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PESADELO 

Até em visões nocturnas, o terrível phanfasma o perseg-ue ! 
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HYMINEU 
Que o sr. Antonio José se vae unir para sempre ao sr. Brito 

Camacho dizem as itazetas politicas. 
Não é já a primeira vez que estes dois entes se juntam, 

mais até agora tem sido simples mancebia, sem caracter de
finitivo, sem enxoval commum. Agora não. Agora projecta-se 
legalisar o acto, com accordo das respectivas famílias. 

Vae ser uma boda cheia! 
O que motiva o hymineu? 
A esterilidade dos noivos. 
Nem um nem outro conseguem, isoladamente, arranjar pro

le, e d'ahi a ideia do casamento. Resultará fn1ctifero? Coitados! 
O'ahi só podem nascer filhos marrecos, se nascer alguma 

coisa1 porque d'um cego e d'mna vesga é impossivel vir ao 
munao pimpôlho são. 

O que espe~a o sr. Antonio José do sr. Brito Camacho? 
O que espera este d'aquelle? 
Não esperam coisa nenhuma, porque este seu acto é apenas 

uma manifestação de desespero. 
As velleidades intellectuaes do Calhariz e os pmridos con

servadores (com balas e agua-raz á mistura) do evolucionis
mo, deram na droga que pnra aht ridiculamente se tem exhi
bido. A falta de lacto e a ausencia de criterio e de principios, 
deram ao publico o hilariante espectaculo de dois grnpelhos 
impotentes, vasios de qualquer ideia que não assente n'um 
desconchavo lunalico ou n'uma rasteira venenosa. 

O que tem sido afinal o evolucionismo? Um partido con
servador? S6 se fõr por conservar, como principio orientador, 
o disparate. E o unionismo ? 

O que é politicamente esse agrupamento, que só tem 
unido a mais desbragada incoherenc1a aos fnl(S do arranjismo 
mais grosseiro ? 

O sr. Camacho veiu para a pohtica com o mesmo plano 
com que certas moçoilas da provmcia veem para Lisboa ser
vir. DePois da escorregadella com o lilho·familia, montam es
tabelccimento no B.1irro Alto. O chefe da união lambem ficou 
pelos sítios. 

Estabeleceu-se no Calhariz e começou na vida fazendo psi, 
psi a todos os partidos que quizessem servir-se dos seus pu
pillos parlamentares. 

Para o sr. Camacho não havia, nem intransigencia de prin
cipiosf nem choque de programmas, nem razões para incom
patibi idades. 

Tudo servia como ás suas vizinhas fronteiras - desde o 
marinheiro democratico até ao peralta evolucionista. 

E' este um dos conjuges do projectado hymineu. 
O outro, o do Chiado, é a desgraça que se tem visto. Ainda 

na sua recente proposta d'amnistia mostrou mais uma vez a 
qualidade de fnrcllo do seu cerebro. 

Armando-se em opposição ao governo, tem-se deixado es
pesinhar miseravelmente, deixando egualmente espesinhar o 
paiz. Se falia de religião, diz qne é at/11:11 graças a Deus; se 
trata de politicos, affirma que a Patria suffoca, mas que ... por 
patriotismo não quer crear difliculdades á republica. Pede que 
atirem aos conspiradores como a lobos e declara que é preciso 
anmislia·los; preconisa a necessidade de estabelecer o socego 
e a tranqnilhdade nos lares, abrindo as portas das prisões aos 
encarcerados pollticos, e propõe que só sejam amnistiados ... 
os menores e as mulheres! 

Não chega, pois, a ser um feijão frade, porque é apenas 
duro como um calhau. 

E este ~ o outro conjuge do hymineu annunciado 
Digam-nos, portanto, com franqueza: o que pode sahir 

d'um fal casono? 
Um aborto que estique logo á nnscença, nada mais. 

CONDESSA DE MANGUALDE 

"0 TH/\L/\SSI\ " 

D efinitivamente ln•tallado, O THALASSA e•
tabeleceu aa •ua• redac9ao1 admlnl•tra9Ao e 
typogr aphla na R ua da Roaa, 162, 1.• andar, lado 
direito. 

A eacada cheira um pouco a Rotunda ••• o que 
nao admira, porque 16 houve h a tempo• uma ex
ploaao e 16 eat eve o ar. M achado Santo•, o pae 
da republloa. 

