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PREPARANDO O COSINHADO .. . 

Aqui lhe trago bom t empero, só para amigos ... 
Cá o creado é para todo o serviço ; tal qual como a patrôa ... 
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2 O THALASSA 8 01! ACOSTO 

Que grande "fita,, •• • 

Os garolo!l da rua leem uma phrnse muito plebeia, mas 
que n'este momento serve ás mil maravilhas para classificar 
os ultimo~ :icontecimcntos. 

J-:1111 pae, que grnnde /itn ! 
Nem mais nem mcno~. 
As bombns d' 11rel11 para revoluções monarchicas e o ass1111-

si110 do limpa unhns, delegado dos comités realistas para li
quidar o grande Cwr Affonso. sno uma authentica fita, rno 
ridicula como venenosa. Ma~ 1>rin<"ipahnente ridicula, porque 
este ~ o lado por onde sempre se di1>tinguem estes nossos 
impagaveis ... collnborndores. 

$cl estas coisas he tivessem passado no tempo do primeiro 
matrimonio nacional jd linho ardido Troya. Já linha havido. 
pelo menos, quinhentos comicios e mil conferencias, fóra al
gumus contennij de discursos sollos, aos domiciiios, com gran
de8 parangonas nos orgnos 1·epubiicanos. 

Imaginem por exemplo que o caso do crimino.~o do limpa 
1111/tas se linha i>n~sado qu11ndo o si" .João ~'ranco era 'presi
dente do con~olho. 

Que os jornncs monurchlcos, como agora fizeram os re1m· 
blicm1os, tinham dito <111e o nspirnnto a assassino era enviado 
polos centros rep11bllc1111os parn mntnr o chefe do governo, e 
que ape7.ar de nfto ter sido encontrndn qual<1uer arma ao ac
cusado, nem este ler mostrudo os seus intentos criminosos 
por <1ualqucr forma, tendo estado prestes 11 ser lynchndo, em 
mettido depois na cadeia, lncomm11nicavel, emquanto os jor-
1111es affectos no presidente do ministerio lançavam sobre os 
adversarlos polilicos as mais torpes e ralsas insinuações!? 

Estilo imaginando, nno é verdade·? 'fambem nós. 
Pois tcnh11m a bondade de imaginar mais. Appliquem en· 

lllo a sua imaginaçl!o 110 picaresco caso das bombas d'areia. 
Carnmbn, até as pedras da calçada se tinham levantado a 

cantar n Marscl/lern i;e taes casos se tivessem dado nos tem· 
pos da propaganda republicana. 

Até parece que estamos 11 ver o magnifico sr. Bernardino 
no alto d'uma tribuna cm ornamentado quintalorio democra
tico agitando o seu famoso chnpeu alto a dizer ao ex-povo 
soberano: A flora da ema11cipaçlo uae sonr breve porque não 
podcmo1 801/rer mais injurias dos despotas que 11os esmagam 
com 88 81188 ulole11c/11a. A• s 11rm11s, meus cord!Ules amigos! A· s 
armas, mancebos d11s escolas primarias! 

K o Zé muito 1>hrenetico 11 aplaudir, vermelho como um 
pimcntilo, seguindo em cortejo vistoso nquelle magnilico se
nhor, até á Hua princepesca residencia na Cruz Quebrada! 

E o nosso Atronso? 1 O que nllo teria dito este liberal 
amigo se h11 quatro nnnos tivesse apparecido um homem de 
Sanlarem, accul<DdO e preso como enviado dos seus correle· 
gionarios para tl881l~slnur .•. com um iimpa-unbas, o primeiro 
ministro da Corou! B o sympnthico Urito das lransigencias 
que rebaixam e dns violencias que compromettem? ! 

E o mirabolunto Antonio 7.ó das Mlns e ngua rai ·? ! 
O que nilo teriam dilo lodos elles se o lrernebundo caso 

se tem passado nns ernH ominosas em ver. de se desenrolar 
no luminoso roinado do reinndlo D. Afronso VlJ ! 

Palavra que mmCA vimos nada mais rid iculo, mais patusco, 
mais blologico {na slgniti~aÇilo rodriguica do termo) do que 
esta fita da arnmudn casa pnthé ... tica dos democrnticos ! 

