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APPR EHENDIOOS J 

Vivo o Sr. Aft'o11so Costa! 
Vivóóó! ! ... 
Vivn o Sr. Brilo Camarho ! 
Vivóóó!! 
Vivn o Borges e mais o Estevilo, e mais todn a companhia 

democratica ! 
Vivóóó!! 
Ora muito bem. Depois d'estes gritinhos, que esta\•am aos 

puxõe:> nn gnrganta n quererem sahir cá parn rórn, como um 
prcilo de sentida homen:igem pelos cclos1111e.s tribunos que 
nos governam. passamos agoro a tralnr da appreheus.1o do 
nosso ultimo numero. Porque foi apprehendido O 1'/lalassa? 
Nilo "'1bem? Palavra'? Muito s implesmente por um delicado 
('l{oismo do Sr. Affonso Costa. O illus/re fim111celro e assom
broso e.,lndi.~la (está bem assim, sr. governador civil?) quiz 
lodos os cxem1>lares para elle. Começou 11 ler e gostou tanto, 
que immcdlntamente arrem11to11 Indo. E' cloro que muitos dos 
no~sos leitores ficaram prejudicados, por<1ue essa caplivante 
rcsoluçiio do i11compartwel homem pub!ico (ató parece escripto 
pelo Borges!) foi tornada ahi 1>el11g 6 horus da tarde de quinta· 
reira passada, isto li. tres horus de1>ois de termos começ.ado 
t•om a venda. 

Tenham. pois. paciencia ... Elle primeiro do que tudo. Se 
cllo quizer 'empre todas as ediçõCll, ó só dizer. 

Cornçllosinho que desejas, boquinha que quere.~-é a 
nos<;;1 divisa para com C."-~º assombroso cerebro poli/ice 
(olhem que e.sh1 ~ahiu muito catita!) que no.s governa. 

Orn. 11ois! 
Apprehcndidos! Nós, apprehendidos como nef11slos!Bata

l11s ! Pode h1 ser?! Nada. O caso nllo pode ter outra explica· 
çllo. Rlle quiz todos os exemplares 1>11ra gozar, para se dis· 
trahir dos 11borrecimenlos que c.•sa jcsuit11d11 de pílivantes, 
1·c111•cion11rin e traidora, lhe eslA ronslnntomcnte 11 arranjal', e 
porl11nlo 11111irehendeu·nos. 

l'ohro AHonso! 
Assim li primeira vista pin·ece <tU C e>1ll\ mui do miolo, mas 

n:1o eslrt. E~lá até cada VC't. melhor, podem crt\r. 
Quem e.~tá peor, quem esl;1 mesmo pô<lre de lodo ... são 

o~ outros! E' preciso com·encermo·nos d'isso. Ellc, 1>elo con· 
ti~1rio, do din para dia vae mostrando que valo muito, mui
tii<sirno mesmo. 

Nós e n·e;;te nós in(')uimos todos os que lhe espicham 
rarrontas platonica~ - é que éstnmos ~ida vez a dar-nos 
mai~ ao dc.sfructo. A mostrarmos que nl\o temos ... o que 
de\•iamos ter. • 

Ora se nfio temos e se elle tem, elle é que tem rl\7.l10 e nós 
n11o lemos nenhuma. Pois se nilo rosse a.<isim podia lá admit
tir·se <1uo seis milhões de crealuras estejam s ubordinadas em 
Indo e por tudo á vontade unica e absoluta d'um só homem?! 
Que sei~ milhues ele creaturas se baptiscm como elle quer, 
se çasem como elle quer, se de.~cnscm qunndo elle quer, 
1cnh11111 o~ filhos que elle quer, escrevam o que elle quer, 
1>ensom como elle quer, se divirtam como elle quer, paguem 
o que clle quer, deixem de poSl!uir o que elle quer, leiam o 
que ellc <1uer, oi(:.11n t> que elle quer, trabalhem quando elle 
quer!'? 