E ' para 16 que o• noaao• amlgoa, agente• , cor
re•pondente• e a••lgnante •, d'ora Avante far ao 
favor de •e dirigi r , onde, oom aquella gentllez.a 
que n o• oaraoterl•a, o• attenderemo• no que 
deaejare m. 

O HOMERO 

Anda toda a gente para sM a perguntar o que 6 o homem afio ai. 
Olhem que o cuo (! multo 1imple1, 6 retume .. se em meia duti& de 

palavrna. 
O Homero, ara um eaoroo que vivia no l'orto. O governo ,,io, por

tanto, n'elle nm bo1n adopt.-o a con'lul11.ar para u 1ua1 proeiu. O caso 
do S. Tbomé orA o diabo. l'rechnam a todo o culto deavior as attoo
ÇÕt• para outm coita. O que havia do ter' Só U1na intentona monar· 
chica offer<0cio todo• ot requi1ito1 necu1arlo1. O ar. Affonao Co11a fez 
a encommend1 ao Sctvola e o Scevo1a conctrtou o plano eom o Homero. 
Este parte para a Galliia t algun• emiRr&dOt acredham ... no e assim lé 
consegue anonjar u1n 'li d'outnbro. Mae o Homero ebega a folhas 
tan1as e não t1tt\ para mait, t monda otreucer·te aot em igradoa da 
Ganiu. para contar toda a infamía de que dnha •ido eumplice. Ao 
princlpio nem lhe n1poodem. O homem intiate e en\•ia provas da 
mon1ttuotidade do cri:t••· E un.11 noite mette pernaa a camiobo, chega 
a \'itto e eacarr1pacba tudo _perante um notarao. 

O iofamiuimo trama udartce·H, t o paii fica de bocca aberta pe
nnte tanta ptrvtrfidade. 

F. agora. o que • o Homero~ 
O qut foi &emp .... Como homem om t'croe: como po1itico um 

agntlt rtp11bllet1nO que DÃO UltYt rara aturar m•il OS pltrÔf-1 (t&lYtt 
pelo defeito dt ainda auem peoru <lo que elle) e deo i ling.,., du
cobrindo 01 1eu1 crimu. 

Como vttm, partcendo uma coiia muito complicada. f afiaal 

sim~~:~i::it.ot ('U(\I 1tmt1ban1t1 na1 mooianbu de Calabria. De-
pois dos auahot, appareciam algumu vtu.1 01 bandidos a denunciar 
l policia como 01 chefes tinham planeado os roo.boa. 

E o qu• impera n'utu aclOI T O inttre.tte' O remorto' 
A p•y<holor;ia d"tttat <rutunaa 6 1tmpre dlflkil de eomprehtnder 

e muito maia de •xplieer. 

«t 
FOI 1 NVENÇÃO 

Sabom como 6 que o Mundo cletsificou as aen1acionaH11imu de
clara.,õea do Homero' De '""ª lnoen9'10 do1 anlmat1 que .. tio tmigra
dot na Galliu 1 ••• 

Qualquer dia 6 capa. de a/firmar que quem feto elogio do homem 
no parlamento foi o P.• Cabral diaftrcado no dr. Alexandre Braga. 

f\ NOVf\ "f\RISTOCRf\Clf\,. 

Aquella elUe amundlld<t que- felizmente-bem ae dutingue d• 
velhit Rri1tocracia portugueia, fei. no Porto, l illn1tre artiata sr.• Ade
lina Abranchtt aquillo que apenaa o "º acanalhi.do eapirito ..• de vi
nho lhe poude inapirar: in1uhou, apupou e jogou batatu . .. 

Deagraçado. I deram o que dnham. porque para maia lbet não che
gou a educaçio mini1t11da pelo• '"""do' • montanA:cu. trar:11~u, urba· 
uoa, utevôtt e outro• celebrH 1ymboJ01 dt certa tmpren14 ••• 

E• caso para ftlicitannos a grandt aclrit, pois manifutaçõu 
d'aqoella ordtm e da par~e de quem vienam, tó hoonam e enobr<Octm 

·quem prtleodtram atungir. 
O contrario 6 qu• causaria desgosto. 

SUSTOS D'UM /\SSUSTf\00 

Porque t.em utado u tropu de pr .. ençio' - perg111'1&-noa nma 
leitora utu1tada. 

N•o M a11u1tt, minha atnbora. E' o nono Ctar a 't'tr se arranja 
outro Home.ro_por c.auta de" aproximar a interpe1aQi.o aobre a famoH 
negociata de S. Tbom6. 

