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2 O THALASSA . . º''""'ºl 
IM~GINEM 

Ora imaginem os ilh1;,lres cidadôts que ... esta vamos em 
plena Monarchia ! 

Não se ru;suslem, crcalunlS ! Isto é só a fingir. 
Imaginem que o chefe do governo e ministro da fazenda 

era o sr. conselheiro Affonso Costa, <1ue o sr. conselheiro 
Rodrigo Rodri!ft•CS occupava a 1iasta do reino, que o sr. con- ' 
selbeiro Antomo Macieira era o ministro dos negocios estran
geiros, que o sr. conselheiro Bastos era o ministro da guerra, 
que o sr. conselheiro Anlonio Mari:i da Silva era o ministro 
das obras publicas, ele., ele. 

lm11ginem que tudo estavn assim runccionando, sob o 
regímen rel1I, com os nctunes srs. Senadores sendo ... Pares 
do Reino, e os srs. Deput11dos da aclunl camara, egualmente 
represenlunlc.~ da Noç.'lo em epochns ominosas. 

Estamos já d'nqui a calcular a cara do leitor lodo esca
mado a dizer: fs.~o f um ol>sur<lo porque nunca se teri11 che
f!lldo a 1111110 ! 

Pois será nssim, cidadno. mns com o devido respeito, 
imagine tnmbcm comnosro o que estamos imaginando, porque 
assim 6 preciso. 

Or11, vamos lú entilo. 
No governo e no pnrlnmenlo estavam as figuras que já 

aponlllmos, ou sejiun as mesmissimns individualidades que 
acluulmente dirigem os destinos <l"esle bem aventurado 
paiz. 

r:, para o quadro ficar completo, \•isto n téla representar 
os passados tempos crnpulosos, na 01>1>osi~ão republicana 
lemos os antigos upostolos da propaganda, ou sejam o muito 
querido dr. Affonso Costa, o sempre npplaudido dr. Antonio 
. José d'Almeida, o ,ympnthico e fraternal dr. Bernardino Ma
chado, o po11ular dr. Brílo Camacho, o erudito dr. Thephjlo 
Braga, e tantos outros e.~timndos caudilhos da Ideia e defen
sores do povo. Na imprensn o grande Borges. á frente, com 
o melhor dos ~cus normandos, publicando diariamente na 
sua gazetu da Rua de S. Roque aquella famosa secção do 
Diz-se, onde o Chefe do Estado e a sua frunilia seriam pos
tos pelas ruas d'amargurn, juntamente com os ministros da 
Corôa, membros do p11rlamenlo, alto runcciooalismo, exercito, 
marinha, policia e ludo qnnnto não fõ«sem republic.-inos ou 
seus alliados. 

Nilo s:tbemos se os leitores comprehendem bem a fila. 
1-:sla phanlasía repre;ieota o desdobramento das pessõas 
>eguodo o que foram e o que silo. 

Como já dissemos, li testa da presidencia do conselho e da 
pasta da fazenda, eslavo o sr. conselheiro Affonso Costa, que 
teria pela prõu fazendo-lhe te1.a opposi~;io republicann o ... 
populnr dr. Affonso Costn dos ~onticios ! 

Come~" ugorn a d11nç11 ! 
A resoluç;io do contrncto llinlon, o caso d"Ambaca, <IS 

~uspeições sobre º" dois 111en1bros do Congresso 11 proposilo 
dos terrenos de $. 'l'hom(I, os cstw1dalos da Junta Geral da 
Madeirn, o mysterio doR Bens dns F.grejns, as Leis d'Excep~.ão 
com effcilo retronclivo, os Tribunne.~ Militares, a Lei T111vão, 
o Regulnmenlo dos funccionnrios civis, n Censura previa para 
a imprensn com ns npprehonslle~ e suspensões, ele-, etc., ludo 
isto e muito mais que levnrin algumns columnas a inumerar, 
o Diz-se do Borges opposicion istn esclll'rnp11ch11va em negro 
normando, com commenlnrios de feHo em bm1.11. 

E o sr. Affonso Cosia dos comícios e mais o apreciado 
sr. Brito Camacho dn L11clll e mais o estimado sr. Antonio 
.José das lribunus populnrcs e mnis ... qu11nlos cidadl\os e 
ciclaclõe• profe:;snvllm o credo vermelho. partiam immediata
mente pelo 1>aiz tóra prégando ás turbas os processos esc.:in
dalosos, a 11/hmosplter11 irresµírauet, o surdo trovejar da re
uoluçllo immínente, o espesinhame11/o do Pouo, o ruiclo sinis
tro do lhro110 a desabar. 

No minioterio do Reino o sr. conselheiro Rodrigo Rodri
gues. depois d"uma conferencia com o sr. presidente do con
selho Affonso Cosia, re.~oh'ia prohibir os comícios e demiltir 
os oradore;i que fõ•sem funccionarios. E os estimados apos
lolos srs. Affonso Costa e Bernardino Machado, que eram 
lentes da Univel'bidade, inm para o olho da rna sem mai~ 
forma de proce.'<so. 

No dia 8eguinle entllo lia·so no Jlfundo, orgão governa
mental, que 11s instituições precisavam defender-se dos trai
dores á Pntria, porque o regímen e a na<;<io e;ilavam por tal 
forma idenlificudos na sua ... secular exislencia, que a lole
rancia n'este caso seria um crime indesculpavel. 

Os aposlolos. assim que le."sem isto, reuniam-se no Centro 

de $. Carlos, mrts o pre.~idente do conselho, 1.lls, mandava dis
solver o Centro e se li ar ns portru;. O di reclor da Luc/a, entllo, 
com o sangue a c.<caldar, rnptl\'11 da penn11 e, em duns colu-
111oa;. de prosa vehcmente, moslnwa n neee-"idade da revolu
ç.no ... republicana, lerminnndo por declarar que era preciso 
obrigar o governo tis uíoll'llcia& que compromellem ou lfs 
lrllflSigencias que re/>11ix11111. 

