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A GRANDE FEIRA ... 

Afinal, a feira de S. Bento é muito mais divertida. 
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2 O THALASSA 

REPETINDO ... 
No sel?'undo numero d'cste semtrnario tratámos do assumpto a 

211c hoje novamente nos vimos forçados n referir. E se o fazemos 
e unic:.lmcnte para que o nosso aviso possa ser meditado por quem, 
como nós, atravez de todos os peri~os, transtornos e nmcnças e sem 
outro intuito que não seja a roherencia e n fé 1>olilica· d'uma causa, 
se tem consen•ado sempre no honrado po~to de vencido, sacriíi
c.ando interesses 1>essoaes, sacrificando ::t tranquillidade, arriscando a 
propri:.t cxistencia - p0rque indiscutivelmente a arriscam aque11es 
que fronteiras a dentro tecm J>()sto n sun. Jlenna obstura ou brilhante, 
c:om desassombro, com alth1ez1 com honesta e insophismavel inde-
1ic11dencia ao servi<;<> das velhas instituições, derrubadas em 5 de ou
tubro menos pelo esforw republicano do que pela intriita e des
união monttrchia. 

Ora os que a este numero pe:rtençam - e nlo são muitos - tttm 
o diroito de fallar com desassombro. M•i•. Teem o dever de ser 
escutados com acatamento. 

Ninguem mais do que nós avalia e pre~ta ju.,.tiçn a todos os 1110-
narchicos que depois da "·ictoria da Rotunda bt mantiveram no campo 
tradicional. Ninguem mais os admirn, ninscuem nrnh- os considera. 
E se todos teem direito a esse merecido testemunho, os exilados são 
por certo aq uelles Que devem fi2urar 110 primeiro plano. 

Devemos notar porém q ue. havendo exilados e ... exilados, nos 
referimos aos <1ue o são, obrigados pehls ci1·cu111stancias, pelas per 
se(luições; aos q ue abandonaram interesses e famllia com os olhos 
filos n'urnn bandeira', com n alma cheia de fé 11 ' u111 ideal, sacrifican
do-se, luctando, amassando com muita la1trhnn o pão comido no es
trnn2cil'o, e não aos que transp111ernm a fronteira por snobismo, 
f)Or diverti111euto ou .. . p0r modo de vida. 

l la que distin~l1ir entre uns e outros, Porque é p reciso respeitar 
o merilo. Para. os primeiros escrevemos. Pnra elles e para os que 
na Patria con~rvarn a mesma linha rerta de sempre. 

E' lriste que no momento actua1 haja quem, di7endo·se monard1i· 
eo, pretenda aititar a malfadada questlo di nastica, que foi a causa re
mota da queda do secular throno portUfiCUC:t t que a inepcia diplo· 
matica não soube ou não quit ....olvtr pela !<Olução honrosa d'um 
consorcio que para sempre extinguiria as velhas contendas e ri''ª· 
li<lades no ramo brigantino. 

E' profundamente triste e proíundamtnte lamentavel - porque 
se é certo que a Patria portugueza ~6 tem 11nut Corôa e um T hrono. 
1130 é menos certo que essa Corõa e e!ISe Throno seri lanto mais 
brilhante quanto menos desinteresse e riv:tlidades em \•Olta d'elle 
se ni.e-ruparem. Quanta mais dedicação e f i~urns valorosas o esco· 
1·nre111. 

A ningue111 q ue tenha o rudimentnr co11heci111ento dos homens 
e dn vida, pódc restar duvid;) que o sentimento nacional pende na 
sun inq11est!o.i1avel maioria pnra o ultimo Monnrchá c1ue reinou em 
Pol'tugal. Assim é, e comprchensivel é que assim seja. Mas pes .. 
sõa ali.cuma, fronteiras a dentro, tentou crcar diffic-ulda.des insupe
raveis n'esse assumpto. A forma honesta da conciliac;ão, o modus 
faritrrdl que solucionasse esse nefasto incidente nascido ha o itenta 
annos; a paz completa, a união absoluta entre o desavindo ramo 
dynaslieo tem sido a suprema aspirao;ão do• monarchieos p0rtugue-
1es - d'aquelles monarchicos que olh1un mais aos superiores inte
resses da Patria e menos ás vaidades e ambições pessoaes. 