Ab 1 que •• o Paiva Couceiro quit.e-1M merecer a ft?•tidão eterna do 
sr. A ffonao Cott.a, era 1ppartttr n't:tt• occasiio na fronteira! 

• 
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GIG/\NTE5 & PYGMEU5 

GLORIAS DO PASSADO 

CONSELHEIRO ANTONIO MARIA FONTES PEREIRA DE MELLO 

Glorio,;0 chefe do partido regenerador, estadista 
de renome mundial, uma das grandes figuras que 
honranun o parlamento portuguez. 

Foi um authentico patriota. 

SECÇÃO ELEGANTE ... " Ã SOMBRA., 

A noasa 1ociedadt elegante pu•• a dar rendt.:·wu1 na l'ooiten· 
ciari• de Lisboa, '' quart .. ·ftir11. 

A entrada fa>:.·te por meio d'um requerimento, que custa um omi· 
noso toatâo. 

1':m companhia do& HUt camaradat, 01 heroicos officiaes do exer
cito portuguei, 1n. J.'rancelino Pimentel e Diniz Ferreira, continua 
eocareer-adO no. Penitenciaria de Coimbra o ' 'aloroao heroe dos cuâllla· 
11t, sr. major Montei. 

Na Peoileociaria de Llaboa permanece o fidalgo 1r. D. Joio d' Al
meida, 01l1ci•I autlriaco. 

Tarobem no 1netmo tttabtlecimento contioua aouiquilando·H o 
ar. D. Fraoci1co de Mello (Ficalbo). 

De~rreram m1;uto ama.r«0r&d11 as ftttH do ~atai e Anoo Bom 
para 01 infelitu pre101 polhicoa. 

Wniiooa vi•i&aodo u cadeiat, na taa ""ta ~rtgrioaçio de pr~ 
t•ger oa pro- poli1i"º* pobrea, a Stobora D. Cooata11ça Telles da 
Gama (Ca1cau). 

Partct qu• 1t prepara ouira {114 da •a•a P4'hl ... ta da Cosia, 
tgual ou parecida com a de ~I d'ou1ubr<>. 

"GLORIAS" DO PRESENTE 

DR. AFFONSO COSTA 

O estadista dos supt!roult:;, da ombacada, do opio 
de Macau, da Separoçilo, das prescripções de 
S. Thomé, do Zl d'Abril, do 21 d'Outubro, dos 
franças & estcvõe.~. e ... do Homero ... 

Vae ter uma estatua de prata, mas no monu
mento parece que nilo fijlura o Homero. E' peno ! 

" DlflRIO DE NOTIClf\5,, 

Completou mait um anno do exi1tencia o volbo jornal de Litboa. 
o Diorio d• Notiticu; a todo• que n'elle labora.m. en1 etpecia l ao seu 
director, tr. dr. Alfredo 1la Cunh11, os nono• cuniprimentot e bons 
deujoa de crucen1e1 pro1peridadea. 

TUDO T EM REMEDIO .. . 

'fri1to o Affonto, lacrimo10 o Alexandro, mere11cório o Rodrigo 
por te lhes haver ateado a fonte, de ondo eicorria o veneno da inin
ga' Já nôo podem beber deliciado• p•lo 1abOr da •iog~n~ ao1ego
.. da, a1 palavraa do grande Jlomero. 

Agora 4 ter paciencia, inenino1, e H j6 não podem ir btht.r tÜJ 
llomtro. talvei comti(lm um lenit1vo para Ili aut..t magoas iodo be .. 
ber ... de qualqaer co1H 1tmelh1nit! 

{@ @} 
flQUI D'EL-REI ! 

O 11t.trtu"igt-nl1# n'uma iofonna~âo do sen numer..> de 2:7 de deum
bro aobre recompo1içâo mini1ttria1. •r,oota como novoa 1nini1tros, en· 
tn ou.iroa nomu, o do homem da boa de ::,. Roqa• para o interior; 
o r4gulo da hnpreosa Nacional para o fomento • o aotor do projeeto 
de "4"'f<lfbO tk '°bollM~ para oa Hlrangeiroa. 

Seri poHivel que o'tti. dugraçado pai1 aioda •• poua ductr 
maj1'! 