O chefe do governo sr. conselheiro Affon~o Costa, expunha 
n"esse dia ús Camaras n sltunç;1o polilica, nfrirmando que 
certas folhas de couue inimigas d;1 pntrin e das instituições 
tentavnm lanç.1r o pniz nn guerra civil e por ifiSO estava resol
vido a ser cnergico, indo nté onde fõs;,e neceo."'llrio ir, contando 
que o parlamento lhe darin o necc.'\..,;1rio appoio, sob pena de 
não estar ali nem mais um minnlo. lmmedintamente o sr. con
selheiro Brito Cumncho, illustro ministro d'Estado honornrio 
se levantarin, pedindo n palavra, o em termos encrgicos decla
raria ao governo que 1>odia ahsolulmnente contar com o seu 
appoio e doR se11s amigos 11oliticos pnrn ludo o que qui
zcsse. 

O jornnl do sr. Borges aindn lenharia no din seguintesahir 
com um Diz-se de cscachn, mns o sr. conselheiro governador 
civi l mnndn-lo-hiu a1>111·chender, medidn e.~ln que encontraria 
o nuús frnnco applauso no ... J\f111ulo, orgno officioso do go
verno, declarando no seu fundo que "º pniz tem felizmente 
nas c11deir11s do 11odcr um Jlomem que nilo deixará medrar 
a venenosa lraiç.1o d'urn hnndo de sucios esfllimados e ven
didos 110 e.~tranl(eiro.• 

Depois ... 
O melhor ó nllo inrnginarmo• o <1uc virin depois, f>Orque 

devia ser uma coi!;ll 1>avorosa. 
Se no tempo du Monarchia ti\'esse estado no governo um 

~r. conselheiro Affonso Costn, o que este niío teria feito ... 
ao dr. Affonso Costa dos comícios; e este 11or sua vfl"t. o que 
1lllo teria dilo do outro. 

Imaginem! ... 
AI~ <·ausa ~alafrios só 11 lembrança ... 

~~IV 

MEDIDf\ f\CERTf\Df\ 

N•uma rorr-t~pondtnda dt Torres NO\U para o lnlronst1tnte I~: 

º .~:i r.st:s~ ::~f:A~:;,~::: ~r:r~ºp':::n~!\~~~~= ~~~ 
se bonabardtavam muluamtntt. 

bard~a':at;.~izt~~1~;:~:tq~~':11"~!~:~~:,~c~1/:.~d!: J:~ºu~ ~0b~':~"; 
que isso tn ridiculo num rta:iintn dtmC)(rtllcO e aucntatorio dos •altos inte-

~d5~;,~,:ç~~d:":~:~;::;~c':,~~~n~:ald1!i~1!! ?.~~~,~~~~~~~~ ~~J:=b:r~ 
quinhos . 

No meio de grande hilaricdadt " atra.\tUa o pobre do homem a vila, dt 
~=! '!~tri~:a~'~. dJ~:~ .~~11:1!~~~:~~o, onde u dcsftz em dtsCtll~s J>e· 

Consta, o qut nlo ttar•nlol que o sr. 1dministrador m:andou ou vae »11»· 
dar homem e barcos p~r1 lulzo. Nlo comcntamos1 rcluan\0$ os factos, o que 
basta para ajuizar, do QUC é 1 Cg'H4'1dadc C fratenudadc ncttl terra. 

Fcz muito b~m 11 Ulu1tre auetorldadc. Realmente nlo h11 nnda mllis pcri· 
fl"<>SO para os o/los l11t11nssts 1/a rtp11/Jllro de que dois bare<>s de fogo de arli· 

iclo Q~~~~~,~~,:: 1~t~::,~,~~~'ro. 
do 11~,~r:, !:~~ que o demo do homem qualquer dia a1>parccc·nos "Ili ministro 

"""'Vr--~~~~~-----·..Jl.r-> 

f\O VENERf\NDO 515PO 

O. /\NTON 10 ~/\RR050 

Eis um insigne, um exemplar Prelado! 
Da tirreja sustentaculo p01e11te! 
Arnn a 5ua alma d'oiro ioda 3 2"ente 
E ~ de Iodas as almas bem amado. 

E' um ninho de irtori• o seu pa~do, 
Servindo a Patria com amõr ina:en1e 
E amparando ()) humildes, ternamente, 
Com sublime e evanirelico cuidado. 

o· tresloucada aseiraçlo d'atheus: 
Despedaçar, aniquilar a fjrreja ! 

Es1ran1rular a Crença da Verdade! 

Quando, para servil-a. e.colhe Deus 
Almas puras, como tssa, - onde flameja 
Todo um mundo de Lu• e de BondAde. 