Nilo. Decididamente, elle é que está no seu papel e os 
outro.' é que não estilo no seu. 

f:lle e~cr:wisa. elle insulta, elle faz pouco de tudo e de 
todos, e c•~e tudo e esses todos aguentam como uns burros 
de cargu, sem tugir nem mugir, e ainda por cima dizem ... 
que quem tem a culpa é elle ! 

Or:1 batatas, amigos, batalinhas ! 
('alem-se, porque não leem o direito de abrir o bico. Faz 

clle muito bem. muilissimo bem. Ainda faz pouco, porque se 
mais fizesse mais se gramava. 

.Mais albnrda, mais albarda, Real Senhor! 

f\PPREHENSÕES 

A ultima semana foi fertil em apprehcnsões. Além do nosso 
<emanorio, soffreram eirual pena A NaçHo, O {)lá, Os Ridieutos, as 
Novtdad~ e O tnlronsi~nle. 

Camar:idas, tenham paciencia. lia que gumar Sua Omnipotencia, 
e quem não c->tiver contente só tem um a1111inho a seguir: muda-se. 

Ao Sr. Mad13do Santos, director do lnlrans(lfmle, nio podemos 
deixar de o felicitar pela sua brill1anlissima altitude no parlamento. 
Nem abriu bico, e no emtanto ... foi um dos apprchendidos! 

Depois d'isto, o que se ha-de dizer? Ccbolorio .•. 

oe~ IGf\DI N HOS 

A todos os jornnes que, com palavras de sympnthin, se referiram 
:l a111>rehe11sllo do ultimo numero do Tltntassa, n2radccemos muito 
reconhecidos. • 

Aos que uatla disseram ... lambem af(radcccmos, porque n dtli· 
mdtzn do seu silencio já é nos tempos que vão correndo para tes
temunhnr reconhecimento. 

Que diacho, podiam ter applaudido ou pedido o íorc:i para as 
nossas }asuitiros cabeç.ls, pois não ~ verdade ? 

Obrigadinhos. 

.,.,,,~ 

O INQUERITO 

thra~z.~1~ g~~1~!f~·~mo mandou p~tr a unt inqutrito sobre o assalto ao 

Ora. qut incommodo ! 
J>Od::.~~;r~!~n~rr~~1;ju~Ws~lfrt~~1~~êJ,~~~C:tultadot d'ttjt inqutritO não 

- :~: i~t"bl1r,~c~,~~~~:e"!s~~t~ºfu,'J;a~ ~fJ~'~!{prados com o d/11/ttiro 
da lrnl(ito; 

que o 1>rOducto da recita era para os ~11d1mll.stas fo111c11tarcm a dcsor· 
dtm; 

que existem prO\!aS de ttr tst3do 111 (;.11Jxa do ponto o Pah·a Couceiro; 
. que :as canastrns e os m1111slr*.s tinham Ido all 1>:.ra prodamu a mo· 

n1rch1a; 
- que o rei O. Mauoel tstava n'um camarim aa:uardando a rtttauta(lo , 

que nos camaroctt e frizas ~tan.m ncondidu algumas metralhadoras 
para d11cinn o povo republicano; 

que o padre Cabral andou Ioda • noite didarçado de porteiro a ani· 
mar os palvantt"S ; 

-que os ttpen1dores, vendo-se ~rdidosna111atrlml1rosoltnlotir11, com· 
~;!biiro:!n~n~:':;'~~~~~=;~!, 11Y2~;,~o pali t NMpromttltr os 

- e que, linalmente, st nlo fosse a d«li<açlo d1um punhado de delenso· 
rts do rf:timtn t da Pauia., os tra.idorn ttriam \·tndido ao tttnngtiro o thtt· 

tro c,Jtc,~~ :~ ~~;:;,n~d~~.~~:~~ª~:u~~.~~· .. ~~J!'i~ .... 

O SR. f\NTONIO JOSÉ 

Partct que houvt alguem qut d1cgou a ttr illusõts, por :llguus momentos. 
Jurtnua.s c:rtaturas ! 
l!ntlo pt:nta\•a_in que o sr. Antonio Jos~ clttctSSe do uroplano t fiz.esst 

coiu. com a:tito? Valha-os S. Boniracio ! 
f• ttrto qut o pirbmento dtse0n!idtrou um dos StUS corrtH&ionarios; t 

E ceno tamb<em que o cb<fe, squido do seu Hquadrlo politlco, abandonou cm 
seguida a ui• du scss&s. 

O que devia <ntlo tu leito? 
Nlo \'oltar ali . .llu justam<nt< como dem ter ltito Isto ••. E que la p~· 

dsamt11lt o contrario. 
Noda, que os t<mpos <silo bicudos t 3$ln r8J por dia n1o st pod<m 

ptrdtr! 

"""'.l\ro w -'li-

NEM TODO O Mf\TTO. 

O 1>rctirott do CAlharii tscrevia ha dias na Luc/a: 

O Vatlrano, a dt'Sptito da sua furia contra o modtrni.tmo, vac·se modtr· 

~!~~:; ~J:1::J>;~1!~'~ªt ~u~~jls:~~bt~r~!~º~:~:~~"~! !!~t~t~!1~r~~,~~OA~~~=j~~ 
:~~~·s: v!1:i d~;:~t.~~1Ft~~~~~,f1:;~;;:i~~:r Sª~~~rhcg~,:d~·::.~írv~~~ 
tar as ptma.s uns dos outros, na mria lut da sala. propida a brtjtirictt cardi· 
nalidul 

Co1n qut sonhas, porco? 
Com • ... bolota ! ... 

Pf\R" TRf\Z, E DE JOELHOS! 

~uando tm maceria politiea um homtm, qut st arvorou tm chtft d'um 

r::!111:~t~~~1-~11:1~n~~~~ll~~~~~d~d:~~ ~~~~n~~~~~~~r1lt~:~:~::!r: o~:e~a~: 
µela vaicllldc do mando. Quando rcconhc~a a sua lncap11cld1de ptlos resulta· 
dos nefastos da sua attHucle, ou 1>0rq11c os imparclatt lh'a l11d1quem, Só lhe 
rnta um caminho: retlrar·!e a tempo. 

O fr. A111onlo jos~ d' Almeida, ji o d<vfa ter l•lto ho multo. St o fizer 
agora, s6 peca por ser retardataria a sua rtsolu(lo. 

A scUlo nocturna de 17 do corn:nte marca a data do suicidio poutko do 
chtft: do evolucionismo. 

Nlo st 1>6de andtr J>5:0r, por mai.s ddigtncia que se fa~a ! 
A Ct-ur o que~ de Cnar! Ao sr. Affon.so Costa, que, <'Onht«"ndo btmos 

~s .rn~e~~ d: ~~0m::~~:!:'~~~ºt'!:~í~~~ <!::: ::~~:.; 
que o ftz. Bravo, sr. Affonso C.OSU.! Sincera.mente lh 'o di,tn10i. 

Para traz, sr. Antonio Joú, e de )ot'1hos, dtante dos KUS pan.Mta.ri~ 

~~';..~,~ l~:::r:,r:,~::_; d':~~e:fr:,S:~6h~~~i~i:~ fn c qut os atira J 
TriJt< sina a sua, llluJlre po<ta ! , -- · 
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20 DE JUNHO o THALASSA 

ITf\Llf\ VITf\Llf\N 1 
Um grup<J de intellectuaes da nossa terra, promoveu 

uma recita, que ámanhã deve realisar-se no antigo thea
tro de S. Carlos, em homenagem aos meritos da insigne 
artista sr.• ltalia Vitaliani. 

O preito é justamente prestado, por que se ha crea
turas que honrem a arte de representar, a actriz ltalia 
figura com certe1.a na fila de destaque, mercê do seu 
fulgurante talento. Sinceramente nos associamos aos 
promotores da festa, nos votos d'admiração á divina 
artista que tão bellas noites tem proporcionado aos que 
ainda apreciam o bom theatro. 

ltalia Vitaliani interpretará de lbsen, a ffedda Oabler 
e o Perdão, de Arronso Gaio. Seria ridículo, por escu
sado, dizermos que é magistral no desempenho dos seus 
papeis! Onde não é Elia, a suprema encarnação da arte 
de representar. 

