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O sr. Antonio José ... 
O chefe do partido evolucionlsln 6, sem desfazer em ne

nhum dos outros regulos republicanos, o mais ridicuJamenle 
divertido. O seu recente artigo Balburdia seria sufficiente 
para o definir. se tantos outros documentos de equivalente 
valor n!lo tivessem já vindo ha muito mostrar ao publico o 
que é, o que vaJe e o que ha 11 esperar d'esse político que 
tem a alma d'uma meretrir. incarnada no corpo d·um ~tarai 
de feira. 

Será tudo aquillo só inconsciencin? 
Nilo vamos por abi, embora seja forçoso reconhecer que 

o sr. Antonlo José Baoa.na d'Almeldn possue esse predicado 
em tno elevado grau que muitas vC?.es consegue attenuar as 
suas tremendas ga!fes com a capa da SU!I patetiee inata. Mas 
na argamassa do chefe evolucionista existe mais alguma 
coisa, pezando sempre nos sous selos publicos; e essa mais 
alguma coisa é uma abundante doze do velhacaria manhosa 
que ora o faz bambolear-se em e.~g11res do conservantismo 
ridículo, ora em tiradas de demagogo ruflno. 

A sua orientaçl!o é uma linha quebrada, Incerta, sem um 
ui~ico objeclivo decente, politicamente fallnndo. Se hoje berra 
contra os desmandos jacobinos dos dcmocraticos, amanbii é 
o primeiro a aconselhai-os com mais ferocidade e mais intra.o· 
slgencia; se hontem gritava contra a annrchia governativa 
que espalha odios e semeia o desassoccgo no pait, hoje atiça 
as multidões a desvairadas violencias; se n'um dia affirma 
ser necessario amnistiar os presos polillcos porque sem essa 
medida de justiça não podo liaver paz e tra.nquillidade na fa· 
mllla portugueza, no dia seguinte, por invençl!o propria, de
clara que uma nova revoluç.~o monnrchica vae ter logar, fo· 
mentando assim a inquietação geral e as represalias d'aquelles 
que espreitam a todo o momento novas deixas para exerce
rem as suas habilidades rancorosas. Eis a orientação d·essa 
crealura em volta do qual se creou uma fnlsa lenda de bon· 
dade, nunca, vista por qualquer manlfestnçl!o com seguimento 
pratico o de erreilos visiveis. 

Os seus projectos sobre amnistio nno passam de grotescas 
monstruosidades juridicas, sem uma linha gorai que atteslo 
gr11ndc7.il de sentimentos ou superioridade de legista. Cheios 
de exclusões, recheados de incolulrencias, dando n·um arti.go 
para tirar logo no paragrapho seguinte, synlbetisam bem o 
vaJor político e o qu.ilale sentimental do seu auclor. 

Mas nilo fica por aqui a bondade do sr. Antonio José Ba· 
mina d·Almeida e a sua sinceridade polltica. A altitude d·esse 
homem publico, no parlamento, pela defeza dos seus projec· 
los d'amnistia, é outra prova edificante dos sentimentos que 
o movem, descarnando qUJ1es os Intuitos que o animam. O 
cbefo evolucionista lançou m!lo da amnistio porque a isso foi 
obrigado pelas circumslancias polilicas. O grupo do sr. Af· 
fonso Costa combatia-a; elle teve portanto que a inscrever 
no seu pendão de retalhos. Se o chefe dos democraticos a 
tivesse dado, o sr. Anlonio José immedi11t1101ente tel-a-bia 
guerreado. 

Niio bt1ja illusões, porque ~s coisas sito como silo e não 
como as habilidades de cada um querem que sejam. O artigo 
Balb1mlla e o celebre discurso das balas e agua-rw.. em 
Chaves, ahi estilo a evidenciar n nudez forte da verdade que 
o regulo evolucionista pretende encobrir com o manto gros· 
seiro da manha. 