A. M. 
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ENG/\NO 

Um lritor mandi·nc>\ ~lt boado da Cana de lisb«I, do Prinuiro dcja
IUÜ'O do dia 26: 

c1morr~·~: .. ~~ir~~~t:!~tº~~lti:,:~!:~~~~' J! ;~6d! j~!C~~~~: 
caricatura ritlativa ao autor d'nw carus. con1 o titulo •Na corda bimba . Nlo 
h.a nada mils Inepto porqut, te &lifutm tem a sua situaçJ.o d,finida como hbt--
ral ardente t dtmOC'rata apab:onado, C'Omo advtrnrio irrttont.iliavtl dt ron-

~~!~~5es~n;;:d~~~~~1~!Jo~u:{,~~r0 :W~,~~\;:~~: ~~~~: ~c~oil~~l~: 
sou cu. M!\S o stm1n1rio quer tnXO\'llhar, insultar; o ra_ncor pede-lhe injurias 

~e::::Í•s;",~~~~"~:1'~!1~~~;w:~rcº~,.~~:,~i:;~ ~':!r~~.~h~~~::~~f:::i~:t: 
ntnhuua de t-J~s ca.ricatudsru que 1tqui11ram o la1>is i reacçlo para ga.nhtrcm 
dinhtiro~em qua.lquC'.'r bmptjo. Slo insfidissimos, os t.aes caricaturistas la· 

~=s~º ~~~lik,~:1~ P:ff~~~of.1.s.•,Hcr~': :rnbdi!~'~~:.a~~~é ~·~f,:;~f~ 
d'alguns, Ka. que diter! Slo tio ridkulos como u nossas litterata.s $u/jrnglstat 

:s.º1,~'~ci~s c~:~,~~a:~>:~·~!~fi3:1;;::~0f íe~~:'!rbi:.S:~~~!' q'::'f Z!n~~ 
bismo.r .•• 

O Jtltor que "º' enviou o bocado do jorn1I conlcndo o que ahi fica trans
cripto ~rgunta0not: O que dlt o Tltalttl$0 a ~sfa nmabilldade? 

