NOCO Jumo11. 
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F AB CJLA INSTANT.A.NEA E qua i i que affo ilamen\e H p6de di,er que do 01 omclaes [ 

quem l& lh'o mette, oom u 1uu condu,:endenei u tolu 

O que 1101 ,·ale é nilo uta rroo1 em Npub\ica, 1en~o ntava 

Lu, que dua. a um pob,.. um ,oco "m TU de uni cobru a.Ili um ucellentd elemento pa ra 01 caudilho, mi!itarn no• 

empreitou , matril doii rico, pal!ioi HUI, oonHocc,..,m das 1uu •pt idõe1 para 1101 gouro&r ! 

Quem d4 ao1 pob ru 

empreita a Deu,. 

Seeu1oul>e11equevinha.encontrarcátaotafalta.d'agu11.e 
Unta abundancia. de ma.ui aromas, deixna.-me ficar ni,.roça, 

dividinJoomeu precio1ottmpo entrd comtredormi r,du.udaa 

occupaç,lesaqueumhomemoe põdee111rega.r,1ern peccado,oom 

maior proTe ito do corpo e dllalma,em TU d11tar o .6.o do1 

m,111 u.lpi,:01, q,u Hm aer aubma,;oo, tem utMl.o i111errom
pido. 

Coincide o minha <1ntrad1> em e1ereicio C()m 01 que se tem 

feito no eampo deS. C!Lri11ovlo, com grande ga.udio dos bo..ds 

que núio no 1euS. Martinho com acurio1idade do respeitnel 
publico. 

T,!m r:u./io oa bond.,, , o publico lambem. lia tanto tempo 

que no, niio lr.mbiamo1 com um <11pectaculo militar 1 

1':m toda a.parte por ondebamilit11nçn e!loquuidiario1 

01 Uel'Cicio,da tropa. Enue 061, dude que 001 agarram na 

ru•enonluamacaebaçãopara uma eni:ovla. d'onde aahimo1 

j'lllra ir jurar bandoiru, nada mai, oe fu. 0·1qui vem que 

andam todo. de o .. lha em 1)6,a 1ci1mar em qu1! poua ae r a 

eauaadetil.ode1uudoapparatobellico. 

Dar-ae-ba o cnoquo ieja a chegada do enviado de Sua 

Santidade! Ter& o Sr duque de Ca.uu lenç!o de dldara r 
guerraaoA~nt 

Mu n'e11e cuo, como o Sr P~ffira Fra.nco , todo do Sy! 

labo, teremo• de a11i1tir a uma. cruenta guerra civil <1D.tr~ o 

nono uercito e anoua. marinha. Por ftlicidndeanoua ma

rinha compõe-ao da l »dcJ"'..da.icia, mai1 dua1 go.mella.1 de ferro 

ingovernavei1equa1rolanch:i.1avapor,quequandochovepre

ci1amdeabrircadauma,umguarda-cbuva.. 

Qnantoao no>11onercito, não>haquem n,lotenhaconheci_ 

mento do uu e1tado de diaciplina. Não HÍ 1e 01 gene raea em 

diaadefeatatruem no1coldreo, em vez dopi1tollu,garrafa1 

delimonada.do 1oda.,mu,ca.1oas·erigua.do quenh(l6mente o 

,:artucbame daSordenança que 01 soldado, leum napatronaa 

Anim, quando> muito, poderá o nono eurcito fornecer 

pbo1pboro1 para u eleiçll .. , e conti ngentes p&rn nu r .... gueúas 

manterem a ordemcrivando-no1 de bayonetadu, como aco,ue

ceu ha quatroa1rno1. e jibavia.11co!llecidlloutro1quatroann<•I 

antu, e outrll1, e outro,, :i.t6 ao dia em que come~amo>1 a. comer 

pelanonapropriamlío. 

E1ta hypo>tbne, devo di zei-o, nill haJa medo> que •• realise . 

'l'om sido>tan a,trapaça.1 d:uju,ita1 de qua.Jiílcaçilo,e tem tra 

balhado tanto a ra1padeira , q11eae o Sr J <>!io AHredo ci u ti

veue, cabia-lhe a. alma ao,~•. de >"ergonha por não ter util i

ndo com ,n,.i, fte'l,uencia. 111e auihar da boa política U • 

cripta. 

i,: d'ahi, quem ube t Tahn quoa/f6;' do Sr Duque E1trada 

,,,,,,,,., ........ .. , .. ,,::: .. ·:·· 1 

Tudo i1to6deúdo, co>mo di• muito bem o douior Reio, á 

falta de relig,ãll. PorMicidadeo remedio> ,facil de Gbter,e 

creio bem queae aem&nda1u pedir ao> governo belga par .. nos 

c.,der,a1rocodequae1queruntagen1,aquellu lrl!I fradu que 

enainavam a.o1alumnll1 do uu collegio, mui to ao> vi,·o. a bis

toriadaacidade•que a flib!iadi1terem 1ido> co>n1umid11pelo 

fo>godoceu-ntoumuito cer1oqueo>go.ernobelga.nol•01 man

daria.aem hes itar, eahi teria.mos comple\aaeducaçlloda 1101.a 

mGCidade. eopecialmente a.doo {ormi9;Jes do>Sominario. 

Eu ,que não me cbeg&>'a para ellea. Já.ea1ou muito> >"elho 

para tomar caminho. 

Só 11 ,Oue o proprill ro>!Undo Apo,lolo quem me quizeue 

catochiur. 

E' verdade que o Apo,lolo tem-me chamad o> tanta.a vezes 

failario, ca.lumoiador ,ementiro10,que aó a minha r,aciencia o 

1upporta 1emcor.,,rat6ar:i.11do1cabellos. 1u1~111orio1 inclu-

Ainda eot" semana de1m1Gtiu tudo quando eu tntemunhei 

:: ::::~~::!::~::ª~:,~~=:~•do frei Ca.etaoode Mtdicio~ i 

Valha-te D~u•, ÀJIOllolo . qu: tlo arrenegado me H,histe 1 -i 
Que trov,ndanli.ome1oltariutu então, Hlu dineaoe que 

quaodll vi aquella manada de 61i1empilbada di•nlt do pul -

~;:~"a:i;~•;:o~e:::º; em Tauba16, julguei ntar em Sorocabal 

.... li 
T yp. FLU)UIIIHII& r. 1':u~i1toda Veiga n. ~. __ 
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