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Ora adeus; melhor do que isto é o arraial de Fanhões. Nem vale a 
penna ver mais ... 



2 O THALASSA "º""=i 
PANNO DE FUNDO 

l~st11ln111 os foguetes no 111· e pelnR runs hn bundeiras e 
music.is annunciando l'eslns. 

Quem desconheça o no;.so viver intimo pcn•ará que 
somos um povo feliz, cxpundindo dcsprcorcu1>ndamente a 
~ua alcgrin; e ao em tanto talvez cm nenhuma outro parte 
do mundo se esteja desenrolando um dn1111n liio intenso 
como em Portugal. 

Rererimo-nos aos presos 11olilitos. porque .; para elles, 
hoje, mais do que nunca, que vae o nos.~o nffeclo d'irmãos. 
PMa ellcs, sim: par-.t esse.< centos de dc..,gmç.~dos a quem 
n'esta hom de escarninho brodio chega ás cellns dos seus 
('MCeres como uma gargalhuda rinita o ccho do foguetorio 
doido. 

1'11ra clles e para as suas fàmilias, que estilo n'este mo· 
mcnto ouvindo, por entre lugrimn~. o clamor roufenho dos 
festejos lnnçados sobre a cidade, como um dcsllfio á dOr amar· 
fanhadn nos cnrceres. 

Vcstns ! Que troça! Como se ellas tossem 1>ossivcis tendo a 
acompanhai-as um coro d'inrortunios, uma orchestra de so· 
luço11 ! 

l'arae um instante. alegres fc.~teiros. Um instnnte apenas 
debme de contemplar boquiabertob as ornumentações arraia· 
lescns e alheae·\'OS das musicahL~ que atordoam o vosso 
esplrilo. 

tembrne-vos que para nlén1 d'e;;.<n c.~trelln jorrando luz 
que védes erguer-se no historico topo da Avenida. existe um 
negro panno de fundo - um <'!1.o;an1o lugubre a que o vulgo 
chaum Penitenciarin. mas que de facto ó o Tumulo da \ ' ido. 
R' ali <1ue estão expiando o crime da coherencia algumas 
duzias de portuguezes. 

Como vivem, se é permittido chnmnr viver a c.~sa morte 
animada, os homens que além cstno encarcerados n'um 
melro quadrado de lage? Como vivem ... '? ! 

Vivem no rei,>imen do silencio, nlheios 11 todas as manifes· 
tnções externas; estranhos a todo;; os sentimentos lnunanos; 
1>rivndos de todos os confortos: afru;ludos de lodos os cari· 
nhos: roubados a todos os arrectoij. 

Trcs grades os distancia. nos curtos minutos da ,·isita. 
dos que nli vão mitigar uma l!<ludnde (qunntas vezes a\'ival·a 
dolorosamente!) le,·ando uma palavra de conforto, de resi
gnn~llo e de esperança. 

Na escuridão da sombra mal se di\isn o rosto do prisio· 
neiro; quando muito o seu olhar :unortecido, prestes a Iam· 
pejar o desvairamento. E se a boquila ingcnun d'um filho 
disser na sua inconsciencia. poe, <M-me um beijo, só encon· 
tr:lrá por resposta o arame frio do grad<'muento a cerrar-lhe 
os lubios. 

Na cella, o desconforto d'um NUJlf>lirio 11ermanente. Uma 
fresta estreita por onde mal cabe u 11or<~lo d'nr nccessaria 
parn alimentar os ]lulmões; e pelos corredores, lugubres como 
ns arterias d'umn cnlacumba, o ruido dos 11nssos sinistros do 
guarda, que, quando não é uma fora do d~-~potismo, é um espia 
rancoroso, discípulo de 'fürlufo. 

Sobre o corpo dos desgraç;1dos n mcsmn roupeta i1(famante 
nivela-os com os bandidoi; da pcor es1>c<'ie; encobrindo-lhes 
o nome, um numero murea-lhc.~ a morte civil. E por todo 
aquelle mausoleu, que o direito moderno hn muito condemnou 
como uma fnbrica de tuberculoso o de idiotice, o mesmo 
nmbiente carregado de se,•eridade envolve o~ seu.s encan:e· 
rítdos, quer elles sejam assa."sinos e incendinrios, quer sejam 
delinquentes d'opinião politica delinquentes do mesmo 
crime que elevou ás culminnncias. sob o cpitheto d'heroes, os 
<'Onspinidores do 31 do Porto, do 28 <le jf111eiro e do 5 tfou
tubro ! 

