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Aviso IMPORTANTE 
P e dimos ao leitor a es

pecial fineza d e nõ.o con
f'undir o burro d a e,,.quer
da cornos tres da direita. 
6®®~®®@@®®®®®®® 

JULIO GUIMARÃES 
'Da noite!, DO Chalet, em Alcaotara, e 
~ oa quioquagessima dobradiça da se· 
plttagenaria 61a de cad.íru d., madeira d~ 
pari,diiia-nos um. nosso visinho quando Cl\Q· 

tavaoi o compére e a commAre da revista: 
- Q ue linda voz de teoor ! 
- Qual ? perguo1th11~a o6s com a curio· 

aidade que é peculiar e faz parle da baga· 
gem de qualquer jornalista euragé, a da 
JJlia Anjos ou a do Julio Guimar!es? 

- Vocês &lo tapados como burro ! disse 
o nosso interlocutor. 

- HeiD ! 6zémos, ombispiobaodo·nos ; 
apezar de Casmurros .•. 

- Tapados dos ouvidos, o que quer di· 
s er que oito os leem educados para a mu· 
sic~ e pars o canto. 

Não concordámos 11em discordámos, es· 
perámos muito simplesmente que ambo1 e 
doía tornassem a ca11tar e fõmoa eotào COD· 
cordea. O Guimarães tem a voz d'um ta
manho que parece verda~eiramente o Ta· 
magoo sem ter o tamanho de tamanho can
tor. 

E ao notarmos u1e dote que nunca lhe 
1inbamos notado, e ao lembrarmos que o 
seu beneficio se realisava DO dia trez do 
pros imo mez, - r ima e é verdade - de
cidimos, resolvemos, ultima, definitiva e ir
r evogavelmente, a fazer-lhe uma t1peeie de 
biographia para inser ir o'eate Dumero acom
panhada da sua .-erooica. 

Soja mos aerios, honestos e circunspectos, 
viuamos a casaca, oalcemos as luvas IJrao· 
cu e mitos á obra. 

U rua vocação decidida e uma entrada 
um taolo ou quanto original no theatro. 

Quando Sergio, Matbias de Almeida, 
Sopbia Santos, Luciaoo e outros, eDsaiavam 
no Rato o Trangolo mango da• Loteria1, 
appareceu, no ensaio geral, o Jolio que 
elles convidaram a eDtrar na r evista sem 
que houvesse papel algum que lhe fosse 

commettido. Elle, porem, nAo precisava de 
papel, nem o auctor ~• iDcOmmod<>u a es· 
orevel.o. porque creou o celebre Padre Zé 
n'uma imitação hors lig11e que ainda hoje 
arrebata as platêas. 

D epois d'isso tem trabalh11do no Prin· 
cepo R eal, Avenida, Rua doa Condes, Car· 
los Alber to, do Porto, e ha 2 aooos 110 
Chalet em Alcaotara. 

Aa peças eilo inoumeravoia, e, por iaao, 
citaremoa s6 A Gata Dorrall1eira e o Mo · 
nocu!o do .li uerno, r6le de rei, e re•istas 
Carapuçn - z; hhnel do A h;arve - Par
rtirinha ao L imoeiro, Geringonça, Por ci· 
ma e por baixo, T imbalt1 do Diabo e uhi · 
mamente E Ires quinu. 

Tudo compéru. 
J oso Ricardo deacjllu oscriptural-o e de· 

.1 PkEÇOS CONVl':NCIONAE>:õ 

clarou-lbe, -chamando-lhe maluco por elle 
recusar - que quando quizeeae era s6 di 
zer. 

Bom camaraduncho, ó amico1 certus, 
todo t irado daa caoellas e todo c6xo 1>or 
Utz81. 

ReceiaDd., o sceptro d' El·rti Biztgre, 
laDça mllo doil Timhalu do Djq,bo e M m 
ellee se beneficia. 

.l 
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E tru quinze, eitá certo! 

O Ca•mu rro. 

PAROJIA AOS SOXKTOS DO SR. RIPADO 
Publicado• na p•gina arti1tàu do S=lo 

de 16 d• maio 

Historia não oomposta 

Aqurlle eujo prcdio, traneparcnte, 
A Alijar de ai e toecn cantaria, 
J 4 teve encantos já, o cer10 dia 
Foi vida e alma foi d'um decadente. 

A1nor ali brotJu exponlane•mente 
Se varanda detraz onde era a pit., 
E onde eue pobre louco rtjlta10 
Quando ella, por acaso, eeta•a ~uac.nte. 

Cuo d'amor frequente na cidade! 
Elia pa1tóra o pi. Que '·il m1ld1de 
Que •o infeli• traoetorna a mioleira ! 

}~ um dia em que chort\\'A cita AmRrgura, 
No1 bol•o• um gatuno cit que lhe •pura, 
- Um crip•do• <XJmplt lo, dt madtirii ! 

