
~~ - lar n'nlgumns mczas do ox~mo, propo1-cion:il no 
EXAMES NO LYCEU ldig,,os professores so <lo,·o o nndnmcnto rogu-

\ "no tonwndo vulto, pelas suns cscn:i- cm;ino, o cm harmonia com o curso durnnto o 
dnlosns conscqucncins, n qucst~o dos cxn- ,rnno. T,so, com tudo, n~o impede que ostojnmos 
mcs, no lyccu uacion.nl de Lisboa. A im- assist.indo a 11111:, •ccnn do bnrbnridado, n uma 
prensa, nn su:1 cle,·fldn miss:10 de combate,· sccna ,lo ~ch-n;,-eria-em te,-ceiro anno d~ por
os abusos, me aprc•cnrnndo no publico I tuguez. 
todos os diti~ O!l fo<;los urnis graves. N'um -:~ 

p~1i~ aorn.lu n instrues-:\<> :ic<:und:\ri:t n:'.v 
, tem s~·sU:m:i, aonde ns disciplina,; si\o C<· 

tal,olccidns no nc,1so- e mntcr:nlmcnro cn-
sinadns, aonde os bons mctho<lo, do misino 
p~:,;~mn por utopia~, nondô n il-rcgulnridiH!o 
(; n norma, nondo os comp<mdios .~o cprn~i 
scmpr<l op:iinns collccçõe$ de bcru:ordices, 
custa n ercr, que ~e decrete entre o con
solho elo lyccu que o, <lxnmcs ~vjnm difii 
ccis, e que n prova linnl sej:1 rigoro~n. " 
ponto ele ficai-cm rcpro,·ndos, de 12 nlum
nos que entnun por dia, nacln menos do 
q1:c 10 ! .. 

A Discm.4,i. , .:'IJ)Ontou um pequeno cpi'lO· 

dio, bas1,mtc significati ,·o, par:1 quo todas :is 
pessoas 'I''º o !01-cm, so curwcnçnm de 'JU~ n. 
imprensn ni,o nccusa sem fundnmento. 

J:i 'I"" n:u, temos providencias ofiiciacs no 
C$Candaloso procc,limcnto do ,·11rios srs. proteS· 
so1-cs, tomo$ um meio quo n:io tlcix:w:\ de p,'0-
duzir bom rcs,1ltado. 1~ dni· J>ublicidadc, todos 
os dins, cui toclos os jomnos, nos factos 0$c:111-
d:olosos do lycou. Os srs. ciulllibaes dns meias 
do portuguez, ,·enclo as suas perguntns pL,1:1-
tasiosns com ~<lições diarins ele 50:000 excm
pbrcs, haviam elo te,· mais a lgum cuidado, cnso 
n sun elignidaelo aineln. lhes valesse nlguma at-

As aulas, durnntoo anuo, qMsi que ni\o , tcnç]o- o que, é duvidoso - :\ foco cio que so 
pnssa:u de umn mystificaçlo. Chegada, pO· tem vi sto. 
rém, a cpocha tc,-rivcl elos exames, o profc,. Trataremos forgamcnte creste assumpto, não 
sor franzo o sob,·olho, vi;-so com n faca o o só cm prosn, mns tombem cm caricaturn e pot· 
queijo na mào, e d:i-lho na cabeça cle,·ar todos os meios ao nosso alcanco. O sr. J>ndro 
a i1:strncç:ío á su« ve,·dadeim c1lt«n1. l)ara Amado tor:i, cm breve, um lognr do honr:1, nn. 
isS-O for. uma cara como a ela estntua clo noss.-.. terceira paginn, o n competente b iogm
connucnda<lor, d(,.se n importnncia de um phin na primeira . 
Jupiter tonante, o começll a rop>'>vnr. A$ 

pobres crianças, face " face oom o hot· 
tentote perdem a screnidaclc, e oudndo 
uma pergunta imb~'<:il, suppõom que 
ttqn:Jlo 0 um:1. cous:a do onh·'> mun<lo c
C:tl::un·:S<'. Então o profv~.1or mt.·ntitl il 

c:ibc·~:1. co1_110 quc-m diz: ,·l'om? e. r1.:1>rO· 

~ . -- ~ .... . . /' 

CARICATURAS EM PROSA 

K'umn d:,s nltinrns noites o Jl~··· 
:-cc;o p,:t.!:co (, t.w .. 4~t.\$i ,lc.scrtu, np :· 
~nrcha c!c,·n~:to da :cmpcratura. l lttvia 
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lambem trinta pcssons, e entre ellas duas Ve
nus, .;irnndo par:t nm lado e para outro vc1 • 
tiginosamcntc. 

As outras pessoas eram todas sérias e grn
,·cs, e estavam sentadns para ali M acaso, ou
vi:1do a m'usicet. 

Do repente uma elas bo,·boletns teve uma 

iàeia insolente, e disso cm "º" alta : 
- O pass~io est ,i hojo muito bolll . A gente 

está aqui cm família! ... 