E depois todos se nbespinhom se a gente lhes mostra o 
fiasco. Ainda por cima refilam como fez ali o ja"f'dineiro da 
rua de $. Roque, que nno contente com as demonstrações da 
sua constante imbecialidade sobre o caso, ainda veio depois 
empregar este supremo argumento contra o criminoso: •o 

. homem não levnva armas m11s podia ir ntrnz d'elle um por
tador para lh'as entregnr.• 

Sebo de grillo ! 
. Este argumento nilo merece discussllo. Regista-se e sabo

re111-so. 
E como t112em 08 gurotos da rua, comenla·se com as mãos 

nas ilhargas, para nno estoirar de riso: 
lf111t pne, que grande fita I 

1.600 50ME>fi5 ! 

()OObombu. 
Mil• sd~ntu bombl.sl 
Cldadks, f de c.toirar tudo com U.nta/rdltrnidade! ••• 

O CZfiR NO PORTO 

Dt um thaloJSIJ, do Por1o, rtttbt1nos a arta que a "'Cllir pubHC*mos. 
contendo inttf't'hrantts notH tobrt 1 vlagrm do grandt czar Affonso, 'quelta 
dd•d•. 

O.l<toso Redador: 

Uma das couus qut mais nt4.ta, ptlo menos a mim, lo ur comido po, 
lo/o. 

ra1m~ll0;;;'!;~~fi:C:a~e!1:: :kfa~:h~':c.:~h'rI:~:!~:!ra!'d~~t; 
feitas ao nos'O hon1tm (li d'tllc-s). 

A tudo a~ilSti e com olho' dr '·tri portanto,~ lhe putttr 2provt'.'it.avel, 
aprttfe t commtntt . 

Na rttepçlo cm C11npanb~1 ~th·tram, 111 dtntro da gare, umas duuntas 

~:a'°r:!à,~,~~n~~io~ ~~!~~~ ~::::,~ r,,~~~al ::,~~1cf:"!}~~~t~~rnmeroso. Cá 
O mrl~/O tri11mphal, compunha-1.t de oito cun1.a&tns e dois autos (\·tr os 

resp~th·os jomacs). O as1>rd"o do l1omt111 ao s.ahir da gare tra abaddiss.imo. 
O Jantar ~lado da Bolsa, qut era J>lfO ~la Camar1 t 1>1.rt: o qual esta\'1111 

~;;r;!O:,,!#d;~~~Ó '~:~:' ft~~f.~d:i:, 61\~:;!c!u~::~:eo"~i!;~i~::í:~ 
qua;i rtpltto os outros ... iam d1tio1 dt lop"s rns;os! ... A rttlt.a de gala, 
um ttiurupho ! , .. lmaglntm qut~ quando o homtm tn1rou na ula, t"Stava me· 
nos de mtb.Jl1afefo. occu1>ad:a. l'oi prtclso andar ptlos caf~s proximos a dar 
bilhtt~ e pc Ir t/uc fos~tm auistir ~o es1>ttaculo! ... A resptl10 de vivório . .. 

~b:~g~~ÍoCJ!C1~11 :,;,:ft ~;~,'~~r~r.~~':d1c~~ /ce!s:~~:O':f~~r:~~~,&~~pEa~ril:;:~~! 
dar o Czar. Ao 1>e1tORI su1,el'ior foi ordt11hdo que comparecesse. cxigfodo·St· 
lhe o t1iJfo 11'umas llstnt J>Ua CHt dftlto dlstrlbuidas nas l't1>arti~õts! ! •.• Isto 
é absolutamente authentku ... ~uem lei o Contmtrtiodo Porto, qutéumpouco 

intp'i~~1'1::i~1t',~~~:'1~i!'~l~c~~!!sd:~~i~t:\u~;;:•;~:·111'dr o tltoplo, t que tam· 

b<miS:'::W:,' do th .. tro S$. da llandtlra, • pauaa•m do Sbbl'tdlto jd dtodo 
Ctor, um democrata cn1J1usla1madluhno Viva o rtl dos ttlad/slas port11gue· 
su. Este vlv:a. foi b:nla.nlt corrtspondldo ! •.• Qut aa}o$! ! ! 

Outro, e para m1111/t la/ln. 
N'urn cenlro dt cavaq11tlra indl1t:na1 discutem actlorad1mtnlt dois repu·· 

blicanos, um unlonbta t um dtmocratJco; 1 pagin;is t•nw o unionista j4 mU· 
sado, volll·st p:ara o outro e db·1ht: ubt que mais, tu com bru1os nlo dis
cuto ... o outro, furl~, jula;ando dt\·oh•er o Insulto, retorquiu: Com brutos 
ditcute •ott ... sabe ... 