Justo será, pois, que o publico vá, em religiosa roma
ria a S. Carlos, provar-lhe a sua admiracão e dar-lhe o 
adeus de despedida, porque só muito tarde teremos noi
tes de tanta e tão genuína arte. 

Soci~!~~;:~t,b~ A'~!,~lta tntidadt \'te obrar um pQSill para offert«r 1 

Sua Cx.• tt-nciona assim •Kradtttr as ,f<>(Urn.s nmantelgados com que foi 
rtctbido no d!a da vunlssat:•· 

«/ 
O sr. Anlonio Z~ ji m1ndou vir um mullopla110, a que d;ui o nome do stu 

par1ido, P3'ª \•oar nu fcs1u do dia S de Outubro. Sua Cidâdenria diz que 
coJll•, ou subir muito alto ou cahir de vez ... 

«/ 
Os livns p111Slllltiros nlo 1>erd6am ao sr. r\bchado dos Santos o nlo ter 

desmanchado o teu s~undo appellldo, servindo-se para isso do primeiro. Por 
~s ~~i~u~a0d1~~:io~ fi~~~td~~~~!~,:1:1uc mais \'l.lt str o mais rotundo dos ht· 

e} 
O sr. Brito Camacho, que tm tudo \•trtc o tS\•trde;\dO \'tntno, exlrahido 

dos seus dcntts, 16 na c;amara nlo mo1tsfa o govtmo, 1>0rqut ahi se sente no 
uu cltmtnlo: apoia. 

«/ 
.. . O lllustrt presidente do governo disse que tm 1>ortuga.I todos os ricos dt· 

Vlam ter vergonha de o strem. 
Sua Ex.•, qut J>Or toda a partt ostenta no stu t>cllo automovtl a sua ma· 

gnifica tnrodtrna(flo, conttgulu com isto mais uma vez. dttt1onstn.r que nlo ~ 
dos mais t•wtra:onhados ... 

tj 
Piada authtntica dt um deputado unionista: 
- Hoje ,.ou tomar banho e fazer 1 barba, p0rqut falto dois dias ao parla· 

mento. 
-? 

dtama~h~ta':.1ut SC' o Camuho ~ubnse d'csta pincquitt, era capaz de me 

o HOMEM D~ eoMe~ 

Aquelle coraçlo dt pombA que lan('ou uma bomba explosiva pus o meio 
dt centos de creançat f um jovem bofttfneiro dos ftlq:rapbos, segundo di~ 
O AfU11do. Tio 1~utno e tio ruim! Nlo seri para admirar u virmos qualquer 
dia um re«1nna~cido largar a ~ua bomba. Agora tudo brinca aos bombistas ... 

O RECEIO 

A Republlt'tl fere lurnt no Stu/undo dt qu1rta. 0 feira contra a suprnsJo de 
voto aos analpha~co5. 

Achamos-lhe toda a n1lo. Q11tm nlo ttm ,·oto nlo eódt Sf'r illt>gn·cl t 
ass.im, com etr1tia, o illus1rt poeta dt ~. Otnt ficará pnndo d•alguns bri· 
lhantts parlamcntJ.rts quc no momtnlo, "° nlo ubt'm ltr, ptlo menos rtben· 
tam car1tiru com toda a it•lhardla. 

~~ 

GENTE D'f\LUGUER 

N'urn paiz em que tudo se macaqueia, onde faltam as ideias e 
sobra a estu11idez de mãos dadas com a maldade. houve 11111 idiota 
a quem se thc mctteu na pinha estafar uns cobres que ganhou a 
fazer carni1as. O melo mnis rapido que encontrou para attin1rir o 
seu lirn, foi o de fnzcr um jornal, e realmente não ha melhor. Mas o 
pc>bre não sabia escrever, a u!o ser os riscos de corte das carnizas; e 
o que fez? Po7. em surtn uns jcricos nmcstrndos que despedem a 
sua 1>arelh• quando os mettem ao carro da civilisação ou quondo 
os montam ... Coitados! Costumados á liberdade dn posta1rem, não 
\oleram o jugo que os sut>rllnntn, cujos 11rindpios e /i11s não são 
bem os da rnç3o, mas sim os de lhes pôr umas rédeas de veucer e 
urna pela que os ohriirue n res1ieitar as nossas cauetlos. Q11a.11to se 
deve ter arrependido o 1lobre c:amizeiro ! ... Quem te manda. c;uni· 
zciro ... 