Emqunnto os foguetes c.1 estnlnm fórn o as illumiMÇ<íes 
bordam a cidade. feriudo·n de 1117., ulém, m~~ terras de Cmn· 
polide, gemem ás portas da loucura os presos politicos. E cá 
mais em baixo, olhando o Tejo, onde ha regalas e fogos d'arli· 
ficio, no velho Palacio do Conde d'Andofro, lambem al~uns 
contos do victimas aguardam n hora do supplicío da 1 eni· 
tenciarin. 

Quantos innocentes ali estão? Qunntos homens privados 
dos seus empregos. do seu lar, da sua f:unifü1, ali se encon· 
trnm hn longos mezes por uma intriga mesquinha do pri· 
mciro odioso reles que se lembrou de forjM umu mentira'? 

Quantos! Quantos! E quo de lagrimns e soffrimentos 
lntimos não representa c.1da din, cndn horn, cada instante 
nmargumdo por entre as grades d'aquelle c:1rcere ! Quanta 
<"Mn 1>em pilo, quantos olhos inundados de lugrimas, invocando 

o nut.cntc que portas a dentro do Limoeiro e.~pera cm ' 'ilO 
que ju>1tiçn lhe seja feita. 

E ngoru, nlcgre~ festeiros, continune goz:rndo, se no \•osso 
<·ora~"io uno eucontrnrdcs uma 1mr1·clla de ~enlimento que 
vos fa~a deter horrorisados ante esse punno de fundo que os 
bulõcs, 11s grinaldas eas bandeirns tenh1m encobrir doi; vossos 
olhos. Ido cidade fóra com a alegria pervel'$O ou inconsciente 
no rosto. E se encontrardes o moderno Scarpln d'c.~tc novo 
cnslello de Sant'Angelo, victoriae·o como oulr'ora os escravos 
romanos faziam ás feras coroadas que os mandnvnm suppli· 
dar ao som das orgias lubriC<tS para <1ue n con~cícncia dos 
e,.,11cctndorc.1, ficasse atordoada. 

Mm• gritac muito; gritae até enrouquecer p.1ra que a bulhn 
da.. musicas e dos cstoiros seja refol'\~tdn-c os soluço~ das 
victimas nno \'euham perturbar o arrítiul citudino 

-""'~ 
fffTENTf\DO CRIMINOSO 

Protestmnos contrn o criminoso attentndo <1ue se dou na 
ter~n-tci rn quando o cortejo em homenagem 11 Camões ia 
pnssnndo nn run do Carmo. O cstupido neto anorchistn só 
pode ter 11ido praticndo por quem pos.~ua inHlincto~ de fera 
cm vez de c11tr:111hns humanas. 

Quem discorde da opporhmidade das festas pode demons· 
tr:1l·o ntheando-se d'ellas ou criticando-:1s. Mas d'ahi no atten· 
tudo peR~onl, sej;1 contra quem ror, e muito principalmente 
ul"ejondo cre11n~as, é tão repugnante como barbaro. 

Como 1iollticos que sempre temos defendido a Ordem por 
absolutamente necessarin á felicidade da Patrlu, que acima de 
tudo collocmnos, outra não pode ser a no~"ll attilude em face 
dos 11rocM.'!O~ empregados na terç11·feirn, e que devem re· 
pugnar a todos os caracteres honesl()jl. 

JUPITER 

IJom-o hoje ns nossni columnAs com t\ sul\ vAllosa coll1bor1çao 1>ottlca o 
nos10 ))rt>'ado amigo Ml1noJO Roiz (jtJ/>lltr). 

Que malJ ve1ts uos obstqutie (0111 a sua $tmpre apre-clada visita ... tm ts· 
pirfto (j4 que em C\1rne e osso o Cur Affon\O nJo r>ermltte) s!o os nossos 
sinceros dciejos e por certo o dos leitores do Tholt>Un. 

Obrlradlnt1os. 

-----· """**~ 
UMf\ PERGUNTf\ 

1>octtd. a1rutm exp1iar-nos onde foi o goHrno buiC'.ar auc1oriu(IO ~ra 
alttnr ª' t.füpo ... tç~ ,·oudu e adop1.idu na conven(JO da l'niJo 1>~tal Uni· 
\•erul, hnponJo, a quem qutr que lhe circule a corrn~nctencia nos dias feria· 

dº''ÃhfW::'!":C~;.:.?.~l't!;~~~: !i~t:f~:~:~ ~r,~ Jl~b!~ªn~s 1um1· 
nou ttrra 1101 J'>Oss.I <!On\·tn~tr de que a hnpoJiçlo ~ dt lti t dt dlrtito. 