boa ~.r:'':fJS::tJ!"~11~e ~~!º~ ~!?n~1~~o~u~~1~!';ut<:Íc~',~~o~ ~u1~:Sf:~':n"d ~ 
.sa.bbados, nem uhlu nenhum TlmlaSJa no dia 21 de junho, nem temos na nossa 
collecçlo qualquer carkatun1 Intitulada Na tordt1 bamba, nem somos dcricacs. 
E alfm de todu eslas ra1~s, não julgamos o sr. Alpofm capai. de se nos diri· 
gir n'aquellcs tcrn1os n!o recebendo de nós qualquer offensa que o pudesse 
melindrar, 1>rO~S50S este~ que 11~0 u13mos com pessoa alguma que se nos afi
gutt mertctdora do respeito pe'"oal embora o não mereça politicamente. 
Não sabemos a que jornal humorlstko se refere o Sr. Alpoim, e porc-ste joma· 

~~~a~a~I~~ ~:~:~;:,r~srK!~!;;~, ~~~:,~"/á~i~aª dr~~~:l~cé. do Janeiro ao nosso 
E' certo que o Sr. Alpolrn, com quem mantínhamos rclaç64ts J)C'SSOllC$ ha 

~o~~::ç::·~~!tc~dC:11~~:d~1~t~111~~:~~;: ;!.'ilk:,c~~rr~' !f'!~ºr~s::1g.~~I~~ "~~~~~ 
de familia a quem tio e~trchos laços de velho affecto nos prendia, entcndê:u 
1>0r btm ulthnamcnte ..• dtixar de nos conhecer. 

EsU1 f. daro, no ttu direito, mu isso nada influiu na nossa orientação 
porque temos uma noçlo de corttzia muito antiquada, merd de Deus, para que 
a modernizemos. 

""'~ 
f\5 CULTUf\E5 

Os jomu), 'lzudo~ t«m tra~o do t~so e por hso os leitor~ f'St5o ao 
facto do que K pana. 
aa~ro~S:Od~'':: J~~d~t='t!:~C:: a~p?r,~~~!C:rl:~$dt!> j: 
consentem a farçada. 

~':af:'::m H:fn~;,s':;.';8,~ ~:1::t~:~:,1~s~·. pab quinhentos ou mil 
~..:n~::~~:~~f~c2l~ilt:õ!~: l::~~baC:.iJ:~ ~~1~~~:;~~1p~gf~~;~:1~~!;'t:~ 
plOS

1 
puCCm·fhet H Íml$Cens, tccham0 lhH as t1tfeja.s, 1nsuham0 nos na sua tl, 

achincalh1m e ~mrucm os n~erdotes da "" rehg-iio, escarnecem-nos a toda 

:1~º'dªe et~J:~:.~ ."~':~f:,%'~~1~~:svr~ ~1'ic!c;J~i, ~Jl~~s~~~ 1p~~~i~r;!: 
hira.smag-u:a.s. 

Assim lllCMnO ~ que é. C J>Or ser assim rlnto tnilh6's de t:re.alt1rt.tS e$JM
$Ín/tadat por 1111/ .' ~ que nós a.cti.mos melhor nlo dizer nadaf para 1110 dizer-

mos ~41,e g~,t:~~~.º c~~~a~à~Í1~fi~~~n;;,~q~~l~~~~~:~1ii~eh~e~~1~0 ~que se molha a 
\•c;l1. S. Ex.•• diverttm•.SC scrn incornmodo de maior. fncm muito bem. 

EFFEIT05 DO Cf\i..OR 

Annuncio do /)/tu/o 1/e Nollrlas: 

Jo,·en dr. 11rofessor do L11.ado t\lrangeiro aceita liçõt~ de linj!ub ou 
Hsica ou matemallca, duriante H ferias, na linha dt Cintra. Re-sposta at~ dia 2S 
li R. Augusta, 270, 1.0, a,aencia d'11n11uneios a 6. V. 14:1.19. 

Bôa ideia, seu joven dr. profeuor! As li~ts ao ar livre slo por certo 

:sui::Jd:;:, ªn~'!d:;:'~ 1;~~;~d~1~'::lC:::~:S:·~~ª: ~~:~n~~fi:a~ª~~~~~:dC: 
no n1eio d'uma conveni(lO inil4:.<a 011 d'umtt raiz quadrada. 

Ora o d•ono do jovon 1 

Sio-n'o ta. ,·aler os que ha dlaJ transpult'nm o ~adâo do Limoeiro. 
O ma1or Montn. e o eapitlo franttlino Pimentel, ronderorados com a 

.. Torrt e l!spada· pelos s.cu.s reltvantn serviços prf'Stados' causa da. Pitria, 
nu campanhH dos euamatos, onde, expondo a \•ida, nlo a perden.m. para 
seis a.nnos df'Põit a pawrcm enttt os rcrros d•unu cadria ch'il 

Nlo lhn a:rit111nos: Congtm! Aos hcrocs do tstofo dos dois rttlusos do 
paço de S. M1rtinho. nlo se lhes d' coraicm i pede--~lhc. 

Como ningucm ttm o dirtito de da\•kSar do p.atriotismo d'homens que 

:~;:~:r:: o: ~°n'!.~~~~~t~h.fm\*kl~ªJ::::do~:~~ ~~~~~~~~::. 
e civka, estunoi de todo o coraçlo com os bravos vtnc:tdores dos cu.amaiot, 
a quem o povo de Lis.boa cobriu de '·h·as t flores. 

O CULTO 

E1n fnnp ttti·~ 1prO\'thando multo at an·ores p.ira rttbmn gratui· 
tos. A induttna. e o commcrcio nttt•'ham de redimes, coisa qut exige rran· 
dcsdt>p<zu. 

Um plarord no tronco d•um choupo, por exemplo, nJo custa. vinttm, 
como nlo anta pendurado, bem ' ,·ts111 nos alto~ nn'tO' d'uma. aca.c:ia ou 
d'um pinheiro. Di1cm tntlo os ldo1Hra.S d1 lf\'Ort mas isso 1. uma prosli· 
tuiçio ! 

Scd, mas se:: cle,·11n a. arvort ' catheroria de di\'indade, que cspecie de 
culto dttrctarão 1>ar1 o J)IU do ar? 

Di:c bem. Já de mais ellt tem i ldo clrvado. Um pau do ar é iempre um 
1).lu do ar. e por multa diplomada que h1ia nunca podcd ter outro nome. 

~ ...... ---------~ 

HORROR A f\GUf\ 

O pe<ogotc do C.lharl> µhlloso11hando sobre o ulor : 

tur1 ~b1~g:3a t~-;~:!;,~;1~x~r~~1~Í11~a~~!~~;,'~.:e1~1~1~~c~=i1!ci~r~:~,~~~'~:~: 
bntemcnte a fazer 1'3.tsar 1>tla.s guell1s alguma bebida frtsca.~ 

Pelas guellns, não sabemos SC vlr:un bem! Vejam I~ St ellc ralla em lava· 
itm. 

hw, dlS: c~ uma ttpingarda?. .. 

O MATIAS 

E' este o titulo d 'uma no\·& ~,·ist1 ~manai humoristiet, sparti"a t thtatraJ, 
de que~ dirtctor artistlco o sr. Altrt'do Cindido e dirtctor litterario o sr.João 
ButOI. 

ApltWnb.·se com ltitura. intcrth1nte e a~m.as rrnura.s espirituosas. 
• CU.mprime11tamos o no\'O C011tga, desejando-lhe lonre,·idadt e prospc

ndades. 

O ROUXINOL E O Gf\TO 

(F'abula moderna) 

C3ptivo 11'u1111 l{Aiola 
c::anta o c~o rouxinol 
uma ean~lo que se cvola 
no matutmo arrebol ..• 

Trinando solu('os de ouro 
á nascente claridade, 
o seu cantar, lindo chóro, 
era u111 tr1110 de sa11d1c.1c •.. 

11omcro de lnutels a7,As 
dando bcn('IOS de harmonias 
a quem o cegou com bra1as 
ro11bando·lhe " luz dos dias ... 

Vo1, dt ouro de stradivario, 
como o rouxinol da Crut 
que trinava no Ca_lvario 
na agonia de Jtsus ... 

li 

Mesmo de fronte ' janclla, 
onde o rouxinol encanta, 
- dndito.sa philomcll:a, 
com sua vo1, quando c:a.nta, 
como a\'tnlrsma dn1enla 
de olhos de lu1 at.iag-1 
irrompe da sombra vaga 
um gato côr de pimenta .. . 

Olha a fiaiola, o tapti\·o, 
~=:.• s~~:o'·!l !~~~!c:ho, 
tst.u pal.l\"ras o bicho : 

- E' ludo 0111or ~ Hlln111 
undtol alaaidod~ •.. 
tOS11nh11daNaturaa 
.,/a paz e a li~rdode . •• 

:'[;;//o'!?;~; 'r:ii'h:~&;, 
~Í~'fJ;/,;/!/,~~!oº;;'i." .. 

L/lurdadL .' l 1/Nnfnde ! 