Entre um l"C'titner:tdor e um refor. 
~ mista : 

-A parada cstcYe ma;,'liitica, hn, 
vemos do confessar. As tropas aprcsentarnlll
se muitíssimo bem. l-'oi m»a fosta impononto. 

-Snbc!o que me.faz lembrar? Aqucllc ce
lebre pal'lapatão hcspanhol que cst,wa sempre 
a di,.cr: Quando yo sali do 'l'olcdo con doce 
mil e a eaballo ... Um dia um indivieluo per.;un
tou-lhe :-Csted salio de 'l'oledo com doce mil 
e n caballo,[para que? 

-Para quo :> repetiu clle formalis,mdo,se. 
-Para que? ... Par:t nnda! ... 

1\'um romance que os,·. Sousa Arau
jo está publicando, n'um jomal do 
Coimbr:l, encontranH;:e :\S coisas mais 

au{lnze.s. 
Dois inelividuos liam hn dias um dos folhe

tins, e comentavam os seguintes trechos : 
, O tempo corria veloz. So,w:t mystc,·iorn

mcntc a meia noite. )fagdalena, com os olhos 
bmnidos, o seio cm movimentos ngitAdos, os Ja. 
bios trcmulos, nnast:tda por um delírio <lo im
mcnsa YOluptuosidado ... , etc., etc. 

E logo abaixo: 
,?>Iomentos depois, ella, ci·gnida na sun nu

dez fascinante, soltos os seus esplcnelidos ca
bc!ios, • etc., etc. 

- O que virá depois d'isto, Sant-0 Deus, ex
clamou um dos leitores? 

-A mnnerosa prole, respondeu o outi·o. 

Annotaçõcs: 
~ «O povo da capital, diz o Diario 

àe .\"oticias, mostl'on-se mais uma vez 
digno eh liberdade que dcsfructa., 

RO CAMBOLE EM LISBOA 
Rozn:mct pO!>tbumo de ron~on du Ttrrail 

l 
.-.\Ili \ n; O UO:.ilE». ! 

((:Catm~ do n.• '9) 

l'or isso quando desceu do seu comparti
mento com a mngcstndc de mn Deus, o foi 
seguindo, os agentes cio policia n:\o o perde· 
ram de \'ÍSt:>. 'l'inhn cm redor de si, mais ou 
menos disfarçtulos, trinta sicai·ios. El!e parccin 
ni!o <lar por isso. 

Quanelo chegou á sah elo despacho, um in
divieluo todo vestido elo preto, seguido de al
guns a.;entcs, clirigiu-so o ellc co,·tozmcute o 
fallon· lbe. 

Nem uma linha se contraiu no rosto elo in
dividuo interpellado. 

Algumas pessoas começayam n olhar. 
Ello tirou do bolso uns papeis. O commissn-

A LANTERNA MAGICA 

Podia accrc$ccntar, referindo-se ao .;overno 
q uc nos re~o : 

'l'ornando-sc disfructado e clisfructavcl. 
i\lnis abaixo algumns deliciosas ln"O!'OJ)()Jleias : 

coo scraphim da caridade e do amor veio CS· 

tender ns $URS :izns brancas e screna:1 por so
bre toda essa fcstn ch•ien e gratulatorin, dci
xnnclo cair das dobras do seu 10:11110, no rega
ço cios pobrcsinhos, algnnrns flore• dos jardins 
celestes (kilos de a1·1·oz) al.;uns rnnisos meigos 
de conforto e alegria (tostões). • 

Quando toda a nosM imponencia 
~ guerreira desfilava por diante dn tri-

~ bunn. i-cnl, nlgucm notou um suavissi-
mo sorriso, nos la\,ios do s,·. conde ele Brancle
bom·.;, niinistro d'., Pru•sia cm Lisboa . Aquillo 
nnda tinha elo offcnsivo para o nosso brio pn· 
triotico. Comtuclo algumns pcssons, notando o 
son iso, pcrguntav:nn : 

-O que quc1·cr:\ o condo de Brm1dcbourg 
dizer nu sna? 

-Eito ni\o quer diz<:1· nada . Est.i lendo uma 
fabuln A 91·<tll1<t e>\(eitada cow as pcmws elo 
paV<tQ, 

Hcfcri1·:1111 alguns jornaes que o sr. prior dos 
. \ njos, partira para n ;!/:1znreth, afim do não 
assistir ás festas cio di:i 24 ele julho. 

E é este o guin espiritual d'ulgumns cente
nas do ~lmtt$ ! 

S. ex.• parcco pôr de plll'lO ns suas icléas po· 
liticns quando trat:t do re<;ebcr os pro,·entos da 
sn:t collocaçi\o. Qu,1nclo, porém, aquellcs que 
lhe pagam ínr,em umu fosta, sua revcrendissi-
1un, dá-lhes uma pro,·tt de desconsideração não 
assistindo a clln ... 