Tablcau!! .. . 
U». THAt,ASSA. 

Tudo muito saboro'O, mu a do rtl dos estodi11as t do bn1to va&tm um 
milhlo! 

lmpapvri'! 

~~~ 
ri MliE ... 

Não Ht&o cornndo propicio• os 'ttuos pan. os httOH da Rotunda. 
Em Anirra li e.tio alr,mu duztu enttt ltnos da dtm0«ada lrat<mal!. • 

~r R'odri~1~ 'l:':ut o~~n~~~~ od~·~~r: is:f.!!~;: ~6?~ S ~~~t~: 
bro, t qut dtpols pUSOu a intitular·lt tltt/e dtt arl/lhoria dr// e ... mãe dtt 
npubllm! 

Es~0~~u~~ l~~~oé e:~~~:.::o'Si~~hirio acmctntando: 
Pois, aprnr de ser m6e '' foi parar ao che1indr6 c:omo implicado no~ ulti· 

mos 1conttcln1cn1ot. 
O qu• dirá 1/1/hn a isto? 
Nlo tarda um n=-dl11h1 quc d nlo tstcja a familia toda da Rotunda! 
Slo damnadoi os tlmlnssas ... 

~~ 

fiLÇfiNDO O PERNIL ... 

O enndt Estchlo, a prOJ>OlltO do a1rnivcrsarlo da morte de t tlnta:e R.ibciro, 
disse que tstc cmintnle ~s1adbt1 e rtrtndt c1rac:1tr tinha sido •um homem 
/untslo poro o"" µ1.lr, sw1 n/10 vtrlor lnltlltdw./ 9'"' se vis.se, prqfundam#nft 
antblrloso. lrnt1111do a tum porlufutso l'OmO um {tudo #11, onde livt:SU n'um 
~;;!.~':'u::.f;~"t~~1:h: (ª"'lllh r~o , rurnnte 11 qual se tollOl'tlva tm submissas 

Não se admlrtm. Slo cffcitos da h11. Ou ta1vc-i da m6sca, vislo CSt:lrmos 
no vtrlo ... 

Db: o tx·tentnte Coelho, n'um artlro da H..tpublito, que o 2'0vtrno affon-
sista, ftito o balan~, trn1 no dt•'t: 

O <010 tk Atabaro: 
O (OU do opio de Afat'Oll; 
O m~ dot ltrrttrot dt S. Tltotnl; 
O tGSO do dlrtrlor 1tral da /aunda dos ro/on1a1: 
A ualta(llo dt 1110110.rqult'Os um tula('44 a "'"'lstroJ e DlllTOS l"f""CS tkro· 

dos; 
A txpuls4o 4' bonJ 1 honradot rtpub/Jconos do unl(O da Rtpubllto, soai· 

ficados a llJl'in~ttJlflU qu~ nunt'G tlrtram IJ COl'tJftm U su Ttpu/JUto.nos; 

~ f:1'::w!(l1!1:f~:!:::::/radlmlls1ttros no 27 tü abril; 
A fi/io{f'Jo do 20 dt jullto, no 21 d"abnl tkmonslralfro da tonllnuldaik da 

mtSmtt a(filo rotlltaltlro. 

Tem tido um grande govtmo nlo, ha du\ida nenhum.a. Em tio pot.K:O 
tempo nlo 1t podia t•igir ntalt. 

j l 
DllM' o ar. Amcrko d'Ollvtira, n'um1 tntuvilta que teve com o ttdactor 

um iornal da noite, que um irruP!> de dtftnsorn da rtpubHca, ainda ha dias 
ha ldo tntr('fl&r, ao rovcmo civil, uma ui11mcia que tinha em dtpO:Sito de 

- ~------------ ----~----___) 



8 oe ACOSTO 
O THALASSA-~- 3 

L_ 



-

1 

1 
1 
1 

1 

1 

8 OF AOOSTO 

Viagem do ''Czar'' ao Porto 

Recepção em Campanhã. -(2) O sineiro do Bom fim. - (3) O concorrido banquete. - (4) Como elle foge. -

(8) Como elles iam volun tariam ente para a recita. - (8) O cortejo triumphal. - (7) A recita de gala. - (8) O 

L:sseio fluvial. 

·- ---- _____ _, 



O THALASSA 

O PESADELLO DO CZAR 

O Czar Affonso tinha p.uudo todo o dia muito nervoso e quando 
d1ce:ou il noite a casa pam se dcitor pediu ' creada um COPo de ae:ua 
chalada. 

A scrv•. vendo a cara carroncuda de Sua Onmip0tcncia, apressou
se a cumprir a ordem, correndo lepida com a aiiua, o chá e o assucar 
pamS. Ex.•. 