.. 
OS FANTOCHES ... COM CORDEL 

Minha alma ao relembral·o• at6 chora 
E tente até um certo eocaotamcoto, 
Quando enteade esb•urir-10 o ptnaamento 
X'uma linda fanloclia. cnc•ntaáora ! 

Pelo braço a truia a toda a hora ! 
E não linb• melhor divertimento 
Quo f.uch•r·lhe p'lu cord•• do a11eoto, 
Paie ·&caminhar p'la rua fóra ! 

Como a uudade róe ! Doa companheiro• 
Da minha torri iente lllO<:idade 
Eu 1ioto ainda pruridoa galh0Mro1 ! 

lia• vrjo •!fora em vós - fatalidade ! -
Que 1oi1 feito• de ripa•, de pio~eiro1 ... 
Com laivo• de aurcào e d'al\'Aiade 1 

2t-r1·905. 
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PER:r..d:UT .A.S 

Recebemoa a vi1it1< doe noseoa collegae 
Vo: do Ca:r:tiro e Chalaç-1. Vamos trans
crever alguma locau que outros nouos 
collegaa noa dedicaram. 

Da úiria lllrutrada: 
•O CASMURRO• 

Na penuhima seguoda feira, com o ti
tulo que ooa serve de epigraphe, veio á 
luz da publicidade, um jornal humoriatico, 
tbeatral e charadiatico de que é proprieta
rio e administ rador Artbur Arriegas, mais 
vulgarmoote cooheeido polo paeudooymo 
de Rei Sagnra e red~otor principal o nos· 
ao patricio Arnaldo Ribeiro La Dorna. Ao 
novo collega aa nouu felicitaç6ea e longa 
vida. 

Do Dütricto dt úiria: Novo ;ornai. 
No dia 8 do corroot.e mez começou a pu 

blicar se em Lisboa um aomaoario humo· 
riatico, tbeatral o char11diatico. intitulado 
O Casmurro de que alio redactorea Artbur 
Arriegas, Rti SagMa. Carlos Lopes Selpo 
e Arn11ldo Ribeiro La Dorna. Agradece· 
mos a visita do l'aamurro, fel ic1tamol o e 
duejamoa que a catmurrice lhe dê para vi
ver proapMoa e dilatados aonoa. 

Do Commtrcio dt Litboa : 
•O CASMURRO • 

É o titulo de um acmaoario hu1uoristico, 
tbeatral e charadiatico que se publica tm 
Lisboa, de que ailo redactorea Arnaldo Ri
beiro La Dorna, Carloa Lopea Stlpo e 
Artbur Arriegaa Rti Sagara. 

Visitou· ooa no 86U aegundo numero que 
vem cheio de flM GRAç.' V a moa trocar. 

Da Se111ana Alcobacen•e : 
•O CASMURRO • 

É jornal para fazer rir e que como pro
mette POOBM SEI\ LI DO POR TODA ! GBSTE,o 
que nem aempre 6 apanagio dos joroaes 
d'este genero. 

Silo seus redactor e director oa noaaos 
prezados collaboradorea Arnaldo Ribeiro 
e Arthur Arriegas. 

Muitaa propríedadea e longr vida ó o 
que desejamos ao novo collega. 

Agrad,cemoe do fundo das no1111s entra· 
nbae as lindae palavrinha• que nos dispen· 
saram. 

~ 

NO\'AS C4SI UllRICBS 
Vamos ioau11urar duas aecções novas 

para o Casmurro. 
Primeira: mote a concnrso sob o eoges· 

tivo titulo de : lá 11aa mote, como diziam 
H freiras ao chorado poeta Bocage, quan
do queriam ouvir alguma du euu inspira· 
das dtcimae. 

Portanto: 

LA' VAE MOTE 
Dá· me um beijo, ú eatitinh(I! . .. 

Segunda: 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
LI. vae: 

PorQ:nnto. 
Respondam sem vaoillar, 
Em verso nada bregeiro: 
- O que ba·de fazer um homem, 
Sem mulher e sem dinheiro?! ... 

se1po 

Respondam at6 quinta fei ra que vem. 
As reapoetae devem ser aó n'uma qua· 

dra, de contrario nllo nos quadram. 
Atirem-ae seus catita•! ... 

O C ASMURRO 

FADINHOS 
(FADO :SO\ºO) 

Era já ooite etrrad1, 
fníu1cad1, 
S evoa.d•, 

Dizia á Guida um morgado: 
Ali ao pé d'aqatlle muro 

Eu te juro, 
Là no cocara 

Pauua-se um bom boccsdo ! . 

•L-01.u 

A Guida eamponia bella 
Mui aingella, 
Foi doozella, 

Que neaceu oo mez d'abril ; 
P~uuia encan toa mil, 

T ão gentil. 
'filo 1ubtil, 

)hi1 veloz que uma gazella 1 ••• 

Dava goo!() conhecei-a 
P oi1 a6 vCl·ll 
Era ums catrells 

Da rutilante a lvorada ! ... 
E "° oaacer & madn1gada 

JA coilad•, 
Co'a m•oada 

Pauava p'ra o matagal: 
E ao voltar p.ra o cHal, 

Sem um real 
No bornal, 

Era j6. noilt curada ! ... 