O que pretende o sr. Anlonio José Banana d'Almeida 
quando a!firma que uma nova revoluç.fo vae ter togar por
que n lnterpretaçdo des11p11/xon11da de v11rioa 1ymptom118 dilo 
11 certeza <f um novo movimento 111on11rchioo? Armar á popu· 
laridade demagogica-essa mesma popularidade que elle viu 
e sentiu fugir-lhe quando no Rocio lhe arrancaram dois pellos 
das barbas, e no Porto, segundo a sua propria declaração. o 
receberam 11 paulada, estando prestes a ser assasBinado na 
gare de S. Bento. 

Foi mais um truc para pescar as bõa.s graças das multi· 
dões amuadas com S. $.a pelos seus falsos cambiantes de 
conservador, que já não conseguem illudlr nlnguem. 

Rastejou assim perante os Vfü!,,allos e esblrros do Czar 
A/fonso, mendigando um sorriso de bõns graças em troca das 
novas viclimas que lhes apontava. Sacudiu a juba e, em atti· 
tude de Danlon de lata, denunciou os monarchico& como aucto
res do preparativos rovolucionarlos, fornecendo assimo sem· 
pro almejado pretexto para novas violeoclas o novas vinganças. 

Que tristissima figura, o que arrepios nllo devia soUrer a 
sua consciencia se fosse dada a essas manifestações de 
pudor! 

.Mas, assim será sempre, porque sempre assim tem sido, 

embora outra falsa lenda creada em volta do chefe evolucio
nista o apresente como o anjo salvador de maiores calami· 
dades, nos dias da revoluç;io. Se o sr. Anlonlo José Banana 
d'Almelda nl!o consentiu que mais se fizesse, foi porque re
ceou complicações para a sua joven Republica, que elle via 
rniar risonha e prometledora de guindar 11 suu mediocridade 
de regedor d'aldeia :ís cuJminancias de ministro do Estado e 
chefe de partido ... 

E depois, o que evitou o ministro do interior do governo 
provlsorlo? Que se matasse nas ruas quem nl!o ofrerecia re
sistencia nem provocava os vencedores? ~ue se praticassem 
netos de pilhagem e de vandaHsmo? Mas se esses attenlados, 
que nenhuma razão explicaria ou sequer attenuaria nas con
dições especiaes em que se fez a revolta de 1) d'oulubro, se 
nllo deram, deve-se ao povo que a.ndou n combater nas ruas 
e a mais ninguem. Se prégou ordem e lolerancla (que favor!) 
fez a sua obrigação de ministro do interior d'um governo 
que se Inculcava como primeira pedra d'um regímen regular. 
O contrario seria a confi.SS<io tacila da lmplantaç.'lo de insti
tuições anarchicas, o que nos parece nl!o poderia convir a 
quem queria dar fóros de legalidade á Republica nascente. 

Nós queriamos vér o sr. Àntonio José ser realmente um 
1>ollllco de ordem firmado na justiça o na rn1.llo, ji\ que no 
direito nunca o poderia ser, mas era depois nn sun orientação 
futura. E o que vimos afinal? Vimol-o, no as81tllo ás redacçôes 
dos jornnes em janeiro de 910, assistir mudo o quêdo a todas 
as violencias, desde o escavacamento do material até á expul· 
sllo injuslificavel d'alguns dos seus redactores; vimol·o fir
mar com a sua assignatura o monstruoso decreto da Separa· 
ção dWI Egrejas: vimol-o em Chaves aconselhar balas e 
agua-raz para os monarcbicos portuguezes que tivessem sêde 
ou fome: vlmol-o acceitar todas as leis d·excepção no parla· 
menlo; vimol·o vir a cambalhotar em successivos ministerios 
de concentração até janeiro de 1918, acorrentado portanto a 
todas as responsabilidades nas perseguições e nos desma.ndos 
que leem formado as paginas brilhantes d'esta politica salva
dora; e vimol-o por fim no parlamento, como opposiç;1o, 
deixar o braço despotico do sr. Altonso Costa commetter 
toda a casta de tropelias, desde o desprezo mais absoluto pela 
Conslltulçllo até ao rancor mais desmedido por todas as creu
Çll$ o por Iodas as ideias que nllo tossem ns suas. 