Pois foi n'um momento d'estes que alguem se lembrou de ir in· 
sultar n' urn jornal a memoria d'um l">rincipe que, se erros commetteu, 
(e quantos dep0is não foram eommettido. pelos seus ccnsore•!) fo
rnm bem duramente expiados no amari!urado exílio d'uma existen· 
eia inleira - d 'uma existencia santificada no exemplo mais gran
dioso ern fé e em martyrio que a hi<storitt regista! 

Triste! Profundamente lamentavel e triste! [ a tremenda gaf/e 
só a podemos comprehender e desculpar por ter sido commettida 
por quem, mettendo·se em assu mptos politlcos n que sempre foi ex· 
trnnhn a sua inquestionaveJ hnbihdade de jornalista li tterario e no· 
ticioso, havia fatalmente de dar mnu resultado, tratando d' urn caso 
de tn11to melindre e po nderação. 

Por Deus, senhores, tenham jui zo e lc111bre111-sc de que quanto 
mnis se desunirem, mais unem e fortnlecem o commum ad versario 
p0litico. 

~**~-
f\MPLf\ LIBERDf\DE 

CONDE OE ARNOSO 

antir~~~':!~!td·~~~~~,h!'!!.~C:..~! ~':"A~:i,:.nario da morte do 

ami:C:1;~~:~:· eq~'m 0 S:viror ~~ ~~C:: in:xC::f.~1~Ã&.aJ!v~!\:o~ ;,n; 
muho tempo 1nais a sua memoria ~rã evoada coino o exemplo da fi~clidadc, 
da corr~lo e da m;1is 11obre comprchens!o do dt'ltr. 

O secrtlario particular do des\'tntur.tdo e rrandc rei o Senhor O. Carlos 
nilo julgou terminados os seus deveres de amigo intimo do monard1a, apoz o 
cob:irde atttntado de 1 de Fevereiro de 1906. 

N'1 anlla"A Cauum' dos Pa.r~ no meio d'urn isolamento doentio, batalhou 
com corajoso desassombro contra a villez.a dos que j4 tudo em:aminhav:am 
para A dc1·rocada do secular throno 1>ortuguez. f oi dos r>oucos que ludo 1)rC· 
viram; foi o unico que, cara a e.ara, disse duru nu1.s lncontcstn.vcls verdades 
ao cntao t>rimelro ministro do SenJJor O. Manuel, o almirante Pcrrelra do 
A1111ttl1 de tllo hmcsta memoria. 

N'uma SCl'IC brilhante de i111polgaveis discursos o sr. Conde d'Arnbso vati· 
cinou toda a tragtdia que d'entio pa.ra cá se tem desenrol1do. As suas orações 
fkam como um 1wi.drlo que no futuro lembrará aos vindouros que o seu autor 
era a lnearn1çlo suprema do ~·elho caracter porturun. 

Nlo teem citas nossas simples palavras outro merlto que nlo seja o de, 
no fundo da n~sa obscuridade, prtttarmos ao illu\tre mono, cuja honrada 
m~woria hoje t'On>titue um rdngtrio j dôr da 1ua Vi uva e de 1tt11 t'ilhot, a 
no«.a m~it s.entida homenagem, n'esta data tuctuosa para todos os que piem 
o dt\·cr aclma das amb'ç6ts. 

POBRE INNOCENTE! ... 

Um 011/011/st ll de catCjtOrla afflrma-nos que a maior pt rtc da SCC('IO Etllos 
da Dfl#(fl da L11tla é escr11>t1 l>elo s r. João de Mencus, cuja actlvldade mental 
é a1>c1111 conhtcida 1>elos chi iques que tem quando ve t li ucm arrti&lar os 
olhos . •. 

vene~oºef.°~f:d:~~·.::!Wa J:,r:;:fl~ c~i~~~':: .r~1ponubllidade dt lodo o 



GIGf\NTES & PIGMEUS 

GLORlf\S DO Pf\SSf\DO 

VISCONDE OE CHANCELLEIROS 

~==Es=ta=d=l=1t=a=t=p=a=rl::a::m::t;:-..ntar da grande nomeada. 