Soube auim o que era amor 
Com primor, 
Com ardor, 

O que tra am1r cooheceu, 
:M as por fim maito 101Treu 

Padeceu, 
C4r perdeu 

Por caou dºum vil putor ! ... 
Ao fugir·lbe o teductor 

Masque dôr, 
Que raoc6r 

Com que ficou ao malvado, 
Por a ter atraicoAdo, 

Ditramado, 
Abaodonado, 

Qu•ndo tanto o idolatrava, 
~11 um dia ew qu" cbora'fa, 

Que a ea1imA.va, 
Que a adorava, 

Dizia. 6. Guida um morgado! ... 

O morg •. do um rapagão 
Bregeirilo 
Até 1nai1 ntlo, 

Enamorou se da Guida; 
O rapa• pateava a vida 

N'umr. lidn 
Devertida 

Porque tinha um forlunilo ! ... 
Pouuia uma paiJ:iio 

Oas que silo 
D'um coraoào 

Que aiods não e11à maduro, 
A bella tioha-o eeguro 

Cc.m •eu pur~, 
~ada duro 

Olhar terno e r.aci oaate 1 ..• 
Elle am doa di .. e ft •mante 

Coo1 deaplant• ; 
Vem um iottsnte 

.dli ao pé d'aqwtUt muro .. 

Era noute e 01 nllmorado•, 
AdoradM, 
Encantado•. 

Trocaram mil jur1cv•ntot; 
t.:nirom oeu1 1'1"'tamento1 

Sotfrimentos 
E t;irmto101 

Fõram por ell 0

1 o:vidadot. 
'Stavam no eocuro abrigados, 

Socegadoo, 
Perfumado• 

P'laa flor inh31 que ba no prado, 
Quando no cé• azulado 

Eahellado, 
Con11ellado, 

A lu• se viu brilba.r 1 ... 
E ee nao f6ue o lu•r 

Aclarar 
Ee1e Jogar 

Pa11aL'<J·at 1.1m bt1m ixxeado ! . 

~os t/ndezes 

"' DAR OE BEBER A OUEI TEI SEDE 

Minbu lindaa pequerrucbu: 
Muho t"mbor• 01 meua pt>querrucbinlJot apa

nbeUl algaona couta por tabtlla, é, p6'1e bem d:
ttr-at, para v61, que vae 1 oje todo o aucco da mi· 
oba npieocia 

f'at1t=r bem, meamo iocooscieotemeotf', tra: aeo1· 
P"º o bem ee1er da alma e o ref~igerio du corpo. 

Por 11.0 tu aqui ettou e ... vamos as cooto. 
Era ucna uma '(>tt um meoioo, chamado Sera· 

pbieo l:itraphim, que hndo tpr.ndido a lêr por 
ci1oa com ditliculdade, e calcAndo pautaa com rara 
babihd•de, ae 1>6& um dia a aolerrar 0 1 hieroglipbo1 
rabiocodoe, em meia folha de papel aellado, por um 
cmerilo ooberrào, putor d"ovelbss e eximio cultor 
da vinha do Senhor, retid\lnte e nato na pnrorbia 
de S. Solim~o, dioccae de E1t11pafurdio1 e ea~ido 
- ou C•bide - nio eabemoa bem, de Calhan ... 
draa ou dres. 

O'o.IR ooletrad•ll a reauhou achar-se filho de 
pau in0tt9nito1 e de Maria da Couceiçào, tendo na,.. 
oldo a 29 de dezembro de 640 e sendo boplilado a 
29 de novembro do <111110 anltrior. 

Como era filho dai ITÍ•lto erva• e ntto da• aguat 
ardcnlt•, (do paroebo tal••'Z), t 11ão tinl1a no mundo 
partnto, e coino tambem por artes de Bra•abu ou 
1alvci por tc11ameoto dºuma dAS mães, a Maria da 
Conceição (quem oabe ?), o c&10 é que lhe veio pa
rar 1. btnta u1tha uma ber.nça leda m·útica. a qual 
o reeolveu a correr muodo em cA1a d~ aventuras 
t ao me.mo tempo com fini ho11t1to1 - fazer bém 
eem olhar a quem 

E cnnto • uim fei qut um dia, ou uma noite, ia11.> 
nilo ••·m para o caeo, achou-1e a~m ,·iotem, aem 
uma aêde d'Rgun, e ttm ter a quem eatender a mio 
para implorar • e•ridade publica, porque ae eneon· 
trava o'um doer to de <1ue 01 mappae oãodilo couta 
porque eue deatrto f' llA na1 tirtum&~ncias d·a. 
quella celebre ftorrsta vir, tm em que a mio do 
homem aunca poiéra p(:. 

l'"eue dtae1 io cm que elle tinbo por força de 
1er Judu e tudo m•it, começou a apertar· lhe • 
1tdc de tal fórma, que elle ji pedia a 1od11 auan· 
111 e 1aot.o1, meamo juniorea, que m1nda.ue.m cbu
'"ª• embora ella fô..,e tm tonta quanlidade qae o 
o afogaue Elle n~o oe dM·a da afogadella com· 
tao10 que btbfu~. :\io ae importava meamo ir be
~r da •i:u• dºnm pan1ano, meamo o do U . João da 
C..man, mu o pe1or é que oem meamo o paotano 
aopartcia ! 
• F. ctlt\•A quui a rebentar de aede quando de

parou com uma ~norme •acea, a qual, devido ao 
c•lor, parecia que defia aer vacea auada., sem 
gallo nrm arro1, mu <1ue no fim de cont .. eslava 
•iviohl\ a .. 1tar. 

Ao olhar eua vatca, pequerrucba minha, Sera
pbico Sernphiin caqueceu tudo para só peour nn 
c•plcndida lingua que via dieteoder-ee e euco· 
1hor-1r, aubmorgiodo-so naa largos venras. E, so 
pennr n'eua lingua, idealiana lambem quão u 
l;orosa dev i& d• sor panado, de frieatE6, •om ee· 
bolinhas ou e1·vilhu, como t;,ntae vezes a sabo. 
reArR quando tmbagado. 

Scn1i11 1ambem uma tol ou qual inveja pela mo· 
cusidado que uhia polu ven!A8 da vaeea e que ell& 
pareci o ddici•r·IC cm l1mber, como ae lhe refres
caaae o corpo eabrueado.E, eaaa mutueidade, tra· 
ie11do.Jhe 1. mentes 1edo que o devorava, fez.lhe 
101ra r um aentido queisume 1 

QuKI do foi, porém, o seu .. panto, quando onviu 
a· ucca perguntar lhe o'um doce gemido: 

- Que t~ndu i1m~o ºl 
~: •p•lpaodo·ae doa ~· tl cabeça, a eato qualifi

cativo de irm6.o, peoeou momentaneamente que ao 
eocontrtl\'8 junto d-.. íamosa l o que Jupiter ou Jnoo 
tive1.em novacnPute traoaforwado •fim de evitar : 
0 primeiro, A viogAOÇ:\ da ltl(UDd&, OU eeta OS 
arroubo• apai1C1nado1 do primeiro. e que, aeguiodo 
em carrtira dteordeoAda atrave& a Grecia, a IJ. 
lirit, o lloapboro ou Scytbia, ali descançaese. 

Olhou entlo em v~lta, e, n~o vcodo Argae, nem 
sobro <1 ftancoa do animal - aalvo uj" - o ter
rivtl mo1cardo ~vi ado por Juno, atrtv, u·a~ are&• 
pondcr: 

- Se aoubtutit a 1ede que que ~nbo ! 
- Poi1 aqui 1cndea 01 meua uberes á ...... die-

poaiçlr, retorquiu a vacca. 
- Ob 1 Ubertima aenbGrA vacca, dieae Sera

phhn, como agradeeer-voa? ! 
E d• itando·ae 1obre a areia que mais 6e semc· 

lhave , pela ardentia, áo grelhas de S. Lourenço, 
1omou cn1rc 01 labio1 uma du glandulAa, fechou or 
olho1, e btbeu, bebeu, bebeu, a1é adormecer re
plecto de leite que poderia servir para crême, para 
manteiga 

Ao aceordar, po1é111, ao aeeordar, o que elle viu, 
queriam lodo• 01 pequorrucboa vêr,ouvir, cheirar 
goelar e finalmente apalpar. 

( Co11clue no proa:imo numtro). 



VIDA ~OVA!··· 

•ÁO <l>ÜIOIO potl4 Arthur Arritgo,. 

Dtpoi1 de ter vivido na d11graoa , 
)ftrtido <ia11i umpre ao l>o••'· 
Voo dei1ar a ~"ltoi•ice e a cin.\a.f<t, 
A toda a p1godeira paMo o pé. 

EIJ) vinho nunca mai1 ga111rei t11ouo, 
Pauar•i a bt!ter chi ou csíé, 
Nuoca m1i1 ou,irio <i•al<iucr cbalaç.. 
Poia t<.do deixarei COU> IJ)t1ita íé. 

Afim de oio ficar abandonado 
Qae é coi1& mai cu1to1a do ~r, 
Arranjo uma molber p'ra me ... ~•fr ! ... 

Em6 r. aerei um typo ajuludo. 
Peoearei 16 na upou, 1trci terno 
E mando a pagodeira p'r6 iuíeroo ! ... 

24-f>..!lOõ. 
t.l Aa u 11b.-e• · 

*' DE GALHOFA 
Em Guimarles fundou-10 uma socieda· 

de a oti·fumista oom o fim de combatur o 
tHrivel vioio do fumo, que tantos rnalce 
occasiona. 

Se o Burnay d'ie10 eoubeue, 
Gritava logo: ó da gu11rda! ... 
E mandava A •oeitdade 
Um bilhete p'ra o BombArda. 

N'oma terra da proviooia eocontra·ae 
aberto o coocurao para polici11 civil. 

Para podtrem concorrer 6 precito : 
Ser deveraa deacarado, 
Á vida olo ter amor, 
Aggr edir um deputado, 
E deaancar um doutor ! . .• 
No pul10 ter gran firmeza, 
Ter força phenomenal, 
Ter bigode, guia tez3, 
Em6m, ser graode animal! ... 

~ 

0'AD~A: 3!PARACA: 
1 

, ·101e u c 

Nlio me illudem u promeuo 
Nem 01 beijo1 do mu•her, 
Fa1 to .. 1ou de conhecer 
O que valem cuu peça• ! ... 

II 
Na torro d~ Fant•sin 
'Stá preso mru co•ao~o, 
Oultl permitia Dcu1 
Dure 1empro eua priulo ... 

III 
Quem rouba ou quem aun1i11a 
O caaligo logo tem, 
Tu <iue roubai cora~• 
Nio 1o!Tre1 nada, p rém! ... 

IV 
Bem lon)?e mora a ventura 
K o uminho cuota tanto ! 
A meio vem a torlura 
E depoi1 triateu, prento .. . 

r. a riorna. 

~ 

. NOSSO COR REIO 

~
Aaiikk - Continue, a.u com mais gra· 
e mais cuid11do ... 
Violltitt - Mande n'out ro geoero t' com 

ada fina . 
Btrbigao - Isso s6 em gabinete rcaer· 

ado. Valha-o D~us 1. .. 
Parlo Quei1tus (ou couta parecida)- O 
nbor perciea d ' uns banhoa de chuva ! ... 
m certeza t em pancada ... 
J. S . - Tonl1R paciencia. Esca pou. 
Aleixo {Mafra) - Os sra. corr eios 6 que 
em a culpa d'isso tudo ! . . . Como que· 
m ler o Casmurro ti borla, quando os 
rnae~ cbe~am ao 1eu deatino vllo todos 
rcos, parece que and11ram pelu ml<os dos 

O C A SMURRO 

carvoeiro• ! . . lat o quando chegam, poi1 
alguns elo collecionadores. Vamos reclamar 

Charadutas - Se fossemos a roep~nder 
a todas as perguntas, olo nos chtg~va o 
tempo nem o papel ! ... Já butam as ma 
çadas ... enygmaticaa. 

l r_ 1 

COISAS RARAS ., 

Qualquer pe3soa aprender a ler sem 
morre pela Cartilha Frattmal do nosso 
amigo F erreira d'Almeida. 

- Opequmino act.or Raul Soares creacer 
rnai1 dois centimt1tro•. 

M.A TUT.AÇÃO 

Deo'frações dt) ultimo numero 
,Char~da• em phraft: Biacouto, Alçapão Hepu

bhc•. v.11.ça, ToucAdor.I. Garrafa, Mario. Aiem1ejo 
Provid•ntc, Malv•do, t 'eliz. Pscnto. La Doma 
Rei Sagara, Reportorio, Lirit', Bolacha. ' 

Combinada• : Rei Sagara. 
A.11gmentati1'4t : CaboçAo, Sih•tlo. 
Chara-ta tnt 11tr10 : Pevide. 
Maçada geogrophica : Villa No .. de Cen,eira. 
Maçada IAeotral : Maria Co11a. 
Acroflico : Pescada, Suei, SalmAo, Carapau, 

Goru 
Problema arithmelico: 

ttttt 1 7-~2- 23 
3-2-3-7-3-
2-8-2-8-S-

Procerbio : Por ficar a ver navio. 
No alio de Sauta Cath'rina. 

Decit'rado~·es 
J , S -GaiYoU, Foaquinhaa, Sarpreu, lfatbiu, 

Lepbu Emau, A. F. \'arioo, Arigb, Amadeu, 
Oiotdep, 01augoa, Mocar, P bilomeo•, Siogoaim, 
Pin6caí} CArAcol, Moribundo, D., C.11or, Mariqui. 
obao, t0belioo, 8orgeuo. 

CHARADAS 
E au p b rQ#O 

Acaba cou1 e11e bailado o•eota terra porlugu• z•. 
2, 2. 

Na pocaia e na etpingardn é terra por1ugueza 
2, 2. 

Rullaunlo. 
Na cnaaca canta-ae o que é vinho 2, 2. 

Harle a•. 
Eote appolliclo habita a 'cata villa 1, 2. 
N'e1ta habitação eote animal aerve par:i aba· 

far 2, 1. 
Re1•0*'1cr. 

(A Ouug11a) 
Eu tenbo uina ave muito preci10 J , 2. 

( li Orordtp) 
Na mueica cato pão e no Bugio etl' no prtgo 1, 

'· 2. . 
Loar #Obrnc. 