EXPOSIÇAO HUMORISTICf\ 

1'tm estado p~ttntt :1.0 publiro nas ulas do Ortmlo 1..ltltrar/o acx1>0Siçlo 
h11111orl1tka orrauls;ida 1>0r um grupo de carfuturlsta,, 
~ trab3lho.J u~stos slo tm numero de 329 f1rm1dos tntrt outros pelos 

~ulnlts arti.)t:tt: Alrrtdo Ctndidot Almada Nt(Crtfro~t Almeida Moreira, 
Alo11so (Santo'I Sih•a). Borda.lo Pinntiro (Mho), Candiao Sll\!a, Chris1iano 

~~~~~1·t.:-~!~N~~~m~~~, ~:ros LR;:,:,~~R~~,.~r::a~ ~!~~~ 
i\\ac~d:o,~':;l230~:.::J-!s~:,~~~o ~!~t '&;1.1ço e Alon'" (Sant°' 

~~~~:Of:d':Sm d~!1~~":'::;!s,º;,t,_nJ':./'k!d<f:!i!:)~~n~~~o"ê:1f~: 
os R/dltulos t ou1n. ao nosso Rrmnario. 

O prlm<lro d'ntci tnib>.lhos j! ~ conhttido do publl<o, •sob~ o seu VI· 
lor ha'ta dbtt que o numtro do Tlta/Q.$$Q ondt rllt ,·tiu lnctrtoJ.. tx~o1ou-$t, 

Quanto aos quadroi aiora a.prtstntados por Santo1io SU\'I na r.JJX1sl('lio hu· 
Morlslim, ~nfinnam bt-m o .rn.ndt \'tlor d'tstt artbta, dt ré'ito Ji ha ntuilO 
cone.agrado peto stH brilhintt laJ>is. 

rntre os rtstJntH trabalhos muitos ha dt inconlt'\lavtl merecimento, tcn· 
do ji basta11tts t ido adquiridos pelos vi~ilanccs. 

~:f~,~~~~~,,~::a~J~c~~J~~ !~~~::1~~:!~:er:.~~:i':11i::a~~,~~~~l~;g·dos 
~~·:~si~;~ 11~~'~::i~~~·~0r~1::.'o!º~ª~!s~~u:a~~'::~1!~rd~e ~~~'j~~~!od:! 
omltdu a commfsslo, txctpcionilmcnte, e:ssts dados blognphlco, aos srs.~
laço t Santos Sih•a? Nlo u.bia. que ranto um como outro multo tt honram tm 
fanr ~rtc da rtdicçlo do Tho/QS;S.(lf 

Que misera\ ti coisa~ o facciosiJmo politkol E que trlsttu faz v~ralgun.s 
artlttu dt \ator drixartm·K a.IT'titar ptla in~lplfkantla dt ctrtos cretinos 
:~~:.~ i:t:~:1sºJ:~C:!s'l~~~~rd•, \'itnm tahir no jom~tis-

Ma~ .•. continuem usindo dos tacs proc:ttsos porque achamos optimo ! 
R..lro bi"' qu~ rlre d<rnitr ... 
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AOS FORASTEIROS 

Monumentos e outras coisas "luminosas,, que apontc1111os á admiração 
dos que visitam a capita l n'este momento "feliz,,. 

~ ~ .. \__ 

#'--1rh 
BV~:41,~tifl' f ~; J_ -l_ . ., 

f:'.!o-l, --o - ~-· -
r V 

Os vencedoresldo ullimo concurso 
hyppico. O •Tl im• evolucionista. 

O. Affonso Vil , o 1Jeslr11idor. 

O •Pae da Cre11nçn• oo om sap.1-
teiro encravado. 

O clown Xónes e o seu fltZ·ludo 
Faustino. 

Teve om [chilique 1>or causa do 
mau halilo que vem de cima ... 

Fidelid11d c . . . som 1\11110} e corn 
11ensno ... Um miimal peçonhento e repellentc. 

Um luharllo que uão quer que os 
outros tomam. 

05 N.0 • 1 E 2 DO "THf\Lf\55f\" 

Já está 1>ro111pta a 3.• F.1>1ç,\o do nosso 1>rimeiro numero, 
que scnt rcmellido 11 tod:ts as p()l'soas que nos enviarem a 
importnnein de !')() r~I!'. 