O Cur olhou desconfiado pua o COPo e ordenou á sopeira: 
- Bebe um 11ole primeiro. 
- Oh! Sr. doutM, entilo dcsconlia de mim!? Não tenho cu reno-

vado todos os mc1es o attestado da Junta de Parochia? 
Bem me fio eu jA n'tS$tS! Prov~ primeiro o chá., senão ... 

E o Cur Affonso, com um gc•IO terrivel, ameaçou a crcada de a 
mnndar pArtt o governo civil. 

- Prompto, sr. doutor. Quer que beba mais? 
DcPolS de se cerlificar que o liquido nenhum attentado continha, 

Sua Ma~estadc Imperial refrescou as iruelas. Mas quando estava 
escorrop1chando os ultimas gottas do saboroso refresco, deu um 
berro, recuando até ao fundo da Mia, espavorido, de cabellos cm 
1>é. 

Nlo te •111iroxlmes, Maria. . . Não te ap1>roximes, senão atr3-
vesso-te com uma baln. 

- Mns. sr. doutor, o que é? O que tem? Socegue, men senhor, 
soccs;rue ... Or:t a minhn. vida!. .. 

Parece iulJ)ossivel, i\lnria, 11arece impossivel ! Eu que tinha tanta 
confiança em ti!.. . Abusares da lua situação para te venderes aos 
}as11ilas... e o Czar, com as facc:s lívidas de pavor, escondia-se Por 
detrai dos moveis, com o olhnr esgazeado, d1cio de descon
fiança ... 

- Mas cu juro-lhe, sr. doutor, que ni!o sei do que se tmta ! Eu 
nao tenho nnda que possa fa1er•lhe mal. Já até neon trago iranchos 
na (ftbcça p.1ra o ni!o assusl•r ... 

- Mentes, tens nhl urna coisa a brilhar escondida no peito. E' um 
punhal ou uma navalha., com certe1a... Tu. Ma.ria, queres.me 
assassinar ... 

- Ai! sr. doutor, nlo me diga isso qnc rne leva do diabo! Onde 
é que cu lenho essa tal coisa a brilhar? .. . 

- Ahi, no seio ... Eston a v~l-o ... do lado esquerdo ... Isso, 
isso, " est's com a mllo cm cima ... 

O quH! E' isto? Mas isto é um alfinete ... 
Paltlvra?! 

- Entlo o sr. doulor nlo v~? 
- Olha, é verdade. Pois parecia-me mesmo um punhal. Irra. que 

não ganhei para o susto; e, nota beln Maria, cu não lenh<> nada de 
medrozo. · 

- Mas que ideia, meu senhor! ... 
- Bom. Deixa-me, prcdso dcscançar. Diz Ã ronda do corredor 

que cu vou passar para o quarto. Que viitic bem a Poria da cozinha, 
nlo tenha descido algum assassino pela chaminé acima, Porque para 
baixo não veio cllc. 

Depois do cercmonial eostumodo das buscas debaixo da cama e 
dentro das gavetas dos mo••c1s, o Czar Affonso deitou-se. Com dif
fieuldadc conseguiu conciliar o somno, p0rquc o defensor vil!ilante 
que costumava ficar todas as noites sobre a banquinha de cabeceira 
não tinha podido vir fazer a guarda, 

- Rcalrncnle é uma temeridade focar só com Ires P.'trulh•s no 
quarto! O meu colleita da Russin tnlve• se não afoitasse a tanto ... 

Por fim Sun Omnipolencia adormeceu. 
Começou então a suffoc.,1-o um pezadello horrível, d1eio de tra

irieos acontecimentos e de horrorosos crimes. 
Via um bando enorme d'cmbu\.ldos a ccrrol·O no meio d'uma 

floresta muito ucgra, onde de ca.da arvorc s.'hio nm guarda chuva 
monstro com as vArctas transformadas em lanças. Os embuçados, 
apertando-o cada vez mnis no rnelo d'elles, erguiam os braