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F~RHElRA DA SILVA 
Sempre que prcpassamos por cite ou 

1cmos á vista o seu retrato, os nossos la· 
bios rescquidos esboçam um sorris'\, que 
nos traz o pensamento, recordando dois 
factos que assignalaram a sua festa artiS· 
tica da penuhima epoca. 

Um d'cllcs, veio Jemonstrar nos o grau 
de educação theatral a que chegou o pu· 
blico que frequenta a casa de Garrett, 
e o qual tínhamos na conta de culto ; o 
outro, veio confirmar no~, mais uma vez, 
que a critica entre nós, é, verdadeira
mente, uma palavra vã. 

Queremos referir-nos, cm primeiro lo· 
gar, a essa suspensão d'applausos que fc. 
chou Pedro Car11uo1 ~devida a ~m tiro 
que se esperava e nao se ouviu, e a 
qual, - se o 1iro se d4ssc - nos faria 
pensar, ainda hoje, que a ovação que ir· 
rompeu, quando o panno desceu de to· 
do, lhe era dirigida e não oo artista que 
intcrpretára a d1ffic1lima personagem. 

Q ueremos referir nos, cm segando lo 
gar, á cri1ic?! apparccida, algurcll, logo 
depois, cm que se dizia não ser para re· 
gistrar o brilhante trabalho de Ferreira da 
Silva,porque, alem de bacharel, era rico. 

Quanto ao primeiro caso, parece·nos 
que, para uma platéa que se preza, para 
uma platéa constituída, na sua maioria, 
por indivíduos que consomem enormes 
quantias cm assignaturas para ouvir sum· 
midades es1ren3eiras, summidadcs ac· 
cumuladas de ruidosas manifestações 
que, muitas vezes, vão cortar scenas que 
nunca de\•Íam ser interrompidas, parece. 
nos, repetimos, que tendo essa platea 
visto Zacconi, a ovação, a ser sincera, 
deveria ter brotado expontanea, sem se 
importar com um descer de panno, mais 
ou menos rapido, sobre uma scena nua, 
unico facto que se dá apoz a sahida da 
personagem. 

Q tJanto ao segundo ... limitar.nos he· 
mos a dizer que bac/1anlalo não é syno· 
nimo de tale11/oso, assim como co11tos de 
réis não fazem arti stas theatraes. 

E o critico de então, que conhecia, de 
c1trto, muito bacharel r1cosso a que só 
faltava pôr as mãos no só lo para ser a . .. 
bestialisação, d'aquelle que se encontra á 
esquerda do cabeçalho do nosso sem&· 

IMPRENSA LUCAS 
a. llO DJARl O l.)JI: NQ'l:'l C lAS, 03 

nario, embóra lhe conviesse essa nova 
fórma de criticar, sabia muito bem que, 
se a Ferreira da Silva faltasse o talento, 
um curso e uma fortuna não lhe basia· 
riam so collocal·o no primeiro pla:io da 
scena portugueza. 

Ocix.:mos porem o publico e os crn1 · 
cos, e digam-nos, os que o conhecem, 
qual a impressão que lhes causa - como 
homem - aquclle que hoje, em toda a 
acepção da palav~a, illustra a nossa pri 
meira pagina. 

Não é verdade que acham uma 1111ra· 
ção irresistivel n'esse resto insinuante e 
bom? 

Não parece e~pelhar-se ali a bondade 
d'uma alma e a rectidão d'um caractcr? 

Não devem existir n'elle todos os sen· 
timentos d'aquelle pintor da Pedra de 
Toque? , 

E como artista, não será elle, incon· 
testavelmente, urna das maiores glorias 
do nosso thcatro ? 

Quem o viu no Cardeal D. Henrique 
em Alcacer Kibir; n'aquelle velho do 
Pa11/a110 que nos fazia arripiar as carnes 
com as suas gargalhadas loucas ; nos Ro-
111a11escos, A1•e11t11reira, Peraltas e Secias, 
Pae Prodi8º· Pedro CarnHº• 1-Jistor·ia 
A11tiga, Casamento e .'vfortalha, Pedt·a 
de 1' oq11e e muitas outras que seria longo 
apontar, não eomprehenderá que é assim 
que deve ser o artista, hoje galan cheio 
de mimo e finura, amanhã comico irrc· 
sistivel, depois centro que nos commove, 
até ás lagnmas, mais tarde tragico que 
nos horrorisa e assombra ? • •• 

l • A nunuo l oA 
.l l>~tll:Ç08 CON VENCIONAI::$ 

Sim, comprehende; e, tão bem, como 
nó~ comprchendemos que, apesar de não 
massar o leitor, se fossemos a repetir 
tudo quanto a seu respeito se tem dito 
em tantas e tantas paginas, seria nada 
em proporção com o que clle é e nunca 
deixará de ser : 

- O Ferreira da Silva. 
o e-murro. ..... 

NÃO TEEM TITULO 
IV 

Ao •êr - 1e teo1 dinheiro - a ••sealagem, 
Pre1tada por amigo•, sem ur conto, 
ChPgftndo • 1dulaçAo atê ao ponto 
D'ircm pucbar te um dia a carruagem; 

Ao vel·ot com valor e com coragem 
De to prc1eutear com o Heleaponto, 
1:!1tftnrlo cada um - 16 por ti - prompto, 
A dar no maniftalo a propria imagem; 

Tu dizea • - •So a forluna se coo1ome, 
Do mio• 10 cetendo mai1 d'um ceoieoar 
P'ra da mi1cria vil mo libertar.•-

Co1r;o til Anganu tu ! - H11de ter fome 1 
E te do no~o a M>rto oào te tmball& ... 
- Morrer oo h•apital. .. i r para a volla .. . 

*' 
COUSAS RARAS 

IL IC. TO. 

Deixar alguem de s ramm· um gramo 
pho11e. 

- Chamarem ao bacalhau peixe. 

' '-A MINHA LYRA 
t-:u Ti o mar utn dia 18\'tntar·tc 
Em <'Outra~• de q11 m padece colicae, 
E por arle• decer to diabolieaa 
At~ ao c6o n'uma onda trto1porUr· ee. 

Teve o tbrono do Eteroo quo mudar se 
Bem co11-.o o 1eeptro e maio cou1ae eymbolicu, 
A cn1urr&dft trou10 harpa• eolicas, 
Sobre ellAt 111na turba vi lançar-te. 

Ncpbet.botaa do Parnoso hupiae 
Lutaudo fsmigttlharam, oh demcocia ! 
A• ly •• rl procura de hormooiu ! 

Jun tei 0t pool\cito1 com pacieocia 
~; JA qull tudo tem gcnealogiaa 
~:;, d11 mlob11 guitura 11 procedcucia. 

o . neu"""· 



O b aile 110 Ferrngen "to 

Por amavel convite dos aeus promotorea, fomos 
aaaietir no aabbado puaado a ute · dilicioao• 
baile. 

A •grandioea 1al1,• recinto de muit-Oa metro1, 
•ao ar livre,• 01namenc1da a capricho e i1lumina· 
da viatoaameott, apreaent&t'I, pela numeroea e IO· 
lecta concorrencia, e pela. c6re1 berrante. e va· 
riegadae dsa •toillc!ee dae eeoboraa, um aapecto 
de famoso jardim replcclo de florea aa mais •mimo-
lffl• e ,.odorjferaa~. · 

Qutlnto aoe cavalhtiroe, tnuto ec distinguiam 
pela eua lhaneu, de !r•lo, que, para o provar 
baeta <itannoe a eeguinto pbraee ouvida a umaa 
íonnoue damu que ubiam quando eotravamoa : 

- Afinal, disia uma d ellu, ••onvidaram-noe 
para um baile e viemoa a11i1tir a umas toi.rioh11. 

Referia-se, confórme 110ubemo1 depoie, ao•Gran· 
dua .. que, tendo vaidade na força •craoean••, 
andava •ás marradah ao1 dialinctoa • aportmll•• 
que 1e encontravam no recinto, e os quaea tinham 
deí:rado o automovol A porto,1cgundo coostatamo1 

Bailarinos ba•ia eotao que, de cbapeu deaabado 
molena a sahir fora da nba e aem gu.vata, aegun .. 
do diziam : 

- •Já tinham ganho trinta valeu. • 
•E damas do tom• que, eram toda.a, dii:iam cena 

aparte,• quando coovidadaa para valear: 
- •Ora o piooca• ! convidar-me para dan

çar l ... 
A meio do baile e a convite da aasideocia, 1u

biram ao coreto vario• •arti1ta1 cantadore. de fa
duncho•, oa quaea, nilo deafazeodo na desafinação, 
ucederam oe de maior nomeada 1 

E tanto agradaram que, obrigando •at mais 
distinc!as dama• • u lmeJar, obrigaram algumu 
o exclamar 1 

- •E eu que nilo fiz outra coiaa durante o dia 
tenào tocar guitarra/ ... 

E lambem: 
- Que aborrecimento! O meu leque? Cuatou, 

lriota réis ! O meu cabello ea!i tão mal f<iw aqui 
na frenU./. .. 

A parte musical esceleoto, e1pecialinndo o cor
netim que parecia sopudo pelo orgilo da Sé tanto 
ae notae eram •melodiou ... 

Quanto ao meatre aala é merecedor dos maioree 
encomios porque con1entia que 1e fumAue e 10 
entraeae de bcngalla no recinto, o que &offucava e 
auue!ava ae damu, algumu das quaes tinham oa 
dedos, indicador e pollcgar, quei madoa na primei
ra phalange. 

O meatre sala que todoa victoriáram com eatroo
aoa vivaa e que chegaram a levar em triumpho1 

(oi realmente merecedor d'ee1a1 bouana1, e mai1 
mereeia lhe collocuaem o retrato no teclo de re
cinto. 

Agradecido• ao eenbor Cario• Siln, aqui regit
lramo• a impret1ilo oitida que noa deixou a 1ua 
festa, a qual dea•jamoa se repita todas as veze1 
que lhe approuver. 

No que reepeita ao bu.Oêtt, nada havia de me
lhor, lendo, para chamar a ntwnçilo,,.graode con
°"rto de copo-phtmt. Pena foi que ae deaeem al
guna eatravaaamen!08 de ga1olina que eujaram a 
alcatifa da figueira / . .. 

E cheia de rubor, a ln•, Uo hooeata, 
Sentia um aó pe1ar: Nlo ir 6quella festa! ... 

F OLHETI M 

MODUS VIVENDI 
--<>000<>---

Uma e•laçio balnear tm elicw, aquella ! 
Parecia não acabar maia! 
o bom reUlpo prolongan-ae e nioguem queria 

voltar a Lisboa emquauto nMo cahiHem as primei
ra• chu\'as. 

Era um nunca acabar de pie 11ic1, de parlida1, 
de recitai ao ar livro, de 1ertnata1 no rio, <:mfim1 

o tutti quanti que podem invrolar os occioeos pa
ra rnnia facilmente paasarcm o tempo. 

O B•ela lá estav. com " Quiteria que, pelo aeu 
t1piri10, era a queridA ele todae u mawis e met
mo de todas as 1ntnincu e meniM1 * para quem 
&ioba a.empre um ditiobo grscio10 e inoffeosivo 

A Guidinba e.ot.ilo, n"eue aano, tinha feito urn 
tucceeso ! Estava maia deaeovoltida, tocava b t m 

f,iauo, bandolim e guitarra, cantava muito regu· 
armente, e - tloba uuu\ vocação eapecial para 

iteo - dizia umaa cooçoncta1 e uoa mooologo1, 
um tanw ou quanto fruquin/10. com uma graça ei
traordinaria, írizando0 lhes todae as escabroaida· 
de', quer pelo gesto,quor polo jogo pbysionomico. 

O CASMURRO 

FADINHOS 
MO'l'K 

Outr'ora \'ettiaa til ; 
Hoje a oeda é tun vea!e; 
- Ha quem diga que 1ubi1te, 
Mas eu digo que deacea!e 1 ••• 

OLOUI 
1'u vivia.a n'uma aldei~ 

• 

E andavu pastando o gado, 
Quando vol!av&e do prado 
Comia• eopas á ceio. 
Oavn• éa beetaa aveia 
Mal despontava a mnub1l, 
trns a pobre aldeã 
Muito alegre e coradita; 
Outr'ora veetiat chita, 
Outr'oro: vutia1 14. 

Goatou de ti um marquu 
E deepreaando a nobre&&, 
Para te f41zer marquesa 
Deu-te a mão sem altivez. 
Deeprezaate um eampooes 
Pena d'•lle não tiveste, 
Catar sem amor quitesle 
Desprezando ao pobre a feria, 
N~o te lembrando a miaoria 
Ilojt a 1eda t tua vt1tt ! ... 

Dupreaae-te a penedia 
A fonte, a relta, a booioa, 
Abandonas-te a campina 
Onde lodo é melodia ! ... 
Hoje a vil bypocri1ia 
N'eaea tua fronte e1iato ; 
Ao vicio nunca re1iate 
Quem passa vida ocion 
E ao verte a11im donoiro111 
lla quem diga que 1uhilft 1 • .. 

Naacendo sem vituperio, 
Entre honeeta e pobre gente, 
Vi\•ia1 do mundo 1u1eote, 
Mas tinhas um viver 1e.rio. 
Deeejande t..r imperio, 
l:!em temer a •ida agreste 
Ei1 que teu corpo reve.ete 
O luso que te ha fanado ! 
E dizem, ter'e-te elevado 1 ••• 
Ma1 eu digo gut du..i1tt 

R e i saaãra 

• Mote enviado por Ctrc.1. Rei Sagara coo· 
!inua " glo1ar todo• os motes que lhe ••J•m envi
ados, caao haja rimu. ..... 

QUANDO SAK O NOIBKO KSPKCIU ? 
E' o que ou vimos a toda a h ora perg un · 

lar nos electriaoe, noe carros do chora, no 
b arbeiro, no R omilo, no Marreco daa iaca1, 
(nllo eabemos para que eorviço), emfim, em 
toda a parte n oe pergu n t am : 

- Quando é qu e sae o tal nu m ero es
pecial? 

E n6a respondemos:- Ha.de sair ••• 

E alem diaso, t•lat.ia mai.f mulht.rlinlla, fizera os 
desoi!o, maa aquelle.. dezoito cm que nada falta 
de allrac1 ivos physicos, que ella eabia fazer sa
lientar, jA peloa corpos dos seus veatidoa vaporo· 
101, 01 quaee, pela tranepareucia do tecido, dei· 
i:avam, quasi a nu, 01 braçoe o peito e ae co1ta1, 
JA pela forma porquo te arregaçava, comprimin· 
do muito as aaiaa com a pequenina mio, o que lhe 
dava o re11dtado deeejado de, pela frente, ae po· 
der bem avaliar toda a pujança da parte inferior 
do corp<>, o que obrigava a 'fbeodoaia, filha do 
boticar10 da localidade e eeueotooa que ainda 
córava, a dizer áa amigai: 

- Aquillo é mesmo uma indcccneial ! Aquella 
rapariga quando toma banho esta maie decente do 
que na. rua! 

Quem andava seriamente encavacado era o 
Bacta1 porque tendo.Jbe falhado uue oegocioa e 
não IM couvindo fazer qualquer emprutimo ou 
ulo teodo quem lb'o 61eaee, 1e via em panca• 
tem aaber como da~r aq...U.. bota do cata
mento da filha, por falta de e1Uoval. 

Uwa manbà, porém, levantou-H maia cedo, coo
ft!reociou com a mulber, a quat, depoia de coafe. 
reneiar com a 61ba, tornou " coníereoci&r com el· 
le, ficaudo aseente o plnno a 1eguir. 

E u'eua noite, no Club, ond• havia uma grande 
feata, Guidi11ha, apresentando·•• com o 1eu linde 

D E CLARAÇÃO * 
'renho tido em •meu lar.v e1ta aemana, 
De vi1ita1 perfeita romaria, 
01 parente• e amigoe, 1. porfia1 
Querem todos entrar •Com funa ioaaoa • 

Veio o Lucaa e• espou com a !ia, 
A Laurinha, o cunhado e maia a mina 
E ao portal á crenda Mariaona, 
P'ra cartas e pol!aea não chega o dia. 

E fa• toda eeta gente eete 101ur ro, 
Porque a minha cabeça se rachéra 
Segondo tinham lido no •Casmurro I• 

Eu declaro porem em phra1e clara 
Que pr'a cural'a, sem cheirar a e1:urro, 
- Vou meLU.1-a ou mlos do Rei Sagara !. .. 

• a•ut•. 
a Referente á noticia dada no nosso uhimo nu

mero no~ .cumurro na E'lite•. ..... 
O NOSSO CORREIO 

Ntllo Jm1ior (Leiria). Té faz focrible q ue ae in· 
eommode com coina tão poucu. - Nós não per 
gunlAmos só ao senhor quando 001 enviava a1 
'""''ª' da auignatura. Pergunt&moa a todoe -
Quem aer.ica ..• 

D. RaJ tva. - Uma boa temporada deaejamoo, 
uaim como, na volta, vlr tH& Marig4nga muito 
branquinba. Muito agradecidos por ludo mmo1 por 
aquelle aonelo que jã veio publicado .•. o'aquella 
parte que oóe aabemoe. Quanto aoaoutroe doia, abi 
vae ji ªº' e para o outro numero o reeto. 

Nlo eequecemos a promeeaa e e1peramo1 aucio· 
eameute. 

Si111do. - Quem, o 1enhor ? O que noa parece 
é u10 grande b<>Jhudo, e u suu producçõea só silo 
boaa par& as Bibliotbee8' Secretaa. 

S urprua: ~ Já fallámoa ao Avelino, eatamos 
A esp~ra do reato. 

~ 

QVAna~s sarAnAnAs 
1 

llhis vale que a negra morte 
Ponha termo ao meu aofl'rer, 
Que eu viver aem ter a 1orte 
U'um beijo teu receber 1 ••• 

11 
Eate amargo aoffrimcnto 
Que o coração me anda • rrir. 
E' como a marcha do vento, 
Nioguem a pode impedir 1 . • • 

Ili 
Zombando d'aquella earta 
Que eu te eecrevi com pai1io, 
Não fo1te maie que uma iogr•t•, 
Que mataete um coraçao ! ... 

R e i Da r o • -PEllUlllllTO 
N·eeta nova l?eraçAo 
Onde ha aó d1vereidaJe, 
Todoe diLem o que aentem 
•tu nioguem fala verdade 1 ..• •a r ica e. 

colar de perolu a que se atribui• grande .. ti ma· 
çtlo pela eua antiguidade e valor, pa .. ava pelo im · 
menao deagoslo de o perder, •em que fosae poa
ai vel t-0roar a vel'o. 

01 Bao!at fizeram uma bulha enorme; oa pre-
101 gemeram com annuncioa do aluiçara1; o 
collar nào a,pareceu,maa o Bae!a, que •• mostra
v(d'uma reeigoaçào enogelica apparecia d'abi a 
dlu com um e1Uoval feito no Magalhães. 

Ao eommuoicarem ao noivo a grande nova, a 
Quiteria dizia baixinho ao Juca: 

- l!ó tenho pena não lhe poder dar nma joia 
egual á que elta perdeu. Nunca·~ cooaola1á! 

Elle, baboso, respondeu; 
- Mi próeurem outra parécida com ella e lh'a 

pá~o eu. 
O Baeta, no dia seguinte, • ioba a Lisboa, visi

tava um agiota afamado, o tenha o 1eguiote con· 
cilobulo: 

- Lembra·ae do collar de perolu que lhe em · 
penhei? 

- Ainda foi ha dias! ... 
- Pois mande-o boje me1mo ' praia, a minha 

caaa, que 1' utari quem lb'o compre. 
-Eotio o noivo? ... 
-Nio lho .iiesera? Viver não custa; o que cus-

ta é saber! 
• Oude 1e lê menino• deve ler-ee menin61. 

M.. M'. . To. 
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Como ooa cooate que alguem dine nio haver en
ue DÓ• quem roaae competente para fuer critica• 
tbeatrau, e como, talvei,auim aoja, dri10m01 not 
d'ellu e vamoa lentar produzir uma liçdorinAa de 
tbeatro 

A.b.llA.DORES 
Oa aonborea couhecem·o• ou, pelo mcnoa, teem· 

01 vi ato, eaaea filh01 /amilia1 ou nao, menino• pro· 
digio1, como lhea chama o ar. Freitu Drauco. 

t!io 01 diacipulos de Talma, nome que ouviram 
uma ves o ~ue nunca maia lbee e1queceu, e o qual 
- muito• d ellea - não aabem 10 pertence a ho
mem ou a mulhtr, auim como, - qua1i todoa -
ignoram a miado deaempeubada por tllO grande 
taltoto no tbeatro em ~ral. Slo 01 que ao ouvi· 
rem - ..trl• dt Talma - ignorando a era da aua 
putagem pelo mundo, julgam ter aido elle o crta
dor do tbcatro, do drama, da comcdia, da farça, e, 
emfim, do tudo quanto veem rtpreeentar entre el
lea e 001 theatroe publicoa. 

Slo, principalmente, os que, na eua iguoraneia 
de que fuem gala, dinm representar pela etcola 
moderna porque 01 proeea101 da antiga ~ in1cei
taveia, nlo obatante deeeonbeeerem, pela aua ida
de ou pela aua pooea curioaidade, ea1e. proeeuos 
de que faiem uao quando os vi1it1moe no palco -
onde do f.aer todo o pouivel de acrem r1al11rou 
e cerdadtiroi - muonde ooa diiem com a tmpha
•t e a pompa doa antigo• comediante. : 

-Nio te poaao attenderl Ettou e.lo pNlOCupado! 
Ou cutao: 
- Quo dice•? Nilo te pa.reee qua eatived altura? 
E ftgOrA que démoa uma pequeni11a ld6a do que 

ellea a1lo
1 

vamo1 dar-lbea dois dodoa de eonveraa 
di&endo hea o que ouoca te deram ao cuidado d~ 
aaber. 

Aaaim, der-lhe-bemoa uma ~inAa do tbea
tro na tua primitiva ; da aua e.oactoaçào ; dot aena 
auctoru ; doa aeu1 ~· ; c!o. eeus progruaos ; 
doa 1eu1 actorea m&11 celebrea ; do. teu• reforma
dorea ; da aua arlt ; e de muilai oulriu ccúai que 
QO depoit ft dirão. 

E •.• no proiimo numero, teotaremoa começar 
a e1boçar uma monograpbia qur, •• 1101 tmablla 
o jui•o a n61, a ellea 6 muito ponivol que ... oem 
lhe• paue pela viata. 

IC IC T O .. 
E.' APROVEITAR ! 
U para 01 lados d'Alfava 
Aonde havia uma feira, 
Um velhote paaaciava 
Com bonita companheira. 

Deapertou· lhet a attoo~o, 
Muito povo vl'!r parado, 
Em freute de um barracito 
Que eot~ oa outroa 'atava Armado. 

E conseguindo parar, 
Da barraca muito perto, 
Ouviram então beriar 
Para o povo boquiaberto : 

- A entrar ninguem rulata 
Poia gastam pouco dinheiro, 
8ou o melhor retratiat~ 
Quo exiat.e no mundo inteiro 1 

É entrar, aenhor'e, entrar! 
E' um inetantf'1 um quui nada; 
Se oa btllol t@m de pagar, 
Oa íeioa nilo pegam nada l 

A beldade di1 então 
Ao vegete em tom gaiato : 
- Approveita a oecuiAo 
E vae tirar o retrato l 

.&.-.r • ll!iill «» 
Nunca, ;amai1, em tempo algum, 

perguntaremos aos nouos eatimaveia as
sigoantea da provincia quando mandam 
aatiafacer as importanciaa daa suae aaaigoa
taraa relativas ao primeiro trimestre que 
está fechado com este numero. 

Toda a correspondenoia deve ser dirigi 
ao Rei Sagdra. 

O C A SMURRO 
.......,-..tj 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
P e r 11unca 

• li:u perg1111lo uma ptr9•t1la• 
1','m t'tr10 1tm•abor40 · 
- Porque 1. q~ o "";'° aguadeiro 
Coltuma a10()0r-1e ci mdo t 

La Dorna . 
R e11poet n• 

Com rcopelto a tal pergunta, 
Vo~·lhea diser o que ponto: 
- l:!o o typo ae aaaôa i milo ... 
E' p'ra não aujar o lenço. 

L4 no lambem a retpotta 
Em ~tr<o 1tmnborlio : 

E. X . 11. 

- €' porque O VOHO aguadeiro 
E' um grande porcalbio ! 

.ro iio Jlor e no. 
Pela maio 1implea rado • 
Pelo maia reeto bom aeu;., · 
Poit 6 grande porcalbio ' 
Quem guarda o mon.>0 oo lenço. 

.r. Valpn. 
At outraa, Ji aabem, aeguiram o meamo cami

nho du auaa antece11or11. E1ta'll1t11 tio booi
tae 1. .. 

Tdo bem metrelicadaa ! ... Coitado o ! 

Persunro. 
T ambem eu vou perguntar 
Uma ptrgunta d'eaturro : 
- D0Nta, &lpo t Rti Sagdra 
Qual doa trea é maia Ca1n111rro 1 

J oão llore ao. 
Para a aemana : 

LA ' ' ª e mote 

M ATUTAÇÃO 

~'oi utc o maior matuto <UI matutaç<lo que tanto 
matutou e que por umto matutar primeiro ooa en
viou todu aa docifra~õea d11 producçõea publica
do no 00100 ultimo Caomurro, podeudo t ambem 
gab&r·IC que foi o uoíco liobotla que au...,in;iu o 
euygt111 17po1trapbieo. 

Ji lhe envi,moa O Pt Torw, d~ ncaao querido 
..tlb11911Uq1tC 11, e vamoa lambem mandar maia um 
pé ao illuttro Altoalbari de M· fra. 

NAo lhea damoa 01 parabcut por quo ha muito 
que 10 cá gabam eate1 doía beroea . . . 

N'eoto numero olo ha dobrada [ queremoa diter 
n:l.o ha proa. lo, ba aó quadro d'bonu, como tom~ 
pre) mu no proximo Ca1murro vae btvcr uma pt. 
1i19utira d'eatalo ! ... 

Decifrações do ultimo numero 
Charada• em J)hra1e: Cuotioa, Top1>io Eucba· 

riotla, Aguaçal, Minhoca, Camiu Papa6go, Solfa 
Alemquer, Anadia, Piotaroso, êalandre, Amar~ 
gora. 

Combinada• : Roaa Dello, Maearrooico. 
l nquerW,.: CamMim Alcornoque, Darbota. 
Ptrg1mtai: O poise, Porque dli pa1ugeo1 Soa-

lheira, Poderneíra. ' 
Tl1eltph011icl1: Parodia. 
Phrattodo : Carregado. 
GtogropAical : Pampilbo1a, Villa Nova de Cer

veir•• 
7'ypograpAiC01: O bobemio acote-10 bem entre 

aa mulberea e o vinho. 
LogogripAo : Rei Sagira. 

Deci Cr a d o1·es 
Matuto (28J, Aleaalbari 28)1 318 (28), Ali. Pio 

g8), Galueho do 16 (28), Ale,Jo&I (28), Gandaio 
26), Dibi (2ó}, Azar (2ó), 1. !). (25) Camillo (26) 
erep (22) Frei Ré (21),Zarelbo (2Õl, Mocar (20): 

IA!spbar Êman (19), Ma Kareno (Í9), Jarealva 
(1~), Olcgna (19), Lajavrac (18), Dogma (16).Ma
karof(lõ), Zizi (14), CtlDeguodea (14), Morcego 
(12), Mauolello ( ló), Ozordep (10), .iariqoinbaa 
(9), ZumZum (8). 

CHA RADAS 
E n• phra8e: 

Ette appelído que todos temoa aerve para eu•O· 
lar oa gatoa - 1, 1. 

Amade u 
Esta pedra ua batalha 6 emharcaoilo - 2, 1. 

Pae d' 11111ao. 

vlbei, o conai.nto 1l°vogal o'uta nota; porque'of
ferece na funcç•o outra nota,que é para o periodi
co um(uudaçdo,- 1, 1, 1, 1, 1, t, 1,_8. 
~---.. • ..... . . . . . lf. 

Aqui nota que a nota noe:oabot é mineral - 1, 
1, 1, 1. 

8Cft .. ,ve r . 
Olbu para o que apaohaa e lena um ioaceto -

1, 1. 
Olhei com tala mulher para ut.l homem· 1, 2. 

zare l bo. 
Na muaica oate ser fica enfermo - 1, 2. 

Z6 # epo l . 
~ate •nimal tem doença n'eata bebida - 2, 2. 
F.m Roma e na Batalha é pão eete poiso -1,1,1. 

"ª'"º'ª· Eate appellido no mar é terra portugueza- 1,2. 
Z6 Be n&o 

Oa pauaroa e aa mulheree 16 apparecem proxi. 
mo da nouto - 2, 3. 

. Z~pedro . 
~• mu1iea eatà alegro e aqui tem fome-1, 1, 1 

a a n e va. 
Doaca o animal qae eatá no olho - 2. 2. 

Ali-Bab a . 
No corpo o na embareaçilo e.til a embareaçlo 

-2,2. 

E 
• e u d o . 

tia condemnada no peceado mortal mortifica 
otte ~logio - 11 2, 1. 

E n • v o r lilo • 
Sempre 1ervi p'ra abafar - 2 
E aem ter pobre, no '"rlo, - 2 
Vou p'ra a terra em que a urdioba 
De gorda pinga no pito ! ... 

Cedllo 
C r oliJcen tea 1 

~uando ubi a tomar - levei uma - que com
prei em -

Re p o rt,.r. 
O - 1ó - durant,o seu -

Fo• qul a b ae. 
O - quando - alguma coiaa foge logo para -

Murpr e••• 
E.te diploma é de papelão - 2 

Baile ' 'ª · 
IUÇlDAS 

Gooa-raphlc a• 
Formar oome1de terras portuguuu com a1 le· 

Iro• du aeguintea pbratct : 
Tende ramal Elvas ? ..• 

Fo•quluh• • · 
s e a oardina de Oeear ... 

Varlao . 
Na m estra 

PERGUNTAS 
E n y e-ma:t lcnlil : 

Qual é a terra portuguesa que eatti recolhido ? 
R e l B urll\rlo . 

Qual é o nome do terra portuguesa que tirando
lbe uma letra é peixe ? •.. 

L n nr Hol rac 

E~YGIAS 
Typ o a-1•aplhcoi;, , 

6 VJ.ON TITULAR 
Hurpr~••· 

PU~T.I. UO?A 
Z 6 8 ep o l d'. L oh& X X . 

NOTA Astro 6 NOTA 
R e p o r&e r 

LOGOGRIPllO 
( S011e/4 do BOCJ1.gc) 

•Meu ecr evaporei na lida insana - 28, G, 6, li , 

D 
11, 2G, 6, 12/;14' 

o tropel daa pai1õe1 que me arraatava; - 2 , 8 
1 • 2, 10, 23, 1, 6, 2G, 15, 20 

Ah. cego eu croa .. . ah m1aero eu julg1T1! - 23, 
. . . 10, 1. lH, 20, l f>, 26, 

Em mim quu1 1mmortal a tnencia bumana!-16, 

D 
2, 211,20, 

e que iooumcro• aoe1 a mente u(aoa!-21, lo, 8, 
G, 13, 24, t, 

E1i1tcnci1 fatltU: me não doirava - 23, 6, UI, 22, 
4. 15, 20, 

Mae cie aocumbo a Natureza eaer~va - 21. G, 18, 
'18, 1, 

Ao mal que a vida em sua ori11em d11mna.-23.1~1 
10, 11, iro 

Prasero, aocioa m•U• e meua tyranoa,-12 13, 4, 
7, 19, ~2. 1h, 1, 11 

E.ta alm1, quo sedenta em ai rulo coube,-16, 2t, 
21, 2o 

No abyamo voa 1u111iu doa d-ngauoa.-25}4,ll, 
24. 2, 9, 10, 11, 6, :.r8, 11. 

Deua ! Oh l Qaando a morte a la• me roube 
Ganho um momento o que perderam auooa ;' 
Saiba morrer e que vifcr oilo aoubo I• 

R u llnn'tllo 



Joaquim Domingos de Oliveira 
COM 

ARMAZEM DE VIDROS 
Christites, vidr11çaa, louçaa, jarras, cao

die1ro1 e outroa objuctoe. 
Vende vidro• para carruagens o arma

çi!ts do lojas e msnda pôr vidros em ca i
xilboa. 

Vende por atacado e a retalho · 

4.6-Rua do S. Paulo-48 

(Prozimo no Arco Grondt) 

JOSB \ICll~TB O'ULIH!IR\ & e.• 
E.J:O SEOOO - 2'5 

Antigo• fórnoe do cal o matto. 
Cal cm p6 o om prdra para eatuque1. Caecalbo, 

cnorraçn, jlrilnito P"''" bctonilhn., etc. 

JAZIGOS 
Sub1err11neo1 e d~ copella do 20<UCOO réit pnra 

cima ba feito• o f.ce1n-10 " prompt<> o " prcat•· 
çUe1, par .. Lieboa u provinch• • ; urnaa pt\rft 01aa
dR1 e adul,01 ; Chri1to1 e ca•tiça~• em marmore, 
etc 

10- tlul\ dl\ A•Nnmp~ilo- • ~ 

JORGE A. DA CRUZ ------JO' ll MOllEIRA ~ \TO B F.•• 
OFFICINA de cantaria e esculptura 

Depoeit.rio1 de tocloe 01 producto1 ctramico1 da 

FABRICA DE PALENÇA 
31. Trn. de Corpo S1111, 33 

1, li. ~••• •• Carr1lh, f> 
Oepotito do materiae! para eonltrucçlo 

R- 24 DE JULHO 
___ _,.(P;.;m= t .. = .. q~ 4oe marteMll'OI) W11_ 

Francisco do Nascimento 
Latoaria de folha em branco 

e trabalhos em zinco 
37, Estrada de Campollde, 38 ___ ,___ 

FABRICA NACIONAL 
l>R 

rapeis l)inlados, 
couchés e de luxo 

25. Rua de S. Seb1stilo da Pedreira, 27 
DEPOSITO 

102, flua hna dt Al0tada, IOt 
Grande aortimcoto de papei• naciooaea e ce

rao~ti ros, ole1doa, ta~tea, mo,~•i• e eatofot. 

José Miguel dos Santos em Commandlta 
SuCCESSORKS IJI! CALl.ADO & e.• 

Ttlepbooe, 603 Ttlrphone d1 llbriu, 878 

Antonio da Luz Sonsa Leal 
Latoeiro do folha branca 

Empreiteiro da Companhia do Ou, cncarr•g•· 
.., de etnalltaçlo do agua ou g.11. Soearrega-•e 
por tmpreitada ou jornal de todoo 01 lrtbalbot 
pertcucen te1 1. 1ua a1te, qutr em iinco, chumbo 
ou ferro galvaoitado. 

lla1 de S. Mar(a_,l,_ 4_7 __ _ 

SEBASTIÃO MIRANDA 
Commlssões e conslgoacões 

Cimento• nacionae1 e catrn11geiro1, ladrilboa, 
azulejos, moealtot eni todot 01 padrôet e -lifl'oren· 
te1 outro• inateri~ea de conatrueçlo. 

Unic<11 importado- do b-Om conhecido cimento 
t.llftrca ELKPH~NTE. 

Largo Conde de Barão 

O C A SMURRO 

MANOEL JOÃO DA CO ~TA 
DOURADOR 

m, ROA DO SALITRS, i43 · LISBOA 
Eocarrega·se de dourado• e pintura• cm fj!rt· 

ju, saiu e tbt at roa, 11>obili"' e molduru em tO· 
dot os genel"03, image111, adreHee e ornRm<'nttl· 
çõea em cartio, puta etc. conetrtam-te louça1 de 
t<>du •• qualidadu coin a~asima pufciçio. 

•A PARODIA• 
\'eode·•e a collecçào completa. N'e.ta red•cç~o 

aa diz 

-A-'-N-Tl-GA DROGARIA 
DE 

A . Uarvalbo J.º" 
SUCCESSOR 

JOS~ HENRIQUES 
38 - Praça das Flores - 33 

LISUO.t. 

Oleos, tiotu, \•eroiza, geuo.1, cimento, en1ll 
fre e tudo mail' iohereote AO 1eu comrocrcio. 

Pre~s iimiladissimts e para rereade_r _ 

EMPRESA FABRIL 
Augusto Prestes & C. • 

SUCCESSOR 
Fornecedores de Suu ~lage11adea o du rcpar· 

tiçõeo publicas, f&bric&attt e import•aoru, ein
preiteiroa de canalisaçõet. Officina1 rnechanicu 
de eer.alberia, torneiro1, marccneiros, niktlagcm 
e brooseador. Fundiçio de metu1. 

23 a 41, Raa do loslilalo lndaslral 
ESCRIPTORIO E ARMAZfM 

38, 40, Rua da Boi \'lsla, 42, 44 
Telepbooe u.• 498-Eodcrcço telc~apbico, NI· 

KEL. 

ERNESTO EDUARDO CUTRI M 
COM OFFICINA Dk 

SERRALHEIRO E TORNEIRO 
13, Rua dos Iodustrlaes, i6 

IA• rv• d• O. OarSOI' J) 
Eocarrega-ae do todos 01 trabalho• mecbanico1, 

civi1 e agricolu. Grande vsriedade de de1cnboa 
ein ferro lamiusdo e fundido, p•ra gradumento1, 
corrimõee, grade. para e1oda1, portiitf1 clar•· 
boiu, eatufat, etc., tambem co11111ue tod•• u fer
ramenta• _para f•brieae de eoo1ervae e oO:icioAs de 
funilei10. Sati.efaz todiu H cncommcodu PH• Li1-
boa, Africa e Bruil, com a maior perfeição a p1e-
ços reduzidoe. _ _ __ 

ESTABELECIMENTO 
DF. 

rERRAGR~S MCIONARS E ESTRANGEIRAS 
DA 

Vinva Tbiago da Silva & e. A 

9', Praça de D. Pedro. 96 
Oflicioaa d.o acrral~ria e de donador o bron· 

zeador de metaca-Prenii1do uA E1po•içi\o lodua· 
triai Portugucift de 18~3 c.m a 1ned11llt• ª'' gr•n· 
de merito e menção bonrotM - Grttnd.: 1or1imcuto 
de talberea com <abo a'ebano, metal brauc • e cri•· 
toA.e, canivete1, theaoura•, baodcjMl. ecrviçoe p•r• 
chá e café cm metal br3ncoe crietor"' e oulto1 ar· 
tigoa para uso dorneatico. >:xecutam-10 trabAlhoa 
para grandes e pequouu ~-on1truc~1 c<•m voria
diuimo aertimento do Artigoa de ornoo1on1açilo em 
todos 01 geoero• o estyloa. l::ipoai~~o f!Crm•nouto. 

ESCIU.P'l'ORIO B D8POSITO 

Rua das P~rtas de Santo Antão 

A GHUTA AZUL 
D& 

LACERDA & RE I S 
Oorhuari1, Relojoaria e Joalberia 

J'oNltc<dor dG cnú:<J de $11C«)r TOI da 0-,, »Ili J 

Rtal doo Cam1nA01 de FtTTO Portugru:u• 

Gra nde novid~de em objectoi d'óuro e 
pratA proprios para B rind.,9-Qrande sor
tido em r t:logios d 'ouro , prata e aço -1-:o
earr~gam-ee de todos os concertos em obje· 
e tos do ourivesaria e rdojoaria - Cem· 
pram, v~ndem e trocam ouro, e prata e 
podraa fiou - Vendem ouro e prata a 
puo. 

66 A 67, Rua da Palma, 66 A 67 

IST ~NCIA DE ?Mt~:ZIBAS 
DE 

Jacilllho Soares 
da Silrn Pereira & C:' 

Roa da Boa Vista, 69 
1lrtada do predlo qoe Coi de Ftrreira Pialo 

en1 Hneulia par' 1 R. 1 iule e Quatro de Julh 
Telepbne o.• 216 

Sorrimtnto ele modeir.u o maia completo que 
e1i1to em Lisboa, para coo11ro~ts ci9is e ott· 
•ata e obrai de marcêoarh. 

Pr.çoe muito ~aumido1. 
Grande deposito á Pampulha 

DEPOSITOS 
OE 

:\lArnRIAES DE ~ONSTR~C~ÃO 
De' F. H. d'OllYelra & C.ª (Irmão) 

628 - Rua 24 de Julho - 6~ 2 
Numero lelepbonieo, 128 

MadcirR• oacionflCI e eatrangeirae. Oaotariait, 
IAscdot 6 ca1cõe1. F'abticaa de oal, l•drilhos, mo· 
u1eos, pol vorn 6 esploraçilo do pedreira• no Co••I do Alviti> - Alc•nt~ra o PAÇO d'Arcoa. Expor· 
t•ç1to p~rA a Africn, Orazil e Jlh••· Escríptorio, 
Hu• Vinte e Qu•tro do Julho, 682. 

ÃNTONIO JO~E uoamm!\ 
COM 

Offioina de cantaria e esta.tuaria 

Mau10lt'JI, xadre~a e mRrm rca naciooaeJ e 
f'llr•u,:::~irf'I para m0\1ei1, bal"ôes e frente• dees· 
tabdceimen101. 

16, Roa Victor Cordoo, 18 
Lagedo• "'~:rntari•• parA tod~a ae construcçõ..:11 

tub 1 de grét, chnent<ll de PortlAnd, pozzolan• 
doa AÇ<>r~• 

DEPOSITO 

Roa U de Jolbo (à Ribeira MoYa) 
Baulro para calç-111, ptdra pau cal, telb~ e 

tijolo . 
Der oslto em Paço d'Arcos 

rArlf lARIA PAUIAR~S 
T YPOGRAPHIA-LITHOGRAPHIA 

Voices proprielarios das Terdadeirlf 
Lettras esmaltadas 

.Fornecedor d11 reparci.õe1 do ('ttado, ct.rnaras, 
('lte<'ll\4, ban ... oe, cornpl\ohia•, etc , etc. Oepo1ito 
e1clu1ivo do papel J?AfNllA O. Ml"ELIA. 

RUA DO OURO 