EstAo porlnnto snti~fcitos os desejos de todos os agentes 
do Thalass11, que tno rc1>etid11s ve7.es nos pedimm esta nova 
cditão para ~atisfnzcr os <'onstantes pedidos dos nossos pre
:wdcx collcceionndore,,. 

Encontrnndo-se tamb~m cxgotada a segunda tiragem do 
n.• 2 d'cste scmnnario. prevenimos as pe&;oas que desejem 
adquiril-o 11 fineza de acompanhnr os seus pedidos com a 
importnncin de 50 réi•. 

d'esta ordem comj>rchcndcrno o motivo do preço excepcional 
que fomos obrig11< os 11 fa1.er, parn as rcimpressõcs do 1.0 e 2.0 

nomeros do 'l'llnlnssn. Agol'll, íllustres leil9rcs, é cxgotar 
depress.1 as novns edições porque da melhor vontade fazemos 
mais. 

E moilo obrigadinhos no publico pela sympathia sempre 
crescente que nos tem dis1>cnsndo. Um grande chi-coraçiio cá 
do fundo da "º""'' frdlemid,1de ! ... 

-""~ 
UMf\ VERGONHf\ 

O Czu Affonw nlo quer qut hJja ricos tm Portu4!~1. Oit que E uma v"'· 
gonha. · 

Nós tambtn1 aclumO'>. C tanto "'im que filo seguimos a carreira pa.ra 
que tínhamos maior voc:1;çllo: a dt capit1füta ... l 

O :1ugmenlo de preço n"e,;tes dois numeros é motivado 
unicamcnt!' pelas dcsp01i1s pro,•cnientes com a 2.a tiragem 
e :!.• edição e que só assi m poderão ser compensadas. De 
resto, lodos que avaliem bem os encargos dºuma empreza 

- ~ ~~~~~~~~~~~ 

• 



12Df1nmo 

O fogo d' artificio ou os artificias do "fogueteiro" 

,v{ 
\.7 

Tudo arde: !clero, nobreza e povo ... e é o derruir d'este "tudo,, o que o faz gosar e 
aos seus mastins ... 
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SERVIÇO DO CORREIO 

EU VI 

Como tst4 tudo mudado! 

Tu~?i' \~"oc ~ftoA!o~1s~1~t~do, 
ralando ao chefe, de pé! 
C, fttO, Cm 1>Ub1fcas ft-sCas ! 
Ai! que trl$te-1as nlio dá 
Vh 1 gtnte cois.ud'estas, 
Com 1an1A falta de thá ! 

._,que cllt se punha, i lrcntc, 
f()(ado, para os fornacs, 
J' luo sohl• a gente, 
Visto cm t1mtos ft\tivacs ! 
Aaor• rcpc>1re2do1 

~· ~c~h1~11,~it~1~dÍ!~~:d:c pé!.·· 
E n"luo rc1>ar• o ZI. 

)nnho de 1913. Raditol. 

~*~ 

UM PEN5"MENTO . .. 

Authtntico tomo n coius anthenticas o que vamos rtproduzlr. 
No u1tJmo 1an1u dipJomadco que u nftttuou tm lleltm, a uma senhora 

tstranatira foi·fhe inK'ripto no s.tu rarnd o ~uintc- pcns.amtnto, que \•1e ttx· 
tual, Hm a mínima alttraçlo : 

•Qun11d t'on ntj'C>l~, on tomma11d1 C$f C>bl1; t'tSI pC>rquC>ij'~ITil Jd d je nt 
snls q11e dlre. • 

Damos um d6ce e uma photoscraphia do sr. Affonso Cosia, 'Tculsando os 
{fou:~'b~tn~: ~~:~1r:n~~s n0$$0S lcitorts que nos envi1r o nome o auctor de 

~/\.-. 

MEMORl"5 DE " Df\O E EV" 
E' este o titulo d•um pequeno volume tKrfpto pelo humorina nortNmr. 

riuno Mark Twain t que juntamtnte com outros contos do mtsmo ;audor 1 o 
noSJO prtudo camarada Camara Lima, traduziu u1Urn1111tntt. 

Tanto H Altl(l<>rias dt A d4<> t Era <Orno OS outros <Ontot slo ~lias palti· 
nai dt ltitura agradattl. ferindo a nota de: <"ritica huntori);tica, qut o auctor 
.. ~ trabalhar com deUcadtta < ttpirito. 