<=======::;::::;-

PRESENTES: 

-"'~IV 

ASSOCIAÇÕES DE SOCCORRO ... AOS TUBARÕES 

mcr~; l:;J~:!Q~: Í1~~~~~r~:~ a ·~~~i~~f~i~~~:i:~~~ :i'é~~"d~sc~~~,~~~i~~; 
ajudas de custo, tudo IMIO pelu mtsnHUI 11.ssoc:iaç~'· E' caso para estas s-ri· 
ta.rcm por so«0rro . •.• 1>0IS este dtixa de ser mu/110 para s~r ... aos l11barots! 

--""'~ 
T f\CTO POLITICO 

Otp0ís d'um.a ou mai1 \•iagws de: propaganda politica, o illustre estadista 
do Calhariz nlo achou nada mais OP,portuno para atirar'' faces dos adhe$i\'OS 
que tm mínglllda quintidade s.c enfileiraram n~ Onião, do que este mimo: 

J' tivémos duas incunócs; agora vae dar-se a 

:~~i;:iil~~ ~: ::!~.~~hi';~~sºp':.%':!:°d~~!;:: 
bllca. [JICS ubcrio cumprir o seu dever, enqua
drando-os. como nn tachca applicada s-e usa com 
1 tropa fandanra. • 

Slo utas alhos t1te1 rtpublicano1; nlo ha pc>r onde escolher; em sa.gaci· 
dade: e t1.cto politkos s.lo todos da mesma forsa. 
poim~~rae!ft,~c:i~o~~~~~. ~o chefe da Onião atE deve dar alento ao sr. AI· 

V "GLORlf\S,, DO PRESENTE 

NUNES DA MATTA 

? ••• Aht é o " NónH"· •. 

COISAS D'ESTES TEMPOS 

Ha dias no Potto, na Avenida Sar.ah•a de Carvalho, um indh·iduo que por 
a1i pasSa\1A dc1>arou corn unia urn1hrr que se lhe tornou suspeita, dando conhe
cimento do facto 4 policia. Est11 i11q11iri11do da pt-l'lnancnc1a ali da mysteriosa 
mulher, condu1iu 0 a ao Aljubt, onde ti/a 1>rovou en1l\o a sun identidade: era 
um autheutico soldado da guard:l·fiscal, que declarou ter envergado o traje 
feminino 1>.ara mcll1or se dbfftre;ar, por conveniencia de serviço, acc;rescen· 
tando ter ordem par:i. usím 1>roccdcr, !'elo que foi restituido ;l hberdade. 

Cntâo nem sc.-qucr Jll. o exercito escapa :ls 1>nlhae;adas d'estcs diclosos 
tempos?! 

--""'.....WV-~..J'lr_.,l\J>-. 

PLEBISCITO 

~UAL f O PARUMEHTAR Mfü "H~HES..? 
Dos biologicos com f41a 
Que r~am o Sf'u U$cnto 
No n6mco parlamento, 
Eu voto no Affonso Pall1. 

Tambcm quando o l(aiser sou~r 
Dos Nónn que Portugal tem. 
De Berlim aqui bu.car \•tm 
O Palla pr'a st-u chanceller. 

MIOU!:l DOS PAR.OAtS. 

Os dt7 milhares de eleitores ... 
Que com eon~ciencla o cltf(eram 
ji cuidam de arranjar 
Quem dilira o que comeram .•. ! 

UITOR ASSIDUO. 

O /11slustre deputado, 
O Slor U Perdigão, 
St 1130 'stiveue calado, 
O mais N6ncs talvez fosse 
Dà flmosa collecç!o. 

Se ldtunns e 8i11la1ras 

ac~l~~r:.:j;<;,~~ªJ!~dre-<ura 
P'ro lal da mbolinag'"'· 

fJl. LUIZ. 

~::°;~~;: ~e-:isf~~~!~cito 
Dando todos os meus ,·otos 
Ao wnador l!slea'Ü. 

LfÃO Sl!M 0AR~AS. 