Vimol-o acocorado na sua banca de de1>utado deixando a 
imprensa amordaçada, elle, jornalista lambem o alcunhado 
como chefe d'um partido conservador democratico ! ! E vimos 
mais, porque assistimos a esta coisa pyramidal: fechar-se o 
parlamento sem que exigisse a dlscussno do seu projeclo 
d'amnlstia e sem pedir estreitas contas 110 governo dos seus 
selos sobre a forma porque se estava exercendo a liberdade 
d'lmpreosa ! 

Pois por muito que tudo isto pareça, ainda aqui nl!o fica 
a terça parte do que se tem visto e apreciado n'esse cavalheiro 
que vem agora gritar afflicto, estarem prestes novas balbur
dias dos monarchicos, para assim armar :\ popularidade dos 
que estilo sempre famintos por mais victimas. 

Sempre nos subiu d'uma força o tal eid11dl!o ! ... 

MIMOSO RUIZ 
Lá foi para a Penitenciada do Coimbra este nosso pre· 

1.ado amigo e collega da N11çilo, que a baixa Intriga d'uma 
falsa denuncia arrastou para as prisões da republica, como 
conspirador. 

O pseudo-oomp/ot em que figura Mimoso Ruíz 6 das iofa· 
inias mais monsttuosas que se leem arcblleclado no novo 
reglmen. Um dia, qua.ndo Iodas essas telas de rancorosas 
vinganças puderem ser devidamente anaJysadas, vêr-se-ha 
então a que baixeza de processos se tem descido para satis· 
fnzer vinganças pessoaes e ideias politicas. 

A Mimoso Ruiz, que tantas vezes nos tem honrado com a 
sua brilha.nle collaboraçilo poelica, e a quem nos prendem 
laços de velha estima, n'esta hora de sotfrimento para si o 
para os seus, n expressl!o da nossa melhor 11ml7.ade e muita 
consideraçl!o. 

f\NTONIO f\MIEIRO 
Encontra-se actualmente no Rio de janeiro, corn demora d'algu

rnas sernanas, este nosso presado arni~o e obs«)uioso represen
tante. Os jomaes brasileiros dão a noticia da sua estada n'aquelta 
cidade, oorn palavras de sympathia. 

A di~o do elel!Mte •Palace Oub , convidou Antonio Arnieiro 
para frequentar os elegantes salões durante a sua perrnanencia no 
Rio, onde tem sido alvo das maiores attenções. 
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DESGRAÇADO ! . . . 
Recortamos do nosso pr<S3do collega O Dia : 
Na amara munidpal do Porto foi honttm matri(ulado um e.lo pelo 

sr. ddadúo /111" 1Nnsad~1ro Antonio de Cutro Baptista, mor.tdor na rua da 
Banbaril, n.o 1~ i o C'IO ~ n.ttiro, 1m11tllo, com rocboho prt-10 e ttm o nunicro 
619. Qucr-tm sabn o nome com que o apr~ntou ao rt"(t.Sto (até á penna custa 
a <1<re>0l-o): }mil Chrlsto! 

E' usombrosot que diz.cm a islo? 
Ao que chq:imOI ~ 

O cão: 
S r. conse rva d or, fac;a o favor de lá regis tar este animal 

com o nome q ue lhe compete: " Bes ta!,, 

~'V 

f\ " UMf\ PORTUGUEZf\ f\NTIGf\,, 
ExcclltntiS5ima Senhora: 

C' a ttgunda \'CZ que VO\Soa Cxcclltnda nos di a honra das suu muito 
:J:~:!~10~~;7~~· prot~t.tndo contra aJ c6m das nossas capas .•• Aron. 