T~MeEM PROVf\R~M 

Os manos Olavos. democraticos da j!'erna. lambem apanharam 
umas gotas de /r6tunidod~ no assalto ao lheatro do Oy11111asio. 

Camaradas, dcvtm estar fulos! 
Pois é para que saibam. 
Com certeza que ficaram com pc>uca vontade de voltar a ~inar 

aos viscondes e aos marquues ... 

OS EIXOS 

Ha trro t1•identc nos meios atlribuidos ao Sr. Q1ico das Pegas 
pata determinar o eixo pc>litico europeu. 

Foí no rnappa de Mercator, aperfei~ado pc>r Edouard Wrigltt e 
com elcntentos que lhe deram os caletllos de triangulação. que o 
nosso erudito e sa1ru estadista encontrou o x do problema. lixando 
o ~ntro do mdo, ou seja o cixc- rotatil•o da política europêa, na re· 
!Vão OCCtlpada pela monarcltia dualista. 

Foi lambem recorrendo :1 mesma sciencia tri1ronometrica que se 
dettrminou. na anatomia, o eixo central e o correspondente orilicio 
de outro hcmisphcrio ... 
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0015 " H EROE5" Of\ ROTU N 01 Of\OE. 
O que ellcs pensam: 

A1.ro1M. Ora quem 
me diria no tempo dos 
meus salamaleques rea
lengos que ainda havia de 
ser correligionario d'este 
pançudo?! ... 

EsTEBÃO. E cu ter de 
ser correligionario d'este 
barriga de bicho. Até pa
rece partida do Affon
so !. 

.A.. d.iffexenço. ontxo º'" d.ois e:::tó. em o:::te tex o c:iue .o.C!,uelle 

na.o tom o <:>q_uelle te% o C!,UO eote não tem •.. 

Causa: o mesmo cor
dão os une ... 

~ 5~T~LH~ DE FLORES 

Os kitort.s sio muito capnts de tstar ttptrando que nós vamos diz.cr mal 
das ftsllJ. Pois nio! Pano nosso multo qurrldo f1mlgoeíll114frepresltfenle do 
RO''uno (assim at.4 na; conta, nlo ~verdade, ar. governador dvil?) se :r:angu 
comnOKO. Nada de brincadeiras. O nouo querido antottínho dm Costa, 9ucr 
qut se disca bem da:s fe-stas, e portanto toa 1 dlur o melhor po\sivcl dasd1tas. 

mti~~~~'rJct! n~~~'t!n~: t~1~~~· J: ~:;:el~a~º~,:~s::~:~: ~:a t;~d~º! 
Nunc.i, J~mai,, tm temPo algum ~ viu coiJ.t parttida com o brilhantismo 
d'H.S.a ª'~brosa batalha dt flores, promovida ptla mui digna commissão das 

frf:~~~1~~o1S~' &~~ª~·r!~o~":C:,'i. PJ:::~ ~x~;~:!~i~~~'di:S~':s! 
Patrt.a, ors:ulho da nossa Historia, in\'tja e 1nombro do muodo inttiro ! 

Os carros tnftitados tnm aos mllhar-n, t tm lodos dlts nlo ubiamos que 
malt admirar. s.t a riqueu. se o bom a:osto. \t 1 artt. 