Como ninJllC1TI tem o direito de 

~~~e·:~i!~!~~~t:~,~:1~ ~fn:<s!~.~~ 
ur o nónes. 

UM RlePINAOO THALASSA. 
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A nau encalha e perde-se no "grande" escolho 

... 

Emquanto o paiz dá á "Costa", uns cantam e oLtros pescam ... os salvados do naufragio. 
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ENTREVISTI1 COM O PRIMEIRO MINISTRO 

NFiPOLEfiO MFiLFiPFiRTE DFi COSTFi 
No palacio da Regaleira -- O primeiro jornal portuguez - O objectivo de S. Ex.a - Não é in

grato - A substituição dos Braganças - Senhor de Caci lhas - Dois rei nos - Recom
pensas - A pl.astica do Sr. Bernardino - Duas cordas. 

do &.~~ ~.~~c:,4~~i~o~!tS.d~1~r~~~~~';!;i:~~ ~.~e~~~~i;,~~c1g:~~~1:: 
pcdi~~~:~011~)~~~~~t1~~t!~1~~1~i/oª'Pal1~~jo ed~rcR~~!ieira tivt-mos que aruatdar 
tl(fUns inslantct, porque S. Ex.a estava conferenciando sobre a lei Clcitora.I 
com o seu valioso corrcllgtonarlo Manuel dos Santos, esperançoso bandari~ 
lhciro tturomachfco e consagrado actor :unador. 

sobr~ª!, c~1~1~~~::'s~~~:as~~ ~~:f1~~0~~'~1:1~qS::.~':: ~~o"";~i1~:t~ ~~i·~~i~~:'.!e:~ 
Ulustl'é ,,, csldcntc d'uma Jun\t de 1>arochla ia lendo a Rtpublica colloc:ada de 
pcmas para o ar entre as suas mllos possantes de democrata convicto e inte· 
mcrato. 

Uma can11>alnha elech1ca tiniu forte, e um continuo vr.iu annund1tr.11os 
que o Sr. Dr. Affonso Costa 
nos esperava. 

Um rapido olhar lançado 
pelo gabinete privativo do pre· 
sidente do governo, conven· 
ccu.nos do methodo usado pelo 
Dr. Affonso Costa nos mais 

~~~f;~sd:~~~~~: ~~~ ~~!: 
togn,pl1iado sr. fr2nça Borges, 
elegantemente mascarado de 
jornalista, inspirava o chefe 
dos democraticos nas su.as rcso. 
luções politic~, ani~da por 
uma pequena 1arra com v1ç~ 
su margaridas, carinhosa ho· 
menagem do Sr. Affonso Costa 
ao~ ami,&'O dilecto. 