Batia de blaguu, illuatre iovtolor da republica! j 

0 ' s r . Eloy, jé r eoobeu a lgum 
lllustrado do grande Le noas tro? 

bllhote ..... J 
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O HOMEM DAS BOTAS .. . 
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Não é um estadista; é a "fileira,, de S. Domingos! ..• 
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os REIS Mf\GICOS 

Q 
li\\~ 
1 

Além da eslrtllo, guia-o a sua fatui
dade homtriea de ser o unico capaz de 
inventar o caso de S. Thomé. 

Além da mesma eslrello, guia-o a sua 
ctrebmçlfo, a sua inveja ... e a entervisla 
concedida a O Dia . .. 

. ' /:j{r~ . jirt-1 

Além da estrella, guia-o a recordação 
constante de Paris ... e o intellcctualismo 
cacilheiro do apoio . . . 

Além da mesma esfrello, uma vaidade 
balofa o guia; imperador do Brazil ou 
Presidente da Republica Portuguew ... 
Elle é luzo-brazile1ro ... 

Além da mesma eslrello, guia-o o seu 
coração magnanimo que lembrou para 
os con•piradorcs polvoro r og110-m:. 
Quem o não conhecer. . 

Além da f'Sl"llo . .. do 1trande oriente, 
a sua vaidade não satisfeita guia-o para 
a embaixada do livre pens.1dcirismo ... 

L: 
Além da sua eslrtllo, que cite bem defende, e por todo o 

cço, guia-o agora na sua viradella para os democraticos, a 
bi\.l do logar d'inspector geral. Para isso aniscará tudo. Ma
rá outra vu. a rainha lgncz, se fôr preciso ... 

Além da sua querida estrtllo, guiam-no as pensões da casa 
de Brag3nç:i, a sua lealdade, as suas conviceõcs e o resto que 
se não diz ... 

- - ___ ___ J_ 
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LUCTANDO, INSISTINDO, TEIMANDO ••• 
E o sr. Canto e Castro reftrê-U agora á obra do sr. 

dr. /Junardlno Machado no Bra,11. Nlnptm1 romo t#e, P"; 
dla rtallsar a grande unifi((Jdo dil tolonla, 11ts/au11do atr1· 
tos

1 
q11ebrt111do arestas, t'reantfotompos neutros, onde todas as 

lnldatlvos t todas tu energias pudtS#m truxmtf'flr..U e operar 
t m /aWJr da Patria eommum. Ntnhum ou Iro port11guti dispu-
11ha dê tão priviltgiada situ.ar4o; e foi d nula d'11ma serena 
ptrlinarla, qut a bondade doira, que o tmbnlxador de Portu
gal, tuetando, ln.sistlndo, ltlmondo, dtf'IOU a rtsultodos qu11 
u n4o silo p<>r emquanlo definitivos, rtprtunlnm um PªSS!' 

~/::;"'r~i:! ~~~=:z:~=~zm~1'~'!:,~! ~~óó7~ '::!: 
potriota.s nOJJ4S que rt''Nm na '°IJÍIO/ do Btvull. 

(Da OlpitaQ. 

O sr. Bernardino Machado, dude a .,,. chegada ao Rio de Janeiro 
que iatittia sempre. 

- Por favor, por favor ... Leve o meu bilbetinbo ao sr. commtn 
dador . . . 

- Maa 'lui mllçada, sr. doutor 1 Si eu jl lhe dita• qo.i o tr. com· 
mendador nao pode rtceber ! ... 

O illuatre embaixador, cboio de cortuia e affabilidade, tornou: 
- Diga-lhe que aou eu .. . o Bernardino ... 
- Olhe ~ui você, seu moço, 6 d'uma for~! Pola ai o sr. commen· 

dador jl mi diue qui não eatá para o nturar ... 
O intrepido dipfomata desceu ontõo a t1<:ada, tri~te, maa não dea· 

animado e muito cnenoa conveoeldo. 
- Dei-de lactar, hti·d& jnsiatir, hei-de teirnar .•• porque luctando, 

lnaiatindo e teimondo 6 que ae vonce. 
E aliaando. com o cotovello, o pello luzidio do aeu cbapea alto, 

o sr. llernardino Machado esperou o bond • aeguiu par• outro• lados 
cheio de ttperan('& e de pera11teneia. 

- O tr. miniatro utl' Queira ter a bondade de lhe le<ar o meu 
bilhetinho ... 