N6s, adhnivo . . • com Limodro e tudo!!! 
Onl, pois, pad..,cia ! . . . 
Vona Ex«llcnda baniu aJ rosas de todu u cóttS do uu jardim; nunca 

matsJ~:~: ~O::!u,~:dqo:, bt~,~~ hortaliças, ntm fructas? 
Parta Vou.a CxccUcnd a do principio que as nossas convkções nio estio 

' mercf de qualquer phant.asi.1. romo HU de que n.a suti epistola fu avalio 
de batalha para nos chamar adhafro. 

Mua C'Om·flutnda de dtstaque, p.ara que a pubHcaçlo dê na 'ista. faz: 

go,."!,:::1 ~mS·~au~:!s e:~~~~~~~~;º~~~: n':!'~("n::a ~~iaq~ ~~~~ 
~J!t~~i!5!';:n~~~·drnt~ ~~:;: ~r;ç:·~~ ~~f d~u~: triumpho d'uma 

Ha 'XCHSOI qut" pr,judk..1m, e IJ)("zar do ndhtSiro muito agndttidos 
por nos prop0rdonu o ensdo d'csla corttSpondtntia com uma antita JX1rlu.-
1una, lh.allSSI irrtduC1ivt1. f' d dH nOSAS,., 

Esperando a rtstitulslo dos 11o"sos critdltoi, P'tmhu V. Ex.• que depo
nha.mos a seus pés os m:us respeitosos cumprimentos de 

cO Tllalassa». 

--v~ ..... 
PODE LÁ SER!. .. 

Olt o Sttulo qne se 1101a Por ahi uma sofrivtl /alfa d'tnlhu
siasmo pelo anniversarlo da proclamação da Republica. 

Custa-nos a crêr que o PoVO seja Ião i1111rnto que não rejnbile, 
que não estoire d'tnthuslnsmo festeiro, c.:lebrondo a g loriosa da1a . . . 

Entretanto, a ser asshn. ha uma justilicatãosinha; estão a l!'t1ar
dar a vontade para o nssado, que é corno quem diz: para o dia 30 
de Junho de 1914. datn do J.o anniversol'io do S uperavit, que é 
muito mais Pl'<amldal. 

Só assim se explica a indifferenca d'um Povo a que nada falta 
desde a dasslc.1 bombinha de dynamile, •lé aos ergastulos penit•u
darios, ond• lern casa de borla, l!'uarda & Porta e carn1agem de 
passeio.. . para o degredo. 

Pf\Rf\ LUSTRE E GLORlf\ ... 
Ha dias visilou a capílal o depulado bralileiro sr. Raphael Pi

nheiro, a quem o 1roverno quiz homena1rear, offerecendo-se-lhe um 
jantar no Orand t fot•I Ccnlral, para que foram distribuidos convi
tes com ou sem caracter offidal. 

E' dos livros, e deve conslar do oodil!'O de dvilidade e boas ma
neiras que a ludo vem publicando, que, quando um parod1iano 
qualquer recebe um convhe para festau(a, banquete ou coisa em 
que se gasle dinheiro, quem paga é quem faz o convile. Pois ... 
era assim, mas ji nlo é. Algumas individualidades que se •ncon1n1m 
no nosso pa.ii tm servito diplornatico rtttberam o con,•ite, e uma 
houve que o recebeu e nlo as,isliu Por um caso de forç1 maior. 
o que nlo impediu de receber 111ais tude a conta do Hotel Central 
na imPortancia de 10$000 réis rcacdonarios. PaJl'ou, não buffou, 
mas aiticou, 11ertamente, este ex11esso d'amabilidade luminosa. 

A isto chtii&mos ! ... 

Nf\ POSIÇAO Nf\TU Rf\L 

Áquelie sympalhico Eslevlo ferrou-lhe a 111osca e, posto n:i posi
ção nalural, des~iu uma parelha. . . d'arrolos con1n1 os monar
chicos. 

}4 é costu111e ; em estando com a mosca, guarda de baixo e 
Polainas de ferro para proteiier as canellas ... 

Safa! ... 

ENGf\SGf\DOS 

0$ nouos rtpubhc::mo' 1ndam ala;o tngasrados com as subidu pro\•as de 
considtraçlo prcst1dat no Htranf,tiro ao Stnhor O. Manuel1 a proposito do 
seu casamtnto. Ttem rulo. Rt.a 111tn1t f pu.i aUnar que tooas as rros:Krias 
que os ddod&s Uorgrs. Cstt\'lo t Camacho te<m ttcripto contra o Rti, nio 
ttnham oonsqvido os destjados cffcltos nas c6ntt europeias ... 

Assim ntm d' ft_OSto ••• tspemear, nlo é verdade? 

~*~ 

f\TÉ f\O FIM 

Volta Um ossltnattlt 1/0 M/11'10 1\ pc~guntAr-i1os se o Czar Alfonso se 
demora :iluda multo no 1>0der. • 

Olha qur J.lergunta J S. S.• arl'tmatou Isto n longo prazo e JlOrtanto hr. que 
gramai-o até ao fim •. • /1!1nlm111ft fatiando! 

JUIZ-REU 
Sabem pua onde foi aaora aqutlle celebre juiz.·reu Costa Oonçalves, que 

ntA proctsudo por abuJo de auctorldadc? Para a ilha Terceira, encirregado 
de proctdcr a um lnqucrlto sobrt 01 ca.so' do grupo/uJl.(O dn Noite. 

E' phant:a~tico, rnaJ l assim ntc1mo. 
Esta 110\•ld11de dos reus serem julttf, tstl\' :l r('Strvada para os tempos 

luminosos do gnnde Cear Alfonso. 
E tiga a dança! •. 

~.~~---~~~~----'lrv-o 

!\MEf\Çf\ TERRIVEL 
Oh: o pttq:O<c do Calhariz no ttu S)mpathlco jornal que no dia cm que 

se COft\'C'nctr de que a po11tiea l unu toisa dcshoncua, CSC'OUí.cria ou1ro campo 
para a sua activldadc. 

Que tampo C"KOlheria o illusttt Brito? Vamos consultar sobre o cuo o 
no$$0 Xo1·iu d~ Canvlho, qut conhtce a fundo as inclinaç6e$ do \•aloroso 
capitão. 

-"""~ 
Ff\Z MU ITf\ Ff\LTf\ ... 

O Poiz queixa-se que lhe 1e111 faltado a Palda. 
Calculamos a trisle73 do sr. Melra e Souu, já de si um Pouco 

sonunbatico. D'esta vtz não se contc111n só e111 rotr as unhas; roc 
lambem o seu desespero Por se ver privado dQ melhor jornal humo
rislico dos ultil)lOS tcmp()S. 

~ndo a (>11/rltt do E\tcvlo, 
Dt lolltts manancl•I; 
011 o Mtira e com rulo: 
Quem foi o strande anlrnal, 
Qut me cortou o paptllo, 
Que t d'asnclra.s um tslcndal? 

CRIME DE REeELLIAO 

O muinht'fro que foi 1>rc.ro no Porto por ter palpitado i 1>0licii que 
1ndava pensando em fallar a 11111 cun11>ll« 1>ara arra.njar um to111plot com o fim 
de matar o Sr. Affonso Cosl1, 1ol 1>romrndado 1>tlO trimede nbellillo. 

Ji ficam sabtndo: qurm 16r 1>rt10 t nlo tenha qm1lquer 1,rova comprt· 
mettcdora ~- .. n/Nlde ! 

E nlo lia um ralo •.. 

-"""~ 
VIVA A "FROTERNIDADE,,! 

Do lnlronsigtnle do dia 21 : 

Sem capote, nem lenço 
Ha quem veja subentendidos e alusões em tudo! Assiro, por 

exemplo, quem j.l foi ver a revista Capote e fenro, - e tem sido 
com certna metade da popul1ç\o de Lisboa - nolou que Palma 
Canllo aparece no quadro imedla10 ao da Margarldo voe d fonk, 
e querem ver nisto uma aluslo picante ... 

Pois não ha motivo p'ra 111. Oas1a attender a que é a Marl!'arida 
quem vae i foute. emquanlo que se houvesse alusão era Palma Ca
valão quem devia irá fonte ... da Margarida, como fez em tempo 
quando 14 ia ... comer. 

Safa! Esta foi alé ao cabo! E' cadA estocadA ! ... 
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HEROE5 Df\ "TRf\Mf\" 

Diiem os iomaes: 

•Um supposlo re"ofuclonario dc- 31 de jantiro. rou~ o nomt dt outro, é 
promO\lklO a ruarda·marlnha, l rt-rormado c- por fim preso. 

indlri~::;.,d;!1:.d:'stttc!,~~ur~\.r.:ri:::!r/!~q~;o:u~~'t:~~: ~;~e!;':~: 
~u:O:~J:.~:;~";~~~~~,'~ 2J01'2 l qut $lo republie1nos. Ettt niundo 

St se fiznu um ricoroso lnqut1ito a todos os individuos que te dium tt
\'Oludonarios, quan1os se fncon1n.riam que nem ntivtram 111 Roninda1 nem 
prt"Staram quacs.qutr stn·içot J. Rtpub?iet "! !• 

Tem a palavra 1>ara o ultimo ~riodo o sr. Machado Santos. 
Quanto ao primeiro nilo lhe ne11amos o titulo de heroc ... do des
caramento. 

Estamos no cpodia da mystlfim~o; desde que appareccu o st1-
ptravit ... de hcroes, entllo é um louvar a Deus Nosso Senhor 
Affonso Costa! 

Até já se falsificam os homens, que depois de mortos silo pro
mo,1idos em vida .. . 

Já viram paiz mais reinadio? ! ... 

T EMPO PERDIDO ! 

O sr. Ribeiro Gomes, officlal do exercito, tem annunclado em 
A Palria do nosso querido l;stcvilo, um 1iroducto do seu invento 
a que deu o nome de A Pa11tlosa, producto de que, Seittrndo consta, 
ainda nilo conscsruin collocar um exemplar que íôssc. 

E' prova,cl que Sun Ex.• esteja intri11ado com o insuccesso do 
seu trabalho, sem Mbcr a que attnbuil-o: mas nós. que somos bons 
rapucs, vamos explicar-lhe: 

As uniras pessoas que tcem de irra mar A Patria, lendo-a, são 0 9 
typographos, que a com~m e que n~o slo militares, o sr. Affonso 
~ta, que prescinde da Pa11dosa, e nós por mal dos nossos pett'll· 
dos, devido a um soffrimcnto de hypecondria e para desopilar o fí
gado. 

Os oulros - sc ~ que ha al11um mais que alia •·oluntaria
mcntc cm a lêr - julsram que Pa11rlosa ~ all(Um rcdamo i folha de 
couve cstcvanacca e nio vio no bole ... 

Annunclc o allustrc miti~r na l.urfa do sr. Capitão C..macho. 
Aquillo ~ uma cs~cle d'ordem do exercito ... unioansta. 

-"""~ 
GRALHAS 

insisr:,dc:s.:::.1!d~~':!t~~~~~,!:S~:c"~~!:! ~~~=~=.' ..\\ºi~:.~ 
gtnc-ia t amabllidadt do ~tor costumamos dtixar a ctça d'~ animaltJOS, 
tsptra.ndo nos façim a justiça dt acrtdíur qut t.scrcvtmos coisa diffttt-ntie de 
ctrtas b&rbuidadts qut '' \'ClH 1pp1rtttm. 

Hojt1 p<>r~m, ttmo~ qut prottHar routra um pat1/amt11te que ,·inha lc>go 

~~1:h~"f%t~n~: /1ªfib:r~',S::'; ":, u;:;;~~~,~~;:[: 1~: aftZ~:~!': s'::.~f3o~ fJ2~ 
Unhamos t:u:ripto lranq11/llumtn,e, o que faz sua dUfcrcnça, nlo ~ verdade? 

Ora lXu!t: Noi!So Sfnhor nos dl paclend1 para aturar o nosso revisor, e a 
cllc para atur111r a nossa letm. que, d1.ll•·st dt J>a.t5ajtcm, cstfi cad:a vc:t ... 
l)<Or! •.• 

PUDERA .•. 

O supremo 1>atcta do C\•olurlo11ls1110 diz que a "'l>ublica um11re e tm 
lodos os msos f bn11 melhor do que a monarchla. Melhor para elles, ~ dar'o, 
que, nada tendo e 111da valendo, estlo-sc banqueteando ha tre:s arinos com um 
appetitc dtvorador. 

que ~n~~~1~e~1~;e~~aJ>~~~!'Ji~r ::n~":u:~~:fa~om~;~,~~~,,:~~l~~~o~ ~o Jaj~ºé 
soberano com a barrita a dar honu .•. 

Oro, pois! ••• 

~~~ 
NOJENTO 

Na Camara Municipal do Porto, uma besta qualquer foi mafri
rular um cão com o nome de Jesus Cl1risto. 

Ora vcj•m lá; quem vir o dlo e o dono e não saiba do caso, 
pensa naturalmernte que o sc111mdo é que é o racional. 

Como as apparcnNs illudcm: e como a natureza é caprichosa 
cm d4J" a forma humana a certas cavalpduras ! 

Cf\NTORES 

~':!~~ur::~~~:;:~~~:1~S=~~Õ,;;~t~'g,~~~º ~:~"~º uc os 
olficius e rraduados c:antcm ta.. côro com os so1dad05, do de primci~ssima 
ordem! 

Que linda que deve ficar a noua Vtntnmrla l(diquia e outros camandi
nhu a cantarem a Slm1nltlra' frtntt dos ~t;alhõts ! ... 

Commovtdor ! 

PLEBISCITO 

QUAL f O PARIJMfltTAR MAi! "Mftft 7 
Com o mai~ n6nn dos N6nn 
Nlo f f1cil aetttar; 

~~°r:t~~:~t:!r:r:.1tiado 
O •.ttrni·minhOC'& Thf'Ophilo 
Que f nónts Mm o pro,·ou ; 
Atl o Jacintho NunH 
Ern 11411,s se transformou. 

Nilo falhando no Anselmo, 
Pre} dente do sen.Jdo; 

~~ ~4~;;~ia~~\~P~~~~' 
O Oastio foi sempre ndnts 
Dtsd'a hora cm que na.sccu, 
Nem com toda ã luminosa 
Sua ldmnn 1>rdtcnehcu. 

A s 11611/«s do Pauslíno 
Sllo JJC('flS de estimação, 
Que J:i ha muito o t.le,•aram 
A 11l11~s di: cotação. 

Mas nem, por ~sso, lhe dlo 
f6ros ou I"" ih~Ilios) 
Que na se cncii da :uncira 
Slo todos e11« tgrti;:ios. 

~~;~c,,'i~'j!~l J?::~u1:f3~~ 
Que a fner ,·trsos A lua 
Ji compôs uma nova Entida, 

Tanto mais qu'clle l o chefe 
D'alguns 1uthtntkos n4nt1, 

r;;,::~::d1':.'t-°':r:f:.:f.ª 

Um melro muho 111bldo 
f. "11tltllrad4 orador, 

~:cr!s~ :,:.~º~~ p'"'º· 
~~~! ?:r~~:S '::.~í:~So 
Que tendo o dl1a1rso pronto 
Ji de nada K arrttcb ; 

Ouc nos Ridfculos aprcgôa. 
l_ tm Port;1giitz se •balança 
A rttommendar rcmedio, 
Que bali.ta de poupanra ,· 

Que n.a <:Amara f mudo 
f. na gramm•tlra pudo 
e com programmu da cstranja 
De sc1end1 fax alar~o ; 

$:.~, 'd'ficl~:'!I~:!~:~~~ 7d11es 
Chama-se Angclo Fon5cca 
e é um n61tt$ :lC-tbado. 

S1>1ruc10. 

Pnttt tantos, t~nlM n6t1t$ 
~ol dllflcll 11rocurar. 
Fmfim tu \'Oll·lhf'S dir.cr 
Mas custou a encontrar. 

Pol rt'um dla de calOr 
Mas cal6r de &J>O<li.1Cntar 
Ou'oos capilk ogarrado 
l:ntlo o fui tnC'Ontrar. 

[ 1 t :- nónts, foi hcroe 
Com tal htrokidade 

$2\•ussoo OR1e11a. 

Que 1ra,·ou illuJtre nome 
Na Lbbi.a, nobt'f cidade. 

Ponho a mlo na consdtnria 
e, SC'm qualquer c-mhart~. 
EUa db·mc com friequen<U: 
Voto no Tasso. 

Vou emfim, p'ra tcnninar, 
Db:er.Jhcs que mtre tantos 
Acbd mesmo a matar 
O Oro"d• Mochado Santos. 

o •••• o. 

O SEGREDO DA "VI R}U DE,, 

AFFON S O COSTA 
SO U ZA JUNIOR 

PITUAOOllAS. 

P EREIRA OASTOS 
ANTONIO MACI E IRA 

ALMEIDA R IBEIRO 
ANTONIO MARI A DA SILVA 

AL V ARO OE CASTRO 
RODR I 00 RODRIGUES 

FREI TAS RIBEIRO 

no 
APPONS 0 COSTA 

PEREI R A BASTOS 
ArffONIO MA C IEIRA 

ALMEIDA RIUEIRO 
ANTONIO MARIA DA SILVA 

FRE ITAS RlllEIRO 
SOUZA JU N IOR 

ALVARO OE CAS T IW 
RODRI G O IWDRIGUES 

-""'~ 
THE/\TROS 

~epubtlca. - A 's 8,45 e 10,30 De tQpDfe • /<11(0 (revista) com o novo 
quadro '"° á #mbm. 

Avcnld•.-A's s,o • t0,30 - 0 3/!(revlsta). 
Sallo Fo .. - Anamotogr:ipho e varie l11tt. 
f'antastfco. - C4o que ladro •.• (re,·ista) com o novo quadro Ftrros de 

pdlmo. 
The Splendld Poz Oardcn. - Continua """º ttte o ponto de reunião 

preferido ptb noss.o sod<d1dc . ..........,... 
ANIMATOGRAPHOS 

Os melhores, mal• ohlo• e de melhore• fita• 

Tttraase - Rua Antonlo Morta Cardoto. 

~.!r.:'d~~·.::. ~ ~~· ~~::Jo. 
Central - AV<nida da Liberdade. 
Cbanteder - P. doo Rtttourodortt. 



8 O THALASSA 

AS DUAS MÃES. 

Uns, filhos ; outros, enteados ... 

29 oe AOOSTO 

A Patrfa é boa, qu•ndo é bo• 
Mie! 

A Mie boa, reparte, eiruaJmente, 
irmlmente, por todos.~ ~us filho~. 
sem distincw;ôes nem pnv1leg1os, o qu1-
nhilo das suas fortunas ou a parcella 
das suas desditas! 

A Mie soffre com os filhos, gosa 
com os filhos, ri quando elles riem, 
d1ora quando elles choram! 

Desde que a mie tenha carinhos para 
um filho e arremessos para outro ; 
desde que para um tenha berço dou
rado e para outro uma enxerga no 
chio; desde que seja só para um o ~
lor do seu seio e para o outro o fno 
da sua indlllerenç.1, é cl•ro que se o 
!ilho feliz acha deliciosa e enternece
dora a palavra M3c ... ao desgraçado 
sôa-lhe esse nome como um dobre 
tristonho, como um desengano, como 
umn mnldi~llo ! 

•A Mãe P•tria tem de ser Mãe Pro· 
tectora e Desvelada para todos os seus 
lilhos !• 

(Do nosso 1>rcsodo collria O• Rid/m/0$), 