Pelas paredes do gabinete, 
diver$0$ quadros ornamentam 
tambnn aque:lb. dtoadeira dos 

~~~~dJ: 8!:ibt!.'f':!m~ci:::!f~t:~1~~~i~C:-:ix'!,~A~1=.t~,~;o~: 
ftmun/ro tl'ap,.,(O "'1 Aff•-· 

A sua sympathia pelo "Thalassa,, - Sonhos íntimos 
O pruidtnte do minlste:rio, dtpois de trocados os primriros cumprime:n· 

tos, ~~:~:d:S ~':~ada quero accentuar·lhe: que a t-ntttvista ton«dida ao 
Tholossa reprfttnta um t'1oquente testemunho da minha muita estima por esse brilhante jornal. 

Reconheddo11 balbuci&mos umas palavras de agndttime:nto, mas o 
inunort.al t"5ladista atalhou rapidamente: 

Nada de atrndcdmentos, meu caro. E' a ~1erdade1 s6 i verdade. Creia 
que ~ um sentimento de jusnça que me dieta este meu gMto. O Tltalassa é o 

pr'imei'8Jfr,nr~ 1 J>:,~:~f."~~r' quem ~ .• , Confunde·nos .. . - tomimos commO· 
vldos. 

dccrclo":~~c~~~~io eq?a~1~0~~~ ~~ ~~~~:n:!1~::h;~[id~a~c~~1nf::.ícf~1~~~;: 
lf:r o Tllala1S1t mais amiudadas \•eze-s .•• 

- AI! sr. doutor! ... sr. doutor! ... não dlfia mais que nos faz chorar . .. 

dinh; J~º}IL~ ,~~,~~ ~~~~ç~!i.c~1a~~r~~n~~: :o,~~~ 'J: ;~!º:is1::~ndo é tudo dieta· 
pren~~'!!!~f~?r~ ~n~~1~1~~J:v!~,~~:~Unente de c<>mmoção e expuzemos ao su-

Slm, perfeitamente. Deseja elucidar os seus leitores sobre o meu plano 
rovcrnaHvo. Não tcuho duvida 11e11huma, porque julgo até conveniente tor
nal·o bem conhecido parn que nlo haja surprezas. O amigo será o meu Oal· 
th:r. E 1>ode rabar.se que ~ A primeira pessôa a quem vou confiar os meus 
sonhos mais lnllmot , u mln)1as mais reservadas aspirações. 

O ar. dr. AHonso Costa lcv:rntou·s.c, fechou a poria á chave tem seguidat 

enta~n~o.~rnl:~1~iir:s~~i~:1t ~;o~~c,~~· v~~d':J~'d:iter-$t que ainda vae no 
com:;iº· Tudo o Jue se tem g.a•s.ado t um esboço vago, as primeiras pedras 
1~~~~e,ª! ~1~~d~ sui::::r0~uc cscjo construir e de que cu strei a e:upula bri-

O throno - Quem desdenha . • • 
- Vamot ~r putH para que melhor me tomprehendam. Quando andan· 

fº:O~:u~r,:•~!:c C:"!í:: ;:;'íl~~~ª de: :!:~º~qºu:!e;' l~r"~:1i!b/1:,~º~ 
julgar nocivo aos internscs do pai1? Ah! meu amigo, que estupidez acreditn 
tmtal! 

Ha um nlhodlttldo porturun que: affirma: qaem dndenJt.a qautompf'Or. 
Eu dttdC'nh1va, k»ro ..• Comprthtnde, nJo f verdade? Mas como attingir 
semelhante: drsidtntum cmquanto a dyna.)ti.a de Bragança cs:tfresse tnfcudada 
aos \·dhos pr«'On«hot hettdh:arios? Ora Hia toli« i que era ne:ttSU.rio 
aabar N..st~ o que custlnt. Li cnt.lo muito a Modam~ SanREne. A figura 
de N1poldo dominou por completo o meu bpirite. fiz um estudo d'c:sse per· 
tonagem e tJtudel·me tambem minuciosam~te:, e: condui: 

cm ~:h~u: ae:~Ja~n~r:}, :t;Tt~i~ ~:~~:~:'tíl'::: d~ v~~·~, :~~:U! ~~ 
tinha 1klo im.pt-rador, tinha feito rds, tinha dado lei$ ao mundo . 

..,porque nlo repetir esse fado h1.storlco? Tanto mais que~ ji dna tam-
~~in= :=~·oh:• &'ru~~,J:k'CdaºE!:t~! portanto, toda a minha acção 

Pezando os correligionarios - Liberdade de Iam tolices -Amestrados 
O eminente chdc dos dtmocra.tlcos ftf. uma 1>rquena 1>ausa. Olhan1ol-o. Nos 

K1~s o lhos brilhava mna l11te1111t alegria, corno que illmninada por altos dcsi
gmos. 

~~!~ic~~:~~u~~ :meus corrtllglonarlos corn quem tinha que lidar. Estu· 
dei.os todos, vlu·os por dentro e 1>or fóra e ajuntou o sr. dr. Affonso 
Costa 1>iscando o olho ílt·mC rc1>11blie:ano da extrema esquerda. 

Préguci ~ libtrdadc 1>orq11e 1em1>rt repulei essa reivindicação indis)>t'nsa
vel. .. para mlm . Sim, crn llreciso A maxlm11 liberdade de razer tolk:cs para que 
~u 1rndc-sse trium ph1u'. e o meu trlum1>ho começou. D'aqui a attingtr o meu 
ideal vAt um passo. 

O sr. dr. Affo11so Cost3 toruou 3 faz.er unHl pausa t nós aprovtih(mos essa 
occa5iâo 1>ara nos referirmos " um ponto indispensavel a esclarecer no plano 
de S. Ex.•. 

Mas V. Ex.• esquece os outros partidos. A que p~pc:I ficam rcduiidos 
os srs. Brito, Antonio jos~ e to<los outros? 

- Ora, meu caro! Então pe1na que eu sou inento? Não os esqueci, pode 
crfr. Mas escute t: na devida altura lhe direi o que penso fazer d'esses pequenos. 

pai tt~11;~,:i~~:ou :~r:1~:~~~~1:r:=::J~~;:~·~ ~1!i~J~ºc~n~~i:;~ P;!rl~: 
mc.nto, E para os habituar a obedecerem ' minha voz. 

Mas elln, coitados, e1tlo 1' completamente a1ne:strados t p0rtanto só íalta 
que _:u =h:o~ ~i! r:r• me fuer eoroar imperador! 

O remedio - Coroação na Rotunda - Di'lisão do paiz 
. - Ntm mais nem menos. Poli"'° lhe expliquei logo ao principio o objc. 

cti\'O 1e!~t::n:i~iod~;~181::11aC:::S:;r,%~':fsºe':: o~=~io que sempre ·u1-
guri indispe_nsntl. O unlco mesmo que tem dominado o meu espirito t:l.a a 
minha \-ida. 

E tenciona faztr·se coroar im~rador ... 

l'I~ :Âq~~~~":~'A'rc~,ºT~~~S::h~~~ &!'ür'u"ed::.~~ad~da Port\I· 
E porque nlo al1ude: no ltU titulo' Africa? 

- Pa_n evitar supprutõts futuras. Depois., dlvldirfl o paiz em dois reinos, 
sob o mtu dominio abto1uto: o primeiro com a dpital em PaJmella para o 
BorgH, o ~ndo abaixo de Bra_ra, pano meu m.ino Arthur. Aqui em Us-
boa ~'<1:a:f~~. ~:!. J~~~!t 1com1ao na Ajuda. 

- E agora tntlo \'Ou dl1tr·lhe o qut rnen·o para os meus antig-os com
panheiros <le lucta. Nlo, nlo os podtrti ttqutc'tr, p0br~ pequenos, p0rque 

fr1~';;a~:i~~::da"~~!C:~n~~f~::e~1:~:.~fei~'~:~i'~.~~ :~~~~ioC:i:f1~~;>e 6u~i 
grande pratica dt 1ujldades. Vtr,, ver' como ellt engorda. 
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O Antonio josE ficar4 sendo o meu bobo favorito. Tem muita piada t no 
fundo f um bcllo moço. 

Oinrtc-mt immtnsamente. H'-dt ser ln.lado com estima. O Estevlo, euc 
estí naturalmente indlado. fica St"ndo o meu avalio branco e o mokque o 
HCUdtiro. 

Para o jolo de Mtntzts rtttrvo o carao dt informador privado. Tem um 
gtitinbo espttial parantes serviç~aquelle maganlo. e auim sucussivamente 

todo~ o~ :'dr~ ~~rd°i'.,!~~:~e.o ~~~nsadot. 
- De forma aleuma. '"' para commandantt dos t.rchtiros por causa da 

plastka. 

O primeiro acto do Imperador - Para o heroe . • • o Heroismo 
- Estamos infinitamente (!•los ptlH suas inttrtssantissimu rtv~ações, 

sr. doutor, e para terminar muito not obsequeia dizendo como inicia.ri o seu 