- O tr. mioi1tro ... 
- Se não puder rtceber·me j,, eu uptro ... 
- Mu' qui o sr. mini•tro... . . . . 
- ~ão fu mal, meu e,xcellent1u1mo anugo. Se. fõr prec110 espe-

rar uma ou duas boru, é o mumo. 
- Perdão, não 6 ia.to. E' qui o 1r. ministro não pode réceber 

ago~.Perfeitamonte ... perfeitamonto. Que upero at6 qu• S.• Ex.• 
poua. Diga·lh qne sou eu ... o Bernardino ... 

- Olhe, aenhor, eatã a perder o aeu tempo, aabe' E' eacusado in· 
siatir ... 

Oheio dt acrenldode e pcrtinacla, o tr. Bernordino ~!achado co1>-
1uhou o seu lh•ro de vi~ita•,. repe~indo .aempr~: 

- Jlei-de luctar, hel .. dc. 10111t1r, hei-de teimar ••• 
Chamou um automo\•tl e mandou aegnir para o Pão d'Auucar, in-

dicando uma morada ao ch4ufftur. 
- O meu querido amigo, em chegando li, plra, 1im t 
Jo; pu.xando d'uma cigarreira : 
- Fuma' Tenha a boadade ... aem ctremonia, tx ... cidadão, a.em 

~eremonia ..• 
O cAauf(tur tiro11 um cig~rro, olha_ndo de aoalaio, ~eaconfiado. 
- Q,oi grande roapoaaabthdade, he1n' • .•. Olhem 11 lhe da na 

tineta de ai atirar do cano abaixo' 
Junto da entrada d'um luxuoso palacete, o carro parou. 
Com um aorriao a bailar-lhe noa Jabio1, o arrojado diplomata 

abriu a porti.nbola e aalt.ou ligeiro. • . 
No pa1ae10, junto d'oma arvor6, um cao11to felpudo alçaTa a per

nil• n'am allivio. O sr. Bernardino tirou o chapeu e, afagando a cauda 
do animaltinho, murmurou cheio d'alfabilidade: 

-Que mimo1ol Parece o repuxo do Jardim da Eatrella! ... 
Em eeguida dirigiu .. se para o /,ortão, mas n'e1t• momento um 

vulto tranapot rapidamente a entra a, que ae fechou logo. O er. Iler· 
nu~lino correu. 

- Meu ami110 1 •.• !tleu ill.uatre •"!igo ! ..• Ve~bo vi1i1al-o ... 
Cheio de eaperança, erein1u o botao da campainha. 
A porta tornou a abrir·•• e o afamado embaixador diapoz·u • to· 

,,.., 1ig_eiro. 
-Qui dueja V.• Ex .ª ' 
- Tenha a bondad• de levar o meu bilhetiabo ao ar. doutor. 
- Fica entttgue. . . • . 
- ~ão •isto, meu querido am1go. \ ' enho •11ata.1 .. o . . 
- O sr. doutor não eat•. . 
_ Ah ! aeu maganão! Poia ae elle entrou agora mumo. \ l, i.11ha 

a bondade. Dijt•·lhe que aou o Bernardino ... 
- Bem ae1 ... 
- Muito obrigr.do. muito obrigado. Eu tou muito pop~lar. Poi1 

então diga ao sr. dout.or que eu venho •atar um boccad1nho com 
:;. Ex.•. · • 11 . • d. . 

- Q,ui diga I . . ._ Q.ui d ij!& ! .... Poia ae foi e e qu1 mt ISH qu1 
n ii.o estava, para q\u está a 1n11tt1r ' 

A tarde vinha cabindo sobre a cidade, envolvendo-a no seu manto 
ucuro. O ar. Bernardino Machado metteu-ae de novo no automo••el, 
indícando a sua n.1idencia. . 

- B a um aooo que ando n•iato l .. • - murmurou com deaaot· 
mo. Mu logo, como tocado por novo alento, conlinuon cheio de 

ene~~'•i-de loctar 1... Hei-de inaiatir 1. • . Bei-de i.imarl ... - e 
olhando p•la janella do aat.o nm jnmento que taendla a cabeça e~xn· 
i.ando u moscu, tiroR rupt..itoumente o aeu ebapeu alto, conchuodo 
cheio d'alt(".ia: 

- Eate jl ~ doa noaaoa ! Hão-de ir a pouco e pouco ... 

O homem, segundo os naturistas 

Um clvilieado Um selvagem 

TONT INHOS 

O sr. Duarte Leite veiu, mas não tomou n&da. 
Então voltaram·•• aa •iataa para o ar. dr. Egaa Moni• che6ar a la· 

sio evotucioni1ta~amach11ta. 
Etpertm ahi um boccadinho por elle ... jl aceita. 