NAo morra 11 vogal e eal& mulher pof'lU< offe· 
r-eeu, esta aaudtoào. 2, l , 2, 1. 

º"'"ªº ª· Eu teobr, 1t1•1 não ''ejo este frucro J, 2. 
(A D. Jfaria ·M-r•) 

A r61a e e11& <ogal oa roca é uma terra portu
gueu 2, J . 

Fo•qul•bAliil. 
O ti1ular tc11> no peito uma medalho 2, 3 . 

lilurpre sa. 
Xo templo e na ilbscorre eote individoo 1,2,2. 
No moinho. no moinho, tat=-i comedia p.daciaoa 

1, 1. 
No alphabeto grego, é aoiioal eata planta 2

1 
2. 

E' i.nperctptivol o tubo d'eale my1urio 1, :!. 
.1. Calo. 

Con1biu n<ln íi1 
+d•l-appelido 

I
go=<ciozo 
co~t'io 
.co-craoeo 
rseaoodoa 

+to-quebrado 
SaudoQlio. 

l .•~raldo=Homem 
2.• ro- Homcm 
3.• la-Farinba 

10 exercito. 

"· "'· 

Gnlvo't:n. 

l.•+dar-Cootener 
2.•+do-No jogo 
8.•+d1r-Fluc1ua 
4 •+rica-Au mol 

A'mua 
Amad~a. 

T c t c pbonlcn 
( Ao celtbre Gait>oto) 

Trim.. lrim, trim. 
lhtó "? ... 
f:atou, mu vou ctmprn um agasalho 2. 
Eutw ,., a Santartm S 
Acc.•ito o 1eu coo1tlbo porque •·oc.i te1t1 jui•o 5 

Olho A ' l e r ta . 

PERGLl\T.lS E~ YG!IA TICAS 
E 1ul" 1nntl cu"' 
Qual é o jogo que ae vé nae earr~aa? .. 

l'linrtcnllil. 
Ha uma cau com qua1ro eantoo. cada caoM> 

tem um.gato, cada i;:uo vê trei gaiot, quantos 
gato• "'° ao todo? .. 

•· C.:alo. 
Qual •·o homem que anda eatanipilbado ? ... 

llACADAS 
8 urpreza. 

Gco.cr nphtoai;i 
Formar o nomo d'uma U:rn\ portuguera com ae 

lc~rae da •eiiuinte phra1c: 
TELA DE ROCHA 

T b ontrnl 
He 1,or1er 

Formar o uomc d'umP. actri• porlugueu com 
u letllu da aeguiotc phra1e : 

A mão lá. cifra 
F o • q u t a b••· 

.lCROSTICOS 
M 
A 
G 
D 
A 
L 
l 
N 
A . 

f'lúrea 
Bullnutlio. 

Chnrn•.h• •• ,., vcr"'o 
E immeoco o meu pe1ar ll. 
Doconb* o que é ventura, 
Qa•m me dera repouar 
P'ra 1ecopre oa 1cpultura ! ... 2. 

E11e conceito a6n•I, 
E' terra do Portugal. 

Dnl c l n4'a 
El\YGIUS 

IA Olho A'lerto) 
Co10 pouco difticuldadc 
Sew du,1idtt. ncert•rAe, 
Com um gigenl<J que pula 
De d~Anlc par• lr•z. 

Fo .. qnlnhn~. 

PIJRASl!ADO 
A minha errada ê wuilo m6, atirou uioa l 2. 3 

4 cheia de 1, I!, i 1, f do Jot6, mae ttnho 2 'ta: a 
mandar prender. 

Surprczo. 
Logogripho (por 19llabae) 

A •MariqwinAah 
A prima, eeguoda '> qu&rl•, 
Para cobrir, vem a ~r, 
A primeira co'a .. gunda 
P'ra nioguem a conhecer. 

Junte terça com aegunda. 
Terll coita 1tm inittura • 
A 1egunda cem a quarta, 
SO 6 boa qu1ndo pura. 

A terça com a primeira 
A 1egunda bem jun1iobe, 
Dilo-lhe objecto de barro 
Que 1e euc~otrn na co1inha. 

Agorn potl81 por ordem, 
Muito juotiohn1, ob1trve : 
- Nom " todu as penou 
O couceito 1empre eervc. 

VtuUos. 



USIMIRO JOSE SABIDO 
DBPOSITO DB IATBRIABS DB COKSTRUCÇÃO 

Officina de canteiro e e1tatuaria - Fobricaoto 
de cal coaida a matto e a c•rv~o - Azulejo• ba
l1u1tres e outros producto1 ceramicos - E xplora 
rvu de canlariu de Pero Pinheiro e Paço d'Ar 
coe - Ah1eoari1a e 1{libro p~ra roostrucçf;e1, ba
ulto e ,·idraço par• P"'" calçadu, arei•• para 
e.boço., e barro paro f.iança. 