impc.rio. 

- t>or uma mfdida rugada.mtnle bentmtrita t socialista. Emp~do 

o m~oÉ~u:;,~';:~~~ªJ~º:~Ôlu? 
com du~!~O~~~o~~~"~:~."~~~~(~~c~~ ~~~it~a':a~~r':p:bG:~~s~ublicas do 

O sr. dr. Adonso Co1t.a1 csfrecando as mlos de contente, 1><>Z.·St de~ e 
n6s, agradecendo mais uma vez 1 rcntlltu d111 suas informações, encaminhimo. 

nos r,~~! ';'r~:i;i11c11tc liberal chamot1o1101 e, estendendo a 11130 direita com 
ar protector, declarou.nos. 

-Olhe: ponha Ili tambem que n?io me esquecerei do Machado dos Santos. 
Para CS$t reservo·lhc ... 

- O almlrautado cm chcrc? 
- Não. Reservo.lhe Angr:i do J lcrolsrno .•. 

~***~ 
ARCHIVO SENSACIONAL 

GALERIA DOS ADHESIVOS 
Todos devem concorrer ! 
Todos os nossos leitores devem mandar boletim ! 

Districto de Braga. 
Concelho de 
Freguezia de Cidade. 

........... 
Dr. Oustno de lim1 Brandlo .............. . 
Dr. Porphirio Antonio da Silva ........... .. 
Commcndador Alf~o Ferreira Diu .•..•.•. 
Dr. Ptdrtira d< Moura (audl1ôr) ............ . 
Dr. Jordlo d< Mello Paleio ................. . 
Dominros R:ebello Barbou •.•..•.•.•..•....• 
Dr.Jost Ltio Ferreira da Silva ....... , .. , . •. . 
Jose C. Tellcs da Silva Menezes... , ........• 
O uilhcrme Jos~ Pereira ............ , ...... , .• 
Antonio J. de Souza Ribeiro ................ . 
Dr. jºs.é de Souia Machado ............... , .• 
Dr. osé Rodrigues Braga ......... . , ........ . 

- • ,..... ,_. lri*s ... - .. _ .... 
• ........ ltor ...... s 
_,,.. ,_ .. 1911 

Todos 

Prof. 
Reg. Llb. . . 

Proir. 
R<JC. 
"'ºi· Rcg. 

Dtmocratico 
R.adiml 

~moc:ra.tico 

. 
Evoluc,onista 

N. R. - As respostas dt\!Cm ser cnviadRs em boletins copiados 1>0r este 
modelo. 

SEMPRE PELO MESMO SITIO! 
--- ---=-

terr~3::~~,5 :~al~cªf~~~: :~~~~a<:ln11~1':u"!aC:;r;:.d:;:,Jf:~:;.,~~1~: :~~~n~ 
padre deve con(ordar que a fllA j' estll muito vista e nós,_ no intuito louvavel 
de <t_Ue os amlros fa(a.m sempre boa rig-ura, pedimos-1hc hcença pua lembrar 
se nao achava melhor sal1ir antes ... para aqutllll parle ... 

Variava de amu(a e sempre era mais fr"co ... 

'-""ll------~~~---~~'lr--

UM "TRUC,, 

cm ~;i:'!,a~"J~:::ç:n!~!~~~:!e m':':s'~e'::S~i~!; ~~ J!~J::~~ 
os pequt11os proprittarios, que, dt n'uito ou de pouco, semprt: são propritU· 
rios, t colltttar a dusc operaria, s6 (f'iOS f que nlo ihc .. ~mo alcance .•. 

Est.b a vtt, 6 Z~ patw., que pequenos propriecarios constituem, por assim 
dizt.r, a maioria d'csta classe no pai% e vae d'ahi é predt0 tcl..01 bem contentes 
por caus.a das cteiçõesinhas da COsta, e para os ter tontcntcs o que fazer senão 

isen~-:~,~~0~:~~~~~t:1:c~~:.~~:· ~=!:: rn~~ ~f~':!~ 
14r Doutor, isto na alternativa do L.imotiro, on~e stjam mctlidos por~ ter 
ave.riguado estarem ton1ui1d0t com 01 monarchlcos •.. 

Que magkos e que tan.sotl ... 
E d'ahl ..• talvei que lhe comam a isca e lhe •.• cusptm no aniol. 

Ff\Lf\NDO DE Cf\DEIRf\. 

Diz a lacta: 
•OJ tOFtrnol de &rllm olnda não tVlt$tgul

'!,m1~7(,":ºnl$11r 01 du111pror/11rlas lira das d Frun(O 
Porta zue ali I dt roda WI mais Firo o unti· 