A A A 
THEl\TROS 

N.lClON.t.t . - A'• ~.-A companhia dramatica Italia \'italiaoi, 
tem repreaentado n' .. te thutro a celebre peça Maria A11lo11111.a, em 
que a consagra.tia artista itaJiana tem um dot aena maia notave•• tra .. 
balboa. 

A peça foi poata em acena com butant• criterio, tendo a milt· 
en·4Cfne muito apreciavel. 

8EPl1BLIO.l . -A•a 9.-Em cada noite•• accentua mait o agrr.do 
e o Htraordioorio aucc•uo q•• eatà tendo a linda pcc:• A Mlzdrlrtlla, 
qae 6 o 11raode acontocimeato do dia. 

TIUND.lDE. -A'• 9.-Cootinna a permane«r no cartaz• opera 
oomica burleaea A g-rá-duqutzo dt Gtroúúi", com aatiafaQào para 01 
amadore1 da lindiaaima.partitnra de Offeabach. 

o r•l0.810. - A'a 9,SO. - Yoltou novamenta l ... na a encantadora 
e emocionante peça policial O my•ltrio do qMarto 11J11artllo, ontro 
graode aucceaao d"ute tbeatro, e 0111 que ae diaúnguem 01 diatine10• 
arúataa Zulmira llamoa, Elvira Baatot e Mendonça de Canalbo. 

.AVENID!. -A'a9.-A oputlt& Marldo1altg-ru, qut tem 3 actoa 
delicioaoa • .. ru1iantu de «n:t, com 1ituaçõu impre•iaw e abun· 
dante• ditoa de upirito, um chamado a uta caaa de eap~ctaeuloa 
grande concorreneia do publico, a ponto de S6 retirar por 1'lao haver 
l>ilhetea. , 

APOLLO. - A'a 9. -E' o Chico dlU ptglU, inconlellavelmente, a 
melhor peça de coat11me1 que ultimamente 1e tem repreaentado 001 
noaaoa tbu trot, e por iuo não acimira que o Apollo •e encha aempre 

que ;~~J~t:~'::'l~º~ªÂ•a 9. - Deve reahaar·•• hoje a pt"tmlw• da nova 
opereua em 3 actoa de G. Schnihur-Von-Gueu, muaica do talentoao 
compo1i1or Henrique Ruti, intitulada C...ou/4. 

BV! 0 08 COMDK8. -A'• 8,30 e 10,30 -Boje ainda vae hanr 
n'ute tbeatro duu enchentu, Tiato ciae ae repruenta a r•viata em 2 
actoa e 16 qoadroa Pal/U Jo,,-41, moatca doa mautroa Oalderon • AI· 
vea Coelho. • 

OOLTSt:O DOS BECBBI08. -A'1 9.-E' neata magnifica. cua d~ 
u~taculoo que a noaaa primeira aociedade elegaoi. de Liaboa ah 
concorre aempre em grande n1:unero. 

Otto \'iola, qu• ae eatreiou com um a11..-aao .de ir•rgalbada franca, 
6 aempre o mumo grande artista que o pobhC<> tant.o applaudlo o 
anno paaaado. 

Outras u treiu auccedem ... ae darank a aemana. 
PBA:\'T.lSTICO.-A•• 8,30 e 10,30.-0ontioua em acena n'ute 

pop1tl$r thOltro a reviata 01r. dr. d<i 1~1, que 6, Hm favor, daa 
niai1 ongroÇ3dU da 3ctualidade. 

ANIMATOGRAPHOS 
Sallo l'oz. - N'eat< Sallo executa·se hoje un1 eacolhldo proaramm•..,. 

qur, alem de uctltntes fitas, st txhibtm esa>lhldos numero• dt varltdadts. 
Sallo da Trindade. - Rua da Trindadt . 
Te l'TUH - !lua Antonlo Maria Carcloao. 
Olympla - Raa doa Condes. 
CenlTSI - Awnlda da Ltõerd>de. 
Cbant~ler-Praça dos Reoiaundoru. 

--------------
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O THALASSA 9 oe JA'NEIRO 

O sr. Duarte viu e . . . respondeu 

Por uma questão d'accento! . .. o sr. Brito Camacho, que pretendia ser Càgado, 
e portanto esdruxulo, passou a ficar grave . . . 

.. 