Cimento Port •nd -.trangeiro• (1 • qualidade) 
- 1"uboa de gtt• e ladrilbot ~m mouico, 1ijollo1 
e barro refractario - Cal Hyd.-aulics - Anle· 
jo1 e11raojeiros. 

Jazigo•, xadr~zea e mnrmorc parn movei1, ba
nlaci ra 1 do mermore, d~poaitoa de •rdozi a para 
agua - Bacia.1 pArA retrete•, urinoeF, la\"Rtorioa 
e bidei•, c•I em pedrn para exportação. 

t liO - RUA llE S. DENTO - tU 
TELKPllONI'. N.0 828. 

--JO~ i IOREIRl RATO E F.0
• 

OFFICINA de cantaria e esculptura 
Oepoeit.ri•• de todo•~• prroucto1 c•ramicc1 da 

FABRICA DE PALENÇA 
31. Trn . do Corpo Saoto, aa 

1, ll. Nota do Carralbo, ó 
Oepo1ito d• mater iaea para consrrucç!o 

R. 24 DE JULHO 
\Prosl-.o .o q1an .. 1 4 0 1 marfobtl~, 

Francisco do Nascimento 
Latouia cie folha em branco 

e t rabalhos em zinco 
37, Estrada de Campolide, 38 

FABRICA NACIONAL 
01'. 

rapeis pintados, 
couchés e de luxo 

25. Roa de S. Stbastih da Ped reira , 27 
OKP0$1TO 

10 2, llua Nou do Al mada, 10 l 
Grande aor~imento de papeia nocionaea e et · 

rangeiroa, oleadoe, t:\pete•, mov•i• e eatofoa. 

José l lgnel dos Santos em Commandlta 
SUCCERSORRS !)E CAU.AOO & e.• 

Telephoot, 603 Ttlephooe da fabrica, 878 

Antonio da Luz Sonsa Leal 
Latoeiro do folha br anca 

Empreitei ro da Comp~nhi• do Gn, encarrega· 
te de canaliaoçdo do agua ou ga1. Eoca rreg•·•O 
por empreitad a ou jornal do todoa oa t rab•lho1 
per teoceotu li soa arte, quer em 1ioco, chumbo 
ou fer ro gal vaniudo. 

llu de S. Marcai , 4 i 

ERNESTO EDUARDO COTRIM 
CO~I OFFICINA DE 

SERRALHEIRO E TORNEIRO 
i3, Roa dos 1 ndostrlaes. 15 

(à' rua do l>. Ô• rlo• 1) 

Encarrega-se de todos ot t rabalhos mecbaoico1, 
civi1 o agricol•• Grande va riedade de deaenbo1 
em ferro lamio&do e íuodido, pora gradeamento• , 
corr imüea, gradca para tacadao, portõeo, <l&ra· 
boiao, eatufas, et<., lambem conatrue lod<t aa fer · 
ramto1a1 para C.bricu de conaervae e ofticiou de 
funileiro. Satiafu todat ao encommeodu pa.ra Lit· 
boa, Africa e Bruil, com a maior perfeição a p ro· 
ÇOI redu1ido1. 

SEBASTIAO MIRANDA 
Commlssões e cooslgoações 

Cimento• naciooau e curangciro1, ladrilho1, 
a&ulejoe, moui<Ot em todotoe padrou e i i!íeren 
tea outro• materioea de con11ruc~lo. 

Unicus import,.dorea do IH-m coobecido cimento 
111arca E LEPH;) N T E . 

Largo do Conde Barão 

O CASMURRO 

Joaquim Domingos de Oliteira 
COM 

ARMAZEM OE VIDROS 
Chriu ae11 vidraçRe, lou~AI, jarrn1, candieiro1 e 

outro• objrctos. 
Cur\'& vidro• para carrua11e111 e arma~õo de lo· 

ja• e manda põr vidro• em cai1ilbo1. 

VENDE POR ATACADO E A RETALHO 
46 - RUA DE S· PAULO - 48 

(Pro1imo ao Ar<o Grand') 

ANTIG A DROGARIA 
Oll 

A. (Ja1•11albo d. ºª 
SIJCCESSOR 

JOS~ HENRIQUES 
38 - Praça das Flores - 33 

Ll'iBO~ 

Oleo11 tiotas, vorn izet, ge11oe, cimento, enxo· 
fro e tudo mai a inberente ao eeu commorcio. 

Precos iimitadisslruos e para revender 

EMP RESA FABRIL 
Augusto Prestes & c.• 

>llCCHSSOR 
Fomecedore. de SuRI ~l ageotadea e das repar

tiçüel publicas, f•bricanlet e importadores, em· 
1irei1ciro1 de canalizaçii•e. Oílieiou mecbanicaa 
de 1orralheria, tornoiro1. mare('nci roa, nikelagem 
o bronzeador. Fundição do mclata. 