Isto, r,0mprehendc-so, lembrando-nos de que 
o sr. prior, uno recebendo c inco réis dos seus 
pnrticlarios mendiga to,·pemcnto os honomrios 
d'um governo constitucionnl, quo lhe é nntipa
thicll. Como, porém, esse governo não lhe dá 

rio ni\o os quiz ver. Depois, cortczmcutc, dis
se-lhe: 

- V. s .• csl:i preso. Tem a Londnde de me 
ncompanhn1·? 

'l'inha-sc formado um circulo ele curiosos elll 
redor cl'csscs pcrsonrigcns; nlguns perguntavam 
nos JlOlicias : 

-O que foi? 
-Qucu, ó este sugeit~ vestido do preto? 
Alguns , ·injan1cs mais perspicazes diziam: 
-Acho que é o commissario de policia! 
O mysterioso pe1·$onagcm lançou um olhar 

pel'Scrntudo1· em redor. Fer. perceber ao chcfo 
dn policia, que necessitava tirar as bAgagens, 
ao que o agente respondeu: 
· - Ellas lú lhe ir,ilo ter! ... 

Entretanto as attcnçõcs tinhnm convergido 
todas p:ira ali . Formara,so um largo circulo cm 
redor d'cllcs, e, J>01· um momento n indifiercnça 
d 'aquclla gente, quo só so importava com as 
suas bagagens, foi vencida pela curiosidade de 
saber quem era aquclle individuo. 

uma gratificaçito para qno assistn ás festas Ji. 
bcrílCs1 sua 1'Cvc1'Cndissima volt:t-so para os seus. 
Em igualdaclo de cfrcuustancias, profere-os. 
)fas logo que n' um dos prntos da balança es
tejam collocados a lguns vintens, sua roYeren
dissimn não \'Reilln cm decidir-se. 

Ah! se nós quizc~scmos que o sr. prior dos 
Anj,,s assistisse ás f~stas de 24 cio julho, tínha
mos um moio bem facil. Era pagar-lhe esse pe
queno sncrilicio clns suas cou\'icções. Nós, po
i·ém, cstmnos promptos n pagar tudo o que sua 
,-o,·ercndissima exigir só pam termos o gosto 
- de o ver pelas costns. 

l'cdiriamos mesmo um sacrificio maior :l nossa. 
bols:1, se nos fosse permittido imprimi,·-lho al
gum:i vclocidaclc. 

ECCOS 

:,;abbaclo pa;sndo, anui,·crsnrio <la entradá 
das tl-opas libcrMs em Lisboa, um me1·c.1dor 
dn l'1ta Augusta, abriu a porta elo seu estabe
le<:imcnto. O digno proprictario estav:i no seu 
direito, assim como estamos no nosso, dizendo 
que s. Ol(.• foi um dos membros d:i commissão 
ela corri<la de lm,·,w, cm ;:;. Sebasti:lo dn Pe
drci1·a, o anno passado . 

Isto servo npenas pam <JUC ninguem cstrnnhe 
o focto de s. 0)(.• abrir a sua loja n'u,u dia de 
fosta nacional. lln um aphorismo 1>0pular quo 
justifica perfcilamcnto aquelle neto. ]~ o se
guinte: 

- Diz-mo com quem anelas, dir-te-hei as 
manhas que tens. 

* * * 

A .Y«çito traz na dmmica t·eligwsa o se-
guinte: 

cS. Sanct' Anna, ~l~e ela )Ião de Deus. • 
Era mnis simples dizer: 
-S. Snnct'Anna, avó de Deus . 

Q uem é clle? Quem 6? pcrguuta,•am-se im
pacientemente. A policia nada respondia, e cada 
qunl tratou de interprcl:tr aquclle successo. 

- i,; um general carli sta. 
- J~ o assassino do Prim. 
- 1:~ um communista de Pads. 
- B um moedci1-o falso. 
E as interpretações imag inosas começaram 

a ci,-culnr na. tul'ba, chegando-se a di1.er quo 
era o proprio Troppman. 

O \'iajnnto, comtudo, insistia em se demo
rai· um pouco, p1-otest:tnelo apresentai· os sous 
pnpciij cm ordem. 

O commissario accedeu. 
Passado um momento o viajnnto parecia ter 

mudndo do idéa. Tinha lançado um olhar so
bre a multidão que sahia, e o sc11 rosto tomara 
uma Cl(prcss,1o do contentamento. 

D'ahi a pouco, n'um car,·o com o commis
sario e um policia, dh·iginm-sc todos ao go
v e 1110 civH. 

(Continua) 



A CTU A LI O A O E S, por Bortla.llo J:> i n h etro 

A PARADA DE 24 DE JULHO 
(Continuaçlo) 
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A I,AfyERNA MAGICA 

ACTUALIDADES, por Bordallo Pinheiro 

AINDA A PARADA 
(Continuação) 

não sotia melhor dar-lhe uma parada de cea, riquis3ia,as e,colas primarias? embora elle nilo 6.cane aea,pro,,,, aa mHOI& 

e toroar catas coitadas tão luzidios e bca, tratadas como.as riquiasimu peças? 
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