A tradu<"çlo f primorosa, o qut de rtsto nJo dne 1dminr ningumw por. 
qut Caim.ara Uma f um cscriptor dos mais 111ustrtt da impt't'nh portugutza. A 

r;·~~n;~.~.~:i,_u~1~'!'.ffc:!~:':t~ ~d~";°l:u::~::~~sr s:i~ ~·~ 
lmpuzcsstm. 
~ --'lr-> 

eONITO GESTO 

enve:~!~h::~~~o ,~~~~u1~iS::b~'~C;~1~~~~~1~ ~~:,:~ pess6as rlcis se dt\•i3m 
E USÍm que ac.abou de dltcr isto stntill•.Se t!O C'll\'C"fj(Onh•do que ttltgra• 

g~:u,.,~~~:S!ª:'~t~!~if:tª::a~d~~i:r~'!"dr~'~~~ovJ:;':~ !':':~haªs' 1:~~;~a::: 
pouue cm divcru.s companhias. O \>ro!uc-to d'tstas \'tndas consta que vae 
distribull-o pelos opcruios stm traba ho .•• 

Nlo ha n1da. como a coherenci.a, lou\•ado se}a o Supremo Archittdo! 

Ali o nosso l'C"cgote do Calharit sol"o seja! <Ompoz a squinte mi· 
mosa pbrase dedicada ti á thalusaria. Ora ttnham a bondade de aprttiar o 
dtllado 19imo. 

Bnnd<>leirw a Sbldo d<>s nst<>s das t$fr<tnl(alhlld11s ftl(llks minusmtas do 
IY(l/ISmD fDflM. 

lieln? ! Que nos ditem a dia. parelha .•. lllttrario? ... 
e· mesmo puxadinha li de dentro! 

O f\RR"l"L 
Ottldkla.mt11tt o arnialzinho tem tttado uma dellci2 ! 
Os rcpolhoo adbcsivos dos mastros da Avtnlda eu grinald"' dttbotadu 

do Rodo tbn ca_usado a admiraçlo de nacionatt e tstrani:riros. Mas sobretudo 
enllo • Mlteu das omamflltaçats na Praça L.ulr de Cam6c-s <x«dc tudo 
qutnto a a.nti(a •u.ta canta! 

f o <OftcJO ao crande tpko 1 
O que lhe vai< assim m<1mo E ter s6 um olho, porque se livtSSC visto 

tudo ~m, cahia com cntcza do ptdtstal ! 
En. de tombar, ddlld«s, era dt tombar ..• 

O VOTO FEMIN INO 

Pobre sr. Affonso Costa! Pala\•ra que quasi tttamos com dó d'ellc! Pois 

~:~l ~~~~~' ;~1:~~11~~~~,:!~l~~~~r:,ª~ ~,â~ d~f:1rc <t,f,~~~~:~~Wl~s~~:1d~~~ 
d'lsto tudo, 1>0r C:\usa do vo10 l'ªra as mulheres. Montem Ili :as vimos 11 •u111 li· 
vrciro, (OlllJ)rando e folheando ei$1 rodigos, livros feministas, etc. Um 1>avor ! 
E o CASO ~ QUC uma d'c11as, que é multo mais intclllgcntc que todos os demo· 
cn.tlcos juntos, e a pro''ª tst' tm não ser rcpub1irana;, esboçou n'um sorrlsosi· 

~~asÜ~~~~~:v:On~c:;~t::1~~~i~~~~v~5a~~~J!' v~~~~~<~~-um~ palmada $Obre a 
E li ''°' tudo para o parla.mtnto jogor as ultlmu <0m o sr. Alfonso 

Cost1. 
Esti tm mau• ltnçott ... 
Pobrt ~ucno! 

---"'""~ 
ALVIÇARAS 

Dilo-se bôas, a q uem Indicar ondo pâ ra a oppo
sl9ào e volucionista. P e rdeu-se desde o Chiado 
até ao Largo das C ôr tea. Carta 11 este jorn al. 

~·**~ 

SU e>SCRIPÇÕE5 _ 

~l! :'~~~~~:~d:t~~~1ta 
Na-' diti~ rfr.t libtrur 

~,2';~~~1: c~re:~:;;j~~~ ! 
Vêl-os a todos na rua 
Ou con\·e-nitnt"b \UI 
Corrfl-os do llmotlro? 

Os JOntltS republicanos 
V<nenosos como o lél 
Nlo qu<r<in que a O. Manuel 
A gtntt tn\·ie ~.auda('Ões. 
Vindo;{ liça furibundos 
N'uma enorme g1itaria 
Se lC'.l>O a thalusaria 
l'or quooqucr subf<:ri~. 

~------/\.-. 