23 a 41, Rude lostilato lndaslrial 
ESCRIPTORIO I! ARMAZ F M 

38, 40, Ru da BH 1 b ta, 42, 44 
T elepbone n.• 498-Endereço 1elegrapbico, NI· 

K EI, 

~~-*-*~"*** *=«"~~ i ..... TYPOGRAPHIA ~ 
EDUARDO ROSA* 

29 - Roa da Magdalena - 31 1 
Trabalho• e:r. lithographiA em todoe 01 

generos. Ea1>«i•l idode em h •balbo1 com
merciaee. Bilbetea de ''i1i1a d ~ade 200 
réi1 o een10 Enviam-te na vol ta do cor · 
rtio, quando venham A\'Ompanhadoa da 
devido importancia. l tnprtuão nitida. ~ 

.. &:+!~~~-.:+;'~ 
ESTABELECIMENTO 

DR 

fERRAGE\S ~ACIO~.\KS K RSTRANGEIRAS 
f1A 

Viuva Tbiago da SiIYa & e. A 

!U, Praça de D. Pedro. 96 
Ollicina1 do acrrolberin e do dourador o bron

zeador de metaca-Pretni•do n• E•po•içAo lodus 
lrial Porluguez• de 1893 com a med•lha de gr•n· 
do mcrito e roençio honrou - Gr•ndo sortimento 
do talherea cem <Abo d 'ebaoo, metal branco ocr it · 
tofli-, canivete•, theaounu , baodtjttt1 ter \'iços parA 
eh• e ca fé cm meta l branco e cri1totte e oul!o• ar · 
l igo• para uao domettico. Executam-te 1raba lho1 
para graodtt e p.-queoa1 con1trucÇÜe1 com \•ar ia· 
diNimo 1ort imento de artigot de oroa1Dtntação em 
todo1 01 genero• e eetylo1 Expo1içAo perma.neole. 

ESCRJPTORIO ll l>l!l'OSITO 

Rua das Portas de Santo Antão 

CASA 
DAS 

DUAS TESOURAS 
61, Roa da Bscola Polytecbolca, 55 

N i n g u e m co1npre f'atos 
sem p rime iro v~r o e n o :r· 
rne sortime n to <lo b o nitos 
pnclrões e os p r oçoR e x o e 
poio n aes cl'estn a lCayate
r in . 

Fat o s ·~tn f'1·ac, o m j aqu e · 
tão, sobreca,..aoai,i, casa
cas, cap as á c avalla ria., 
gab õ e s d e Ave iro para h o · 
1n o n s e senhora,..., sobre t u
do'-" da m oda, "tl'ldo por 
preços sem compe t e n cia . 

U n ico estabelo c ime n to 
oon~ t esour as á porta . 

- ESTAMCI/t DE M'1i:EISAS 
OE 

Jacintbo Soares 
da Silrn Pereira & e. A 

Roa da Boa Vista, 69 
Arcada do predio que íoi de Ferreira Pin to 

com aen eotia pau a R. \'iate e Qutro do Jalbo 
Teltpbue a.0 2 16 

Sor limeoto de madoira1 o maia completo qae 
e.ii1te em Lisboa, para con1trucçõe1 civis e na· 
n ea e obrai de marcenaria. 

Pr çoa muito ruumido1. 
Or an'1e deposito á Pampulha 

DEPOSITOS 
OE 

MArnRrnE~ DE LON~TR~C~ÁO 
De F. H. d'Olinlra & C.ª {Irmão) 

628 - Rua 24 de Julho - 6!:2 
Xemuo telepbonico, 128 

Madeira• oaciooaes e eatungeiraa. Cao1ariaa, 
lagedo1 o cascõe1. Fabricai de cal, ladrilhos, mo · 
u ocoa, pol•orn e exploração de pedreiras no t:a · 
1al do Alvitn - Alcantara e Paço d ' Arcos. Expor· 
l•oAoJ lftra a Africa, Brazil o llbae. Eecriptorio, 
nu a into e Quat ro de Julho. 632. ---

ANTO~IO JO~E MURRIR \ 
COM 

Offioina de cantaria e estatuaria 

Maueo1eu11 xadrezea o mnrm..,re1 n•cionAet '? 
u1rangtiro1 para mol'ei1, bal cõet e frente• de C•· 
tabelocimeotoa. 

1.S. Roa Victor Gordon, i8 
Lagedol ncautariaa pAra tod .. 11 conat ruc~1, 

tubu de grés, cimentoe do P ortland, pozzolao$ 
doo Açorea. 

llEPO~ITO 

Roa 24 de ' olho (á Ribeira Nova/ 
Baullo para calçadu, pedra para cal, telha e 

tijolo. 
Der osito e m Paoo d'Aroo~ 

PAPHARIA PALHAR~~ 
TYPOGRAPHIA·LITHOGRAPHIA 

Unieos propritta rios das urd.,eiris 
Lett ras esmaltadas 

}"'omecedor dai rep&r'ti:õea do e1t1do
1 

csmarae, 
c1cotu, bancoo, ccmpaoloiu , etc , etc Oeposito 
exclu1i\·o do pa_p~I RAISHA O . AMeLIA. 

RUA DO OURO 