Qua.nto ' a.nimaç-Jo, f mtlhor nlo f1.1lar, porque difficilmente tncontra.ria· 

:ca~'t1~~~1:~º~d::~.;.rs~=~d:d~!~i~~:1~~rd;t:,~;,~;'d~º~:S ~~~ 
tada tltpnda. JOrriarn gradosamct1tt por tntrc o dUu\'lo de florH que cahia 
lnlnttrruptamente d'uns carros para os outros: t'tflquanto os ddadlos - todos 
da mal• fina aristO<Tacia moderna - Ntalhaum stm e«sar, atirando riqu.issi· 

nios ~"3ft~~ 3t~:i~~dC:':'s~r~:~T~!~~~::·no ar, t desdt o Rodo :1té' 
Rotunda o 1nt1mo ambiente de 1ltgrl.a, etoq11tnda t bfm t4ibr tt1\'0lveu jlquella 
fttta que dtixou a perder de vista n!o só tõdas ~• jcsulllcas e revoltanks bab· 
lhas de florct que st clítttuamm no tempo da crA1>ulosa mon:atthfo, para :ichin· 
c11ll11r o povo, como at~ o que se faz fdenllco no tstrangelro. 

lmpossivcl se toma dar uma nota cx1ctA do numero de euros que ali 
vimos, mas não andaremos longe da ven.ladt calcul:indo cm 7 ou 8 ••• mil O!S 
vehiculos que colt(:orreram á bat~lhi d:ts florts, centre os ~u.:1tsmere«m e-spe
clal rtftrenda: um automovtl transf)Ortando no tombadilho ~th \tl\05 com 
bfogonl:ts: um calttht - tttylo antigo ornament:ado com s.ardinhtiru; um 
la11dn11 tnnQonnado tm carr~a. com. um rrupo de v1rin1-.:da. Ribc-ira, muito 
C"ltcantet e btm cheirosas; e mna dta"'lt fornda dt cttinnaenarnada, g-uiida 
pOr um t l('fa.ntt spol/man tm manpinhJ.s de caml,_., Muito mait: podt-riamo1 
dlitt ainda nlo f.6 d'f'Ste 0>mo dos outn» numt'°' do prognmma, mas a falta 
df' t'lpJÇO obrip-nos a limitar as nou.a1 notat dt rtpOrtlgtrn, podendo no 
f'ntanto Us.tfC1tar que nunca tm Lisboa~ ,1u coisa 'emtlhantt, qutr tm bri· 
lhanti.,mo, qutt tm ron<:c>rrtndi t tnlhuslumo. • 

Calou· nos na alma o bom rosto com qut t')tna tnfrit.ado um ca.tTo, no qual 
~t , .ia uma P.:f!qUtna ima.gtm, chria dt flortt bnanc.a1: ..• 

Undo, lindíssimo ! ! ! 
..._~~~~~.w-K'**~ 

ELEIÇÕE~ 
O µe«go do Calharii quer que os rnonarchlcos concorram :{$ proximas 

clelçõts SUJ>plemcnt.arcs. 
Oue ~entilcza! Mas é peii:1. ter acord•do tio tarde. l!m 1911 iquedcvia 

ler falado auim. 
Olhe, v1loroso chtfe da 011llJ01 tt º'republicanos tl\•ts .. cm ftito, quando 

do go\·trno provisorio, uma consulta hont1t1. ao paid prantido a hbtrdad~ 

~.~ ':~:,.J,i,;o li!~~n~~ 5êcf::t~~;!º,~~"Af;~ªd! ru~~~ ~i:J: 
evi11do o incommodo do Sr. CamaC'ho atr ltadtr, porqut a urna dtteno nlo o 
C'OR\'ldari& a tntru tm S. 8fttto. 

VtJa 1J qu.into perdeu. Podia a estJJ litoru ntar tm Paris a gOS3.r tanto ... 

INDISCRETO 

Ptr1ttmta·nos um lndlunto leitor se sabemos qual a nrlo f)Orqur l('tual· 
mente Jt '"~ t•nla ftnte d'automo,•cl que antigamcntt só vl11J1va no Choro de 
I01fü. 

ccu ~~h~ (~:,': ~!~ tss.";~t~!~bi·u~f s:;::,~o ;;;:!ºdoC:C::,: ;:;~b!ºa~~: 
movei. 

t-ltin ?! Que 1al es~ o índiKrcto? ~mprc h.a (':ada Pttgunta (\Ut deixa 
mt:Smo uma pb.soa atnp:alhada ! ... 