05 "J"5U IT"~'-

]upiler. • 

O automovtl C.tar Affonso t1barrou ha di.ls com outro carro, na Avtnlda. 
O Cur alim do susto, rraças ao Stparado, nada mtl, soffrcu. 
Consta qut muito brc,·c apr~ntará ao p.a.rl.11ntnto documtntos comprc

mtllC'dort"S para osjasuitas como rnpon.sa,·cls d'aqutllt dt"'-&)t~. O sr. cem· 
selhriro Jolo Accado de M•n«cs anda a in•tsticu '6bre o c~so ••• 

~~ 

QU"NTO RENDE~!"? 
Dur•ntr C'ita 'tmana, qurm quiztr escrt,·tr ptl~ corrtlo, lrm que pagar o 

stllo 8as ft>tas. Dt1 réi~ a mais tm cida ar11 t bilhete pari custear Htt pa· 
R;odrslnho que conto V. Ex.n estão \•er1do, ~ o que se chama uma ,.~/aa 
d'arrahal ! 

E " pro11osilo1 \tl que blhtmos em rutn.9 e ~01111>ttentc masslnha 1>ara :as 
ditas. Podrr-st·hi. sa >Cr quanto rendeu a subscnp(~O ('nlre todo o connncr. 
do da rapllal? Olhtm que ha quem :.ffimte 11áo ltr rltrgmio <; 11111 toflfC> de 
rtis!.' •.• 

Ser~ pouivtl, Supremo Archil«lo ! ? 

eELLEZ"5 LUMIN05"5 

vind':; ,:"11..fic?:.eat~:~~~ ::~\td~1.o;;:~~.:~?1baca que <Sli outra \tt 
Catital"Sc lo•se no tempo da dopufosa ji tinha havido doh mil comicios 

com O$ caudiU1os a btrnrtm ao po\·o que •.. 
Que era uma coisa que sendo feita pelos rcpublic11101 .•• deixa de ser, 

ora~~; ~~1!1te Zé! Agora f. qut tu n~s stndo btm adn1lnts1radinho ! 

EM 5. C"RL05 

/\ rttilA dt g~lo em S. C.rlos loi um encanto 1 
O programma é que em certa altura nlo poudc <1,tr cumprido porque os 

tltmcnt05 . . . nlo com1)1rtcer1m ! Um pequenino tra.nston10, mas que a.final 
pouco 1lttrou o brilhantistno da festil. 

Quanto li aS$iStcnda dlum os jornatS republicanos que foi pouto nume· 

"""· e· claro que" cllts o nlo di"esscm, nós: nlo acrtditavamos, lp('llr de 
nlo •cr para adnnrar que a o/ta S«iLdad~ dtm«rUfim nlo pudesie compa· 
rtttr '""º ainda tstar funcciona.odo o Th~lro do Atto onde tttm as s.uas assi
s:natum. E depois uma outra razio ba pa.ra que IJ redtu aetuahnnne n'aquellc 
lhcatro sejam semprt pou<0 con<0nidas. Eº a ala til a da sala. Puxa muito calor 
aos páa_ para quem gosta de dtar á sua vontade. 

Habltos, ~ <taro •.. 

, lo 
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f\5 Mf\ Df\Mf\5 5 EM VOTO 

O que nos disse a D. Mlcas Gréwe em perspecllva 
Reconheci111ento de todos os direitos 

Tendo o Parlamento do partido republicano, tambem conhecido 
por Oirectorio do lar1to de S. C3rlos, r~lvido que na futura lei 
eleitoral as mulheres n!o tenham voto, fomos procurar a conhecida 
cidadi Micas Velludo para 5.1bcr a sua opini!o sobre o caso. 

Quando cheKámos 4 U1ta da arrojado feminista, eslava a O. J\\i. 
cas muito distrahlda atando as fitas das ceronlas no patamar da es
cada. 

- Tem graça! Vínhamos procurai-a e o bencvolo acaso faz com 
qne a encontrassemos IOl?O á entrada. 

- E n'uma posiç~o um pouco embara(Osa - retorquiu sorrindo 
a democratica cidadã, ac.1bando de atar o fitilho da cerouln. 

Empurrámos a 1>0rta da Llita e uma campainha elcctrica deu 
sl1tn•I tinindo os 11rimeiros compassos da St111t11ltirt1 

Depois de olravessnrmos um curto corredor, demos entrada no 
1tabincte da diree(ão. A O. Mlcas puxon d'uma charuteira e, depois 
ele 1tentilme11tc uos ter ollereddo de fumnr, inter1·01to11-11os com o 
seu olhar penetrante. 