Quem lt d~ro, q1um U dera 

• Vonr JH'/O i11U11tnsldade 
d'nl~S uus de primtu·tra ... 
•.Mns i•nes ser livre .. • 

E ao alto 
aril como os acrobatas 

~~ç:~r:,: N.~~: ~;l~~1!:~t:: · · 
C.c • l(oiol• no chi o •.. 
E C:Olll lt&lAS unhas IOj?O 
o gato 1rromba a 1>ris.ão. 
Luttm·lhe os olhos de foro, 
11al1llla·lhc o cora~lo ... 

Mu ... sfniSlro pens.amcnto, 
ralo traa,lc:o, t:tndcnte, 
pas4a velo.e. como o ' 'ento 
do felino pela. mente ... 

Rcai.:e. lnstinctos de rcr:t ardem na dubia scentelha 

~: :~~~~~~~o~~'v'::~e':.a ... 
e diz assint : Pobrt '~· 
de/.t~ 1n(/1m a /llHnlad~ ... 

s,:,"ss~"l/:,!~:~.zd: :o:~d;:. 
Philot0phando p<rora 
oucru.cynlas ruón 

~!"r:'~~ti~ :C,~~;:.r:(açõn ... 
Conctuslo: Moral da hora : 

Auim tm «rtls n1çcln 
os palilkos de •gora . . • 

ri!1:t.: ~o~~:i'!':~' 
Vf:.sc a '·erdade na labuta 

do n>uxinol e do gato •.. 

Muito tthbora o Credo No,·o 
me opanha conlrovnsia, 
o romdnol f. o povo, 
o cato a democrada ..• ___ ___, 
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NOT IClf\5 DO SR. 5ERNf\RDINO 

Nada dissemos para não assustar o publico, mas a falta de noti
cias do nosso grande Bernl1rdino, estavn·nos preoccupando muitíssi
mo. Resoh•cmos então escrever-lhe e, com irrnndc aleirria, podemos 
hoje inserir n'es tas columnas :t sua 1·espostft recebida pela ultima 
mala postal. 

Como v:lo vér, S. Ex.• continun explcndido. 

Meus cordeae~ ami(l'OS e illuoh·es redactores 
do nosso querido T/10/assa: 

Acabo de rcttber a vossa apreciada C\rta e, mesmo com prtjuizo 
d'uma StSSlo solemue de meninos do livre pensamento para que ti
nha recebido convite, apresso-me a reSJ>?nder-lhes, com~ndo por 
lhes apresentar as minhas cordeae. fthcitaçdes rtlo nosso querido 
rhalllSSa, que aqui tenho reeeoido com muita rejtularidade e ale
(l'riA. Que belleu.s de lapise que superioridadt de rt1111as! Para to
dos um s;?randc abraço e muitos cumprimentos com o meu melhor 
d1a1ieu alto. 

Perguntam.me o que tenho (eito i como me vou dando! Mas, 
meus nrni2os. eu dou-me sempre bem quer e.)teja n'esta ou n'nquella 
parte. Sou um espirito aberto ao proJ,?resso, uma alma temperada 
pam a aventura e por isso .o imprevisto clelicin-mc sempre, vigori· 
sando-me o physico. Quem me dirin, quando eu por aq ui andava 
iratinhando sob • .s COJ>•d•s bnnanciras, que ainda havia de regressar 
a esta minha patria corno ministro plenip0tencinrio? ! E quem me di· 
ria lambem quaodo eu era ministro da 111on:lrchia, que dentro de 
Ião poucos annos seria minis tro da republica! Não ha nada como os 
imprevistos e os bamburrios da sorte! 

Quando aqui cheguei, ao principio, 11!0 me reconhea!rarn. E' 
elle diziam uns. Não é - diziam outros. Eu, com o meu melhor 
sorriso, comecei a tt1mprimentar todas as pessôas, todos os moveis, 
todos os imrnO\•cis e todos os demo,1ente.,. Entlo convenceram-se 
lo(l'o que eni eu, e uma ~lia tarde, quando ia dar o meu passeio 
até ao Bota Fogo. numa das pra<;as pnncipaes, fui alvo d'uma cari
nhosi!.!ima manifestação de sympathia. De todos os lados a Ptti-
1ada gritava: 

Olha o Bernardino Mathias ! Viva o Bernardino Mathias ! 
ll\athios, não, meus j!'entis amigos. Machado é que é. E come

cei • affaira-los, beijando affectuosamente aquellas facesinhas sua
das cheias de ••ida e canduro: Comecei então observando a psycho
loirin d'nquelles cidadãos do futuro e pedi a uns quatro para me 
visitarem em casa sempre que lhes fõssc p05sivel. Ah ! Meus exccl
lentes amigos, que interessantissimas observnWcs eu tenho compil 
lndo para o seguimento da mínhn obra e que tenciono int itular No
tas d 111m atJ6, como oontinua~.ão do meu Apreciado livro Notas 
d'11m vo~. Nl1011J1ó é um dos \1isilantcs mais assiduos. Um dia 
per1runtei -lhe: 

Nhonhó, porque será que quando fa1 calor a 2enle sua? 
Nhonhó reílectiu um instante e depois, fitando os seus grandes 

o lhos cór de rebuçado lambido nos meus, respondeu-mt: 
Porque os liquidos do interior querem ••ir tomar o fresco cá 

para fóra. 
Estranha obstn•ação de ettança, que, com a sua pouca edade, já 

rtnetr:ava nos segredos do interior ! 
D'outra VC7 chamei o Juquinha, morenito de quatorze annos, 

co111 os labios grossos e phi·sionomia sonhadora. 
Dii-me, Juquinha, que rtns.u tu do mundo? 

O pequeno o lhou primeiro a minha secretaria, onde se amontoa
vam 2rande quantidade de livros e jornaes 1>0rtuguezes, e retorquiu 
cheio de firmeza: 

Que é uma bola chei• de podridão. 
fiquei n scismar na conccituosa 1>hrase do Juquinha e tomei 

nota. 
Veiu isto a proposito, meus cordencs nmil:(OS, de lhes dizer no 

que entendo 1>or cá sob o ponto de vista sclcnhfico. 
No campo diplornatico tenho fcliiiuente semrlre conseguido man

ter os meus conhecidos creditos, e se não fôsse a modestia que ca
ractcrisa o meu modo de ver. dir-lhe-hia que o conílicto eurortu 
tantas \1t1es prt:stes a estalar. tem encontrado cm mim uma Poderosa. 
escora 3sstfurando a paz.. 

A minha conheàda di••isa Pat e ltarmonia tsttndo·a a todo o 
universo, Porque entendo que para a ~u1>rcma fratcmid3de devemos 
trabalhar com o objectivo d'uma republica euro1>êa de qut eu não 
mt importarti de ser presidtntt. ( para isso que falta? Que a re
public:t se proclame nos restantes C$tados monarchicos. porque uma 
vez implantada a fom1a democr31ica na Europa, o resto, ou seja 
a minha eleição. será a consequtncia loi:ica dos factos. Deixem, meus 
caros :amiJtOS, sorrir os incredu1os, p0rque eu sei bem quanto vale 
• minha popularidade. Se elles vissem corno eu sou a1>rtciado. Olhem, 
sempre que vou a uma reuni:lo não tenho m:los a medir. São todos 
n gritarem: venha cá. Bernardino, venha d, Ocrnardino ! 

Eu vou, e então é que é ve-los contentes. Riem, riem, nté não po .. 
derem lilnls, com as minhas boas pindas diplomnlic.as. 

Tnmbcm muito tenho consegi.1ido com a colonia 1>ortug uez.a. 
Qu\lndo :\Qui cheguei era tudo thalassn, mi\~ lll!Ora vocês niio calet1 .. 
Iam como o nosso Centro é couçorrido. E sabem como eu consegui 
esta re.•iravolta. Muito simplesmente. Vo u li todos os dias conver
sar um bocado. Pois não é preciso m•is nadn para as salas se enche
rem. O que t o prestigio! 

A minha pena é não p0<ter partir·me cm dois para tambem ahi 
estar. Quantas coisas cordeus se teriam evitado! Dois beijinhos 
n'um, um aperto de mão demorado n'outro, um estreito abraço n•um 
tcrttiro, um cumprimento 3ffectuoso a um quarto, e tudo iria na 

'----~---- --

-- --- -1 
mais cordeai das harmonias! Tão simples, tão bonito, tlo mtigo, nilo 
t verdnde? 

E' pena que o nosso Affonso nilo tenha o meu i:renio. Quando eu 
f6r presidente, com um milhão de diabos (desculpe a violencin da 
11hrASc, mas este assumpto irrita-me sempre), v~s vtrilo. Nadn de 
violeucias, nada de mau genio, nada de re1>rtsallu. Oeijinhos, muitos 
beijinhos: muitas festas, muitos abraços, muitos cumprimentos e eis 
tudo. 

Quauto lhes ttria ainda para dizer! Mns ve/'o-111e forçado a ficar 
por aqui. São horas de ir affaJ?ar uma creancin 1a que a mãe todos os 
dias aqui me trai para eu beijar, a fim de que nllo sinta a nostalgia 
d'essc ente que ern terras portug'Ueu.s todos os dias rne ia esrtrar 
~ sahida do ministcrio para o mesmo fim. 

ROf{O·lhes, meus cordeaes amigos, que osa1ltm por mim todos 
os anuiros e conhtcidos d'essa boa cidade e me ~iam sempre cnn1 
mil cumprimentos do meu me1hor rhapeu fino. 

• AmiJ?o e admirador muito sina!ro, 

Btr11ordlno. 

I'. S. Como vão os meus queridos amigos ardinas dos jomaes ? 
Que bons raputs! Sempre que cu passava a ~ou d'automovel. em 
L1sboa. htm atrai de mim a 2ritar: viva o stu Otn1al'dl110! Nunca 
os esquc<;o. Afaiiuem-nos por minha intenção, s im? 

IL EST GAUCHÉ ... 

11 a écrit de Paris 
Une lettre au prcsident 
Et s'incline devant 
Dt quelconque deásiou 
faite par Jury d'Houneur 
Pour montrer combien tst fort 
S:lns quclque PtUr par la mort 
Pour forcer rcndrt raison. 

Mais monsieur le ministre 
Rien du tous de rep0nse 
PArçcqu'il est seul Alphonse 
Seulernent en Portugal 
Et i1 a vu qui la chose 
Oc donncr satisfation 
Etait une sltuation 
Oc lui faire trés mal ... 

8. 

Par consequcnce il a dit 
(Pour soi-même três bas) : 
- 11 est ici, il est li 
La deshumaine gironde 
A'char2cr sans p1ti~ 
Sur un home politique 
Roi d'une Republique 
Reine dts autrts du mondt ! 

Si chez moi ils arrivent 
Les téonoíns quelque jour 
)'ai dejá rcponse sfor 
Certaincmcnt />ar donner: 
- Monsieur R t>adeueyra 
j 'ai reçu a vossa carta, 
se a /Jf'r ctbo 11111 raio me p(lr/a 
Jé ne sais pas du français! ... 

)e suis promp/o a bater-me 
t:0111 um lha/assa fl'tll'Ôfo 
mas bater-mec'um francez?! .. • 
je ue peut pas: sou canh/Jfo! 

JUPITER. 

~*~ 

DE JUSTIÇA! 

fechou, fint11.lmente, o parlamento, e por t$SC facto ficam na mi .. 
seria al11uns PtQuenos para quern S. Bento constltuia o seu irnnha
pilo. 

E' d'urna iniquidade sem no me, se o 2overno do sr. Affonso Costa 
nilo soecorrer de qualq uer maneira aquelles desventurados que dcsal
mad:uncnte disputaram a palma da asneira d uran te toda a sessão 
e suas pro roirações. 

O Tim/assa tem o dever - não é favor de puirnar (>Or c ites. 
110is é a e lles q ue em parte deve o seu sucecsso. 

Lembramos, pois, ao governo, visto o rej!i111e11 das cultu:ies es
tar com tendenoas para alar j!'ar a sua jurisdicçi1o, 1>ara interceder 
junto do Oirectorio de S. Carlos, afim de que olhe com aquellqcari
nho que os paes devem ter PtlOS filhos e, ji que os uorneou depu
tados, os aprovtite agora, nomeando-os padra •o serviço das cul
tuats. Para os catholicos, tanto se lhes dá estarem padres suspensos 
corno profanos, e elles, coitados. sempre vJo esbnrl!'ando nqutlles 
cobres e escorropichando as 2alhttas. E dtpois. a differtn<;a entre 
uma nomeaçio e a outra não é grandt ... 

Qutm s.'be se a segunda não será mais loi:ica .. 

GRf\LHf\5 

No noiso ulllmo numero as malditas fa.rtararn·te de embirrai· co11111osco ! 

:0\~~1~, r:!::cd1~aj~~:~ t~f~h:;;~:i~'e;~~"~~ '0s ·~~:~t!"::,~~~~:~.~~~·~~o, 
nlo E ,·crd•dt? Ora! Pois para qut serviria a lntclllctncia ! 

N'ueua loul tamWm vinha coisa arrepiante •• . de enguiço. Ditla asSlm: 
o ffOSSD ulllnto numtro que foi apprchtndido. 
limo~ramba, até dlmos um pulo! Não tinha sido o ultimo, mas sim o ptnu1-

Sc o nouo querido amigo Daniel mandust •1>prchtndtr o demo do rt:\•isor 
isso E qut era uma mina! 

Mttlt-se-lhc un1 susto a ,·fr se o homem toma jub:o, s.im? Mn s6 a fine-ir, 
porqu• tllt ~um l>tllo napu • llubss> dos quarro co•~dos ... 
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PLEBISCITO 

Q!AL f O PARLAIEnTAR UI! "ft~ftESJ 
Qual a razio 

porque abrUtt o tw inquuito? 
Por ventura d'a.nttmlo 
nio sabias i' qu<m $1o 
os n<1$SOS ltom-1-ns, tm mtrito? ! ... 

•Nónts ~o typo pnrfait 
do parlamtntar cretino. 
E o 1>3rlamtnto d'hojt, E 
onde se a.sttnta Calino 
n1ais o ma.no Bamabf. 

Duvidas? Mas tu nlo \'~' 
como " anda' sulfpa 
no bom senso, a lnunu.ttz, 
vomitando ú cinco e '' dei 
-uneiru de trts em pipa 1 ! ... 

Nlo vh como acg11110 tudo 
~/~i;j~~g1~:!~1::~;,doranjos ... 
e fica! ... com t\t sisudo 
p'ra ni o dctmanch•r arr~njos? 

Todos botam sun asneira: 
uns a serio, outrot ladinos. 
De forma que aquillo cheira 
~o,taJ~~~~t~~· t ·~N.~g!~ttira ... 

deixar~::~~,a~!~fof~~s alforres 
Porque Kmpre dHCOnsola 

:~n~~c ~i~~~ b~'!1~rars. 
A. VAU.Ntt. (01'tlr}. 

Ao inqucrito n6nhlt0 

~~~:':'u~~ :~ r;r11rcr,dcr ... 
Entre tantos tKOlher ! 

5'm~e:= ~~d~~ntl 
Os ltitorcs adivinhanm? 
fau.s-tino o tt0nornl~ta ! 

UM urECTADOlt. 

Alberto Sou10 Ra1olla, 

~:~pou::'r~a::::.r.~~'N'6t1tt 
Que ttrn visto u galtrias. 

fRPI Ôll TUALASSA. 

::~tq3:~n ~~~ ~bi'r.i Ndnn, 
Mas nlo ~ N6n11 suptrlor 
Ao teu C.pit!o d• ... Justiça! 

UM $.A'IUUNTO TllALAHA. 

A 1, n6na da 1r6n4rl11, 

~:!,':s v~l~?C::a~~~~~ ! 
- Um s6 114na vttdadeiro ! 

N6nts ! N6na ! N6nts ! 
N.to devi.a havu! 
Entre tantos n6nn 
Nlo ha que ncolhu ! 

Ma.s- devendo tu votar 
S6 no mab protmintntt, 
Vtnho o mtu voto orfertar 
Ao Brasmcamp, ao presidente! 

Roaetto º" Fe1RA. 

~~J!l~i~!~a~ia ~~=~ado 
P•ra ubcr qual ~o N6ncs1 
Qual o N611ea m11i.s \'Otado. 

Eu, na minha opinião, 
Dou o voto, e com franqueza, 
Dou o voto e com razão 
Ao mais N6ncs c:om certeza. 

O meu voto, bem pensado, 
ficando de parte a untira, 

f~.~:;~. %~'.Mffv~l::.º 
0PSl8t:.CRA. 

Entre .. ,., filhos da ..• Lucta 
Qutl o mais N6nes parlamenta.r? 
Nlo f o pi/ Chico das Pê1:&• 
Que tu vot qutro apresentar! 

Nem ~o pae dos morplhos ! 
Nem mesmo o dH so~ras! 

~-:~~'cºn:fsª~~~~: 
~ndo falta aos ~mpa.nhtiros 

c·:~d':~~ :i~~~~6nL$ 
O. ... S. Cosme< Rio Tlnto. 

Porisso, o meu voto lhe dou 
Antes qut lht fuja a melpei.ra ... 
Voto no Uxandrc d< Barros. 
Cttiam. Nlo l brincadrira. 

UM CON$PlltADO'lt. 

Embora n1o stja chalaça, 

2rJ~~1~s n':S:.:d~s lrl!ª~ónes 
Como o •.lmirantt das Abtlh2s. 

A ~uir t tttt, entlo, 

~':~ ;.:,~º ~=: t~: ~:lti~~o 
e· mn tal ~roeiro franco. 

X. 

OUTRf\ DO EST EVAO l 

O diacho do homem ~ damnado ! Aquillo cm tlbríndo a bocca, ou entra 
mosc:.a ou sahc to1ice . .. ora vejam: 

dos ;~!i::~~1~1~ d~!>Í~~~í::s'~~l~~~;;i:;;~r::~~ç~~l~~~alva e despeito da parte 
O exilo da obra flnanctlra do ~overno dcvt faztr·lhes perder por com· 

r~?:! :e·:~,~~~·1~:c::1~ ~~~:.pulos, li o h1vc11do decerto calmnnia, nem boato 

Todos os bons republicanos: necusitam de cs.tar de\•idamtnle precavidos 
contra esses maneJos Indecorosos. 

Rtdondtmtnte tnganado! Satisfeilissimos ~o que nós estamos; mais: ra· 

diank~ ,::t:: r:i::/i!"e~~~~~:-1':1 ~':/o'~º;i~:~:~:n'Z1~~de ensipidu : 
as.sim tal\ltt morramos com um ataqut de ~tupi<lu. Ditem que a domça_ é 
contl(iota ..• 

~*"'**"-·------
ELLE f\HI ESTA l 

Sabem quem ~ o Aoro? Era pr<feito 
Do antitro S<minario Coimbrão! 
la tomar as ordens o sujeito, 
Mas v<iu a revoluçio 

E <ntlo 
A Rtpublka deu um ireito 
N'este srrande /onnif(l!o (1) 

E n'um feito 
ficou t ransformado cm lubor4o .. . 

(1) Nom< que <m Coimbra dlo aos scminarbtu. 

Cf\RTf\ D'f\LFORRlf\ 

,,w:~:~.;,CC:.~uf.s~e~':ó\t;!~~~,.:;j.{~~o ':~idJ!!ff'o~e: o chefe do 

•E' prova\·el que se principie aaora li 1 dlztr que o fO\-emo, durante O 
ptriodo ettiroral, \'li a>mtttr arbitrariedada pnorM&s e violencias inc:on· 
tt:bhid.s-. 

O.ama.se a isto sauarar-se em sal.fde. 
atraJ:~~~:~~J:~ i~u~~~iv~?:c~l:i:,h~~~~ª: di1tinrue entre a Imprensa 

A verdade ~ que a atual 'ltuaçlo politka $C tem imposto ' opinl.lo .PU· 

:~~~~~r:,:~:~e!':~Ni!º~:;:~~r:n~ tt~~:'!C:r:~~s~':a~o";~:f~~,:~ 
dos eleitOrt$ pelos proctm>s anôttos. 

~m o sabemos: o Oirtc'torio enc:arrqa·st de tudo. Uma ttp«it de cho· 
cadeira ... 

Sensibilisou-nos pOr com1>ltto o reato nlllvo e dcnod:ldo d:l vclhQ cid:ldc 
de Coímbr:l. 

O seu 1>roícsto, contrn o desdobramento dn faculdade de Direito, é vehc-
mcntc; faz vibrar d'admiraçllo ! l!' ~1Si111 que ee ddendem as tradlçõc:~. Oello 
exc1~lo i grande li~3o ! 
soube r;~:!~d~rªo s:r~~{~t':!~~c s~: cf~d~. cohnbrllo, que cm toda! :15 cla~sts 

Ainda se \'ivc em Portugal! 

??? 

FOI ELLE ! 

TOIROS 
Festa dos Casimiros 

A f~ta artistka dos laureados canlltiros ôtshniros no domingo~ n2 pl':\('3 
d'A1gb, vat ficar mtmoravtl nos :ii11n1ts d:l t.auromac:hi.a portuguria. 

As gerats sympalhia.s dt que elles gosan1 m:ils u1111 ve-t serão confinnada.s 
ptlo publico que est«i ancioso por 111111 corri<fa bem oi:ganit-ada e de sensaçÃO. 

A vinda de Bienf'enüla 1uimcntar6. o lntercs~e do publico que muito o 
aprttia. Os toiros são dos lavndo~t Robtrtos e a lide equestre est.4 a tarJCO 
dos bentficiados e de Fernando Rlcardo Ptreira. 

Prevtndo uma grande enchente. os btncfkiaclos cow1blnna111 com o d1trc 

~~ .• ~t,1~a~.~~s ~~~ ~~· r.~;; :0~~1!~:.s~f :~0~~4 ~~01:'.~0!0~)~~~~. ·~~1:.:;go1g~ 
teri\o a ts1>ent precisa cmquarito houv~r 1>:lSSRgelros na l!ilrt!, Isto al611 dos 
numerosos carros elcctricos. 

THE/\TROS 
Rcpubllen. A revista De ropolt 1 J,np.>, constituc um dos mais s:nn-

d:osos s~sos d"es1a ltm)M>rada, uma das mtlhortt que ha muitos ttm,pos 
tttm appa.rttido crn ~ena. A p~lhada ~ (On.ttante, o publico ri de \'Ontade 
e os applausos do ada \'tl. mai' calorotos, poii que dt quadro para qua· 
dro mais inttrttsa e attra.he o ts-ptttador. 

Trindade. - Voltou nO\'J.mtrltt ' 1«n1 a a1,,1audida peça phantastiea 
O jlm do muntht. Continuando as enthcnitt •utC't'S4;1\'14:. 

~ 

AN 1 MATOG RAPHOS 
Os melhores, mala ohlo• o de m elhores fitas 

Terrasae - Rua Antonio Maria Cardoso. 
Olympla - Rua dos Condes. 
Trindade - Rli• da Trindld<. 
Centnll - Av<nida da libttdld<. 
Sallo Avenida - Av<nlda da lib<nlad<. 
Chantecler - P. dos Resu.uradortt. 

• 
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