S.la! 
~~ 

PLEBISCITO 

QUAL t O PARLAMEltTAR MAi! "nónf!J 
Oifficll ~ra:unta nu! 

i~!~::, 1~n1:1~~ Vl~~:lor, 
fmb:.çar, mudar dt c6r, 
Saber <1ual no Pttrlantt11lo 
e· o homem de mais tento 
Que se pos.sa ch11111tr Nónts. 
Quanto a mim posso affirmu 
Qu'1 todos tsttva a calhar 
ES!C thulo honroso t fino 
Por4:1n d'c11ts tnl11 divino 
Em diKursos 111ui fojte»o 
E' o tribuno l.Jl.Ombroso 
O da f'on~ Faustino! 

Braxa~ .. 9 d• )unho. 
ff .. "f4SOOZ. 

Trckm bombas e tron1boncs:~ 
Pois correndo tu ff<:a e mtt.a 
Núnca 1chtl n6nn mais n6nes 
Que o f'ausdno d1 Ponma ! 

frRHÃO MeNoes P1NTO. 

fscu111do ~ 1>rocurardts 
Oh! mt u ThalUJa, menino, 
Que nllo ha outro mais Nónes 
Do que o Ponltt-t, o Faustino. 

DR. Enulo. 

Ao~ d'ttkS velhos buslos 
Dt ex.para Um ntnbum tino 
Nlo houv< "uho tJo ttl<br< 
Corno o nota,·tl Faustino. 

Olt. P•••ots. 

Perdlo ! Nónn , N6nts, N6nH, '6 
um : o N11nts da M:attai ! 