- Advinha, nao é verdade, o motívo da nos~n visita? 
Creio que sim. Vem 11rovavclmcnte 1>or causa da espoliação 

de que somos viclimas. 
Se a cidadã se relerc á proxima lei eleitoral, acertou. 
E' claro. E deseja ent3o? 
Saber o que a O. Mlcas pensa sobre o caso. 
Devo declarar-lhe de•de jtl que tenho por principio pensar 

pouco e obrar muito. O feminismo nao é mais do que o avan(O n3· 
tural e proirrcssivo da humMidade fêmea. P'ra frente, pois, obrando 
muito e pensando pouco, porque o peusamento dcstroe as forças 10. 
comotoras do organismo. 

E como pensam reali<ar as cidadãs esse avanço? 
Expondo os nossos ideaes e reivindicando os direitos dos 

homens que, como natuulmente eomprehende, são o nosso prind· 
pai objcctivo. 

- E quanto ' questão do voto? 
- Sobre esse assumpto, minha bôa ami1ta ... 
- Perdão. a ddaJ! eniranou·se. Sua bôo amigo não, porque 

nós temos a honra de pertena:r ao sexo masculino ... 
A O. Miais calou-se um instante e cm seguicb tomou com 

graude euergia: 
- Ora aqui esti como os senhores são! Nio querem reconhe

cer os nossos direitos e querem que nós lh'os reconheçamos. Veja 
que eiroismo e que l1u111ilhantc siluaçlo a nossa. Ah! mas o dia do 
triumpho ha.de chegar e então u calças cahirlo ... 

- Socegue, O. Micas, soce1111e. Se dependesse de nós, a-eia que 
lhes reconhecíamos tudo o que quizessem. 

- E assim devia ser. A dcscgualdade existente é revoltante. 
~\3s, voltando ao voto ... Esse projccto que vão approvar excluindo· 
nos da urna, é inadmissivtl. 

- No emtanto, O. Mic.1s, lembre-se que é obrn do seu chefe, o 
sr. Alfonso Costa. 

Que me importa! 1\cima de tudo a Liga e a< suas reh•indica-
çõcs. Vamos prote>t•r cnergiaunentc e estudar um plano d'ataque. 

Contra o governo? 
Contrn t0<los qne nito ajudem a nosso CAUSA. 
E 1>oderlamos Mber em q11e consiste esse plano? 
Nos seus dclalhes, 11~0. Mas desde jtl lhe posso garantir que 

ha-de dar resultado. 
- Assusta-nos, O. Mkas! O sen olhar brilha sinistramente, fa. 

zendo-nos recear processos idcnticos aos das snas colleiras inglezas. 
- Oh! Não pense ulsso. As snlíra1tlslas da Or3-8retanha são 

umas in1tenuas. Nós seremos mais praticas, aproveitando o tempe. 
ramento meridional da raça. faremos ... uma itréve! ... 

Umn gréve?! Da classe trabalhadora? 
- Uma grévc ... geral. E veremos então se os senhores podem 

passar sem nós. 
Mas por essa fórma lambem as cidadas ficam privadas do 

nosso convivio. 
Qne importa! Eu e as minhas colle1tas mai~ experientes sa· 

bertmos distrahir as menos cor.1jos.1s. Ouerr• ao homem até que 
este nos reconheça todo;. os direito. que elle tem. 

Isso, O. Micas, creia que ha·de ser difficil por melhor bõa 
vontade ... 

N'esta 0«asii10 entraram no ll•binete algumos sodas e nós de· 
mos a nossa visita por terminada, lamentando o conflicto que vac 
levantar-se. 

INGRf\TIDAO 

Esta f. d'um JOrnal rtpubHcano da noilt a proposito dt nlo str conctdi· 
do, ptb. nova lt·i eleiton1, o \'Oto aos analphibt•os: 

•Sttl• pueril suppbr;qut nutrimos qualquer tsµttit de sympa.thia pelo 
1.n1l1>h1.bttbc1uo.• 

is c~il!1~n:n~~~ Ã~ ~~1~f;~to para com os corrtlifionarios qut os tlt\•an.m 

Vtrd1de é que a rorlla Tarptla fica a dois passos .•. 

PLEBISCITO 

QOAl [ O PARlAMfffTAR MA~ "ft~ftUJ 
Voto n*uai N6net de f11nJ, 
No que disse altison.antc 
Que, pr-'a clle. um brochante, 
E' um vadio da Iram.a! ••• 

No dub do Affonso Costt, 
U pr'as baudas de S. Btnro, 
Ou tntJo no do fomtnto, 
Vcrú meu Nóntt da P6stt. 