';u~~:1iJ:,.iJ,,/!';/;sÍ,"/o"a"/op'/:r ';:",: a"'/:V,S:/':!:z 
• oSSIJda(&s d'aqutllas dua.J prorlnrltU, /Mdidas 
d•uapplol 

E.! que I mal.s faril toll.S<lplr que uma provin· 
tia u dulntt~rt. dn N~o o qu ~rl~na, do que 

S:c~:!~:'::::J::Js///:, ~n"J:,/~7' "' inas funda· 
Ntm ludq u faz por durtlo, 'milhans U pro

b/1mas ha que u nlo nsolvtm tom a tspada.• 

Ora digam·nos: Isto não ~ preds.amtntc o mtsmo que se pusa entre o 
nosso ~aiz e as leis que o cscravisam 71 -

Até parece um esguicho do mt:1lrc Brito ao Com1>adre Affonso •.. 

-""~-
f\ DIVI Df\ FLUCTUf\NTE 

Alguns jorm\llstaa 1011to1 

t!!~I~~:~ :!~~ 1:,~~=1~ara d, 
A divldA augmt ntou mtis 
Oito mil e tantos coutos. 

fluctuante o nome o dli. 
Felizmente a pouco monta, 
Pois podia ser ptlor, 
Se por acaso o paiz 
Tivesse perdido a contai. 

Oito mil contos! Que ru? 
Eu conresso francamentt: 
Se tlla tem de íluctuar 
E se não pode ir para traz, 
Ao menos qut v~ p'1I frtmt. 

POBRES LAVADEIRAS! 

A'fHOS. 

offe~~~~~~'~it~1rc':ç1dot~~~!;.l'dodg,~:;!:o~~~:~:i~ '::l,r:~ªô 
o Cur Affonso, qut t:Sta\•a pa.storcando o outro docil rebanho no Stnado, 
eh~ e:spavorido t fica inttirado do que se tinha passado. 

Cantou·lhes logo rijo t ttto e os srs. deputados •desvotan.m o que tinba.m 
\'Obdo! 

~:i,~::f:!'!~~~~~~niida com auxilio do laxantt Costa. 

'-'V------~~ ........ --~.JVv-> 
AOS COLLEGAS 

A todos os nossos collef{as que tttm levado a 11ua aimabilidadc 1 dispen· 
sar.nos carinhosas palanas de louvor e inc:lta.menlo1 multo agradecidos pelos 
seus immcrecidos favores e em CSJ>CcJal aos ca111ua.aa1 da Narfio, Dia t Rldl· 
cu/os. 

-~~ 
THEftTROS 

Nacional. - Para esta noite mai.s uma rtprtstnlac;lto da encantadorit 
comedia Vinl~ mil dollars que se despede do 1>ubllco cm recita do distinclo 
actor Carlos Santos. 

e po~&!::~~!:· ;;;,1~~~~;~11d~ ~~~1ic~e .~~;:r.';~d:::u~º.~~~roº~~ 0a~~~,;~;: 
interpretes. 

Trindade. -Continua. em pie.no succmo a brilhante opereta Qu1rldo 
Agostt'nho, que a cmprcza montou priinoronmtnte e na qual Palmyra Bastos 
tem A':!Jid!:o~s~':tª J!~1J!°~s ultimas representa ões a revista A1/1rla, ue 
vae i se:ena (Om o magnifico quadro A ultima ~qra. A'ltrla ! E uma ~as 
mtlbores peças, no gtnero, achando.se dtslumbranttmtnte montada .. 

ANIMATOGRAPHOS 
Oa melhores, mala ohloa e de m elhores fitas 

Olympla - Rua dos Condtt. 
T rindade - Rua da Trindad•. 
Terraaae- Rua Antonlo Maria Cardoso. 
Central -Avenida da Liberdadt. 
Chantecler - P. dos Rcstauradom. 



8 O THALASSA 22 DE MAIO 

D '•A L uc ta• : 
Deve Kr publicado d1ntn1 d~ ª"' "'~'o primeiro trabalho d1 conunisslo par· 

lamentar de inqucrito aos papti~ dot jttuitas. E" a historia do Collt(io de Camp0-
lide. Os: documentos colligiJos do 1>rttloJOS, JOb tod01 os pontos de vis:t.J. 

Depois serio publicado• outros nlo menos in1crf'.\.itnt6. 
Vêr-s('oha COfl'lO cllts H tn\·oh·lam na politlca e u- propunha1n dominar rm ter 

~!'ra~ai~~~=':::.~ta~~1R~~u"b~~-~~~~:.:i~~ti=~~~!lts, 'ultima 

Os v e rdade iros j e suitas são estes 
grandes filhos da "Lucta " . 

/ 