Ndn" 1 hul'tiuo. 
Nón<s 2 Oostlo Ro<lrtgntt. 
Nóntt -x BloloJl!co. 

~~~=: t x: Nunts da M:atta. 
C\SASTitA, 

J' nJo ha l•oje 11ln2'utm 
Qutr thalas.sa. ou jacobino 
Que possa ouvir com desdtm 
O Orondt N6na, fau<tlno. 

rRAOf ANTOMO. 

Em Coimbra, da Ladtlra ·u' "'Irada do Almrgr•, 
lmptrava na u-ntlra 
O grandt Manuel Altt'rt! 

[ didam nos Ktrlet• 

e ~~~·~;:.nr~l·~~:ufni~n~tS 
Ocve ser tstc animal ! 

Outro dia, abrindo o bico, 
Irritou tanto os nruróntt, 

~uó, ~~~~1~'01~~~:1~e N6~1~~: 
A1.oxso. 

Nlo ha Ndnt.S como o NdnfS, 
M""'1 Ndn~scon10 o da Matta. 
ptro N6nts todos llo rona 
da cab<ç~ alf ' pai>. 

X. 

----""-~ 

.: ; 
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Alf ayaterta 

VIRA-CASACAS 
1.1111 fe S. Dt1i1gt1, tu 611rttt 

e L la CJlhril 

Colo.sul ''"'* de latlnltos ' 
maruja ptitt marinheiros d'a.gua 
dô«, com tirocinlo de rtda~ 
e de ba•//doro. 

Spttd1's l' leitos, que podem 
Str\+ir para convtnctr monard1I· 
c:os ou rt1>ubllcanos. 

N"tSte gcncro de 1>rou ha. 
obra feita e 1>ara quem gostar de 
verso, lambem ha na casa quem 
tcnh:a aptld6e$ como se vê pt"la 
amostra que juntamos. 

Visitem o VITa-Cosatn1 sem· 
prc lertlt cm novld•dtt •.• llll•ni· 

1} :iM do S«ulo pMSado. 

~<.......__~-============-=-~ 
EXCOMMUNGADAS. 

A nos..1 colle2• Sr.• Vir11inia Quoresrn• entrevistou no Rio • 
•triz Adelina Abranches, ocêrca d• mordi• do vida theatr•I em Lis
boa. 0'eSS3 en1revis1a conduiu a nO>S-1 collel(ll que: 

. Otttsta\·tl coisa devt str para o cspiri1o dt 1rtist1 cos1un1ado :a txptri· 
1nmtar tn1~ dcllnd:u, um.a dtmaia:oai.a 1rna2ttira!• 

e a illustre artista que: 

Em todos 01 thcatros se nota 1 falta dt concorttncia. O• cmprtHrioç 
pt:rdcn1 dlnhtiro, " M~n que fa(llll csfo~s (l()k>ssus para \'Cnccr o ~fura· 
mtnto do publico. Rt1>1to, M"m rtttio de Rr dts.mt:ntida, ~m conhtcnncnto 

f!s.::~io º,.!~~•:r: ~~~~ur~:.~~:J:S~1l1k! ~:d~~~-~
1

~c't.::.:~':~~ 
ran~.a.s de que cu.a crise dcsappa~a. Di~o-lhc iilo com marua porque, antes 
de h1do e sobrt'tudo, 50u ponugucu t rt1tta .•. 

Oaro está que lauto urna como outra estão bem recommenda
das aos amigos da ordfm, porqne o Mundo rel(islou .•. 

ns Mf\OS 

«O tumulto attinge o seu auge. O pre

sidente do ministerio gesticula, mos nin

guem percebe, nem se<1uer ou\le o que 

diz, tal é o barulho e o tumulto. Os depu

tados da maioria, uns rodeiam-no, outros 

sobem e descem as escadas da mesa do 

presidencia, com ordens e contra-ordens. 

O tumulto assume as maiores proporções, 

e, durante mais de \linte minutos, o bater 

das carteiras nilo cessa. 

A opposiçào entõa o Por111g11esn e dá 

\li\las á R epu b 1 ico e solta gritos de: 

abaixo a dictaduro ! abaixo a tyronnia. • 

(Sessão 110 co11gresso, de 17 dP j11T1lto 

de 19/J). 

(t-
i 

L 

THE/\TROS 

VILf\NCETE 

Afolf do autor 

Que maior diadcma hou1•era, 
Se o metal d'elle só fõra 
O da voss'nlrna. stnhora ! 

Volto 

Por que o diaderna res1>0nda 
As 2randeus do pOder, 
Tentem os homens trazer 
Os thesouros da Oolconda. 
Para quê, se quanto bonda 
l)e riqueia já demor• 
Dentro de vosso alma, senhora! 

l ILNRIQUP. lOPfS 
l)f MtNDONÇA. 

(llonaon•11<m da rtda~lo dos 
Pt,jiJ Co1tlt111porn111os, :i S. M. 
a Rainha a Sr . .t O. Amelia). 

Nacional. - Co1n a primt1ra reprcsent.tllo da celebre crct! em trts ictos 
:Cn~:f~:S~~s!";~:~:os"~~ ,':;:::. arninh a ~ua tpo<a e \·trio, hanndo 

T rfndadt. A tmprcta nlo podia proporcionar·nos urna tpOCI de vtrlo 
mtís 1.Jnidavcl do qut pondo tm 1«n1 a lnttrHtantt- efJ:ª phanwtia. O fim 

~:mn;,~;:~ ~:;::,:~ ~:o~~~~~:!:S:~:"~~~ 'd1:s ~uu~~:. r~·:;~';! ~:S.~:~ 
brar, eor todos 0$ modot, com lntx«dh·tol dlt~ndio e rosto artistico de 
Sttnano, tu1rda-roupa e 1dtrtÇot. Hoje mais uma rtprcscntaçlo. 

Apollo. Com um dt'-'mptnho primoroso e t1m SC'f'nario deslumbrante. 
l.i tCtOO( todas u noitrs no ApoUo A m6o m,yslrrioS11, que~ outro Son/10 dou· 
rodo para a tmprcu. 

As enchtnttt contlm-fC 1>elot tt1~aculos. 

AN 1 MATOG RAPHOS 
Oa melhores, mala ohlos e de melhores fitas 
Tcrra11c - R:ua Antonlo Maria Cardoso. 
Olympln - Rua dos Condes. 

J?a.ra. portu.gu.e z vêr 
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DEPOIS DO lnQlJERITO 

Tem sido tudo; só lhe faltava ser lavandeira . . . 
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