UM AZUL t BRANCO. 

~ \:J,~~~s.~: :!:';go, 
Mctto-o no Chlro das P~s, 
Seguindo o Chi<O Co:lho. 

C11tCA l>OS Ptoos. 

Qual o a>arlamentar mais Nónc:s. 
Pergunta o meu caro amigo? l 

~~1f:::1,~i~~~1•8~~, lJ~1 1ri~1~1têó: 
Nlo ha di.stincçiSes A faur 

~~:,S::!~,:':~~~rdf~:~: 
Outros, 11toptllam a lti ! .. . 

O qu• lhes !alto ... ' miolo, 

~~u~:~~l1~~ C::~~d:~.~ 
Quer de noitt, quer de dia! 

Mas N6ncs, mais Nónrs, mais Nonts, 
Nóncs elevado ao cubo, 

ij~~ lr.>!':,~:n·t~~~~:~~o' !(! ~ 
DR. AMAltCUO. 

O Aniorim dt Carvalho, 
N6""s mlnimo tm Arrmmar, 
Boticou no Bomjardim 
A tloqutnda do m•lho. 

~~~m,Jd:~ ~'~?c,~~li;!Jia : 
Pai da pa1ria - ena desgraça! -
N411t1 maxhno 1>0r fim! 

ÁOROJUU, 

O meu N6ntt pulamtnbr; 
Quer a arrotar uma moçlo, 
~ucr no tornai 1 cscarvar, 
s ''s a ··~r: 'o t?l!edo. 
Soberbo na sua oraç5o, 
Q1uwdo, cheio de jumcncl1, 
Uriadou com vchcmencia: 
•Eu sou o burro do E.stevlo• 

Foi, 1>olt, esse discurso, 
Crcln Vossa txccllencia, 

~.i~~C:.~ªn'~~!i~r~·~~~. 
Uw A.MIOO l)', Q THAlASSA• . 

Voto no Cf,/to dns Pi~as, 
J' duu vti« ministro: 
St o meu voto tem reglstro 
Voco no Chlfo das f'iitas ! 

Com t·us manciru l:abrêgas 
Nlo ha Nd11~t mais sinistro: 
- Vo10 no CJt/ro das Pfto• 
J' duu vntt ministro ! 

RAut DEcf. 

n N. R. Não rima mas de•e ser .CTd•de. 

SITUAÇÃÕ ECONOMICA 

A Pulria, oreio humoristko e ollldoso do KO\'tmo, de que ' dlrector o 

~:::ti~:, ~~':;o:,c~~~~~v!~~~f!dc 1'~,::,~~~so ttho n'um dos 

,o movlmtnlo de ent,.du no Jardim Zooloei«> no ano de 1912, \iloi 
suptrior 10 dos anos antcrlortt, a>mo se vcrmca ptlo rclatorio da u tima 

gtrc:~~S ~~,~~.~~~rc:: ~~~:!~! ~!'!!~1~Prcnntando mais lisonjtiro que 
o de t9t2. 

• Nos cinco primtlros muts do corrtntc ano ttm havido mais 2:499 tntra· 

das Pif:: ~~~1~l~~11~~~·:.J~~11~~:r~g, ~1!;!1~>:S~f ~,lstu, a siluaçlo ttanomica 
do país ~ dcstsperada e a miscrr1 l>Ubllca 1u111cn1a 1>avoros.amcntc. Natural· 
mente l>Or isso ~ que aumcnlt tlo ron&ldera\•clmcntc o numero de visitantes 
ao Jardim Zooloiico ! 

O Jardim Zootogko <omo !l<'dra de loque ... da sl1ua(lo cconomica do 
p•iz I! 

Ah! Estct>ão, f..stcblo ! e uio ha urn raio que te lllumlnc as idtias ! ... 

THEf\TROS 

ANIMATOGRAPHOS 

Oa melhore•, mata ohloa e de melhore• fita• 

Terruoe - Rua Anlonlo Maria Cardoso. 
Olympla- Rua dos Condtt. 
Trindade - Rua da Trindade. 
Central - A•·tnlda da Liberdade. 
Salão Aven lda - A•'Cuida da Liberdade. 
Chantecler - P. dos Rcs1auradorcs. 
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OS MILAGRES DO "SANTO" 

1.0 Quebl".a a bilha •• , das pl"omessas nas costas do Zé enganado. 
2.° Fallando aos peixes ••• espadas pal"a enchel"em a bal"l"iguinha aos pobl"es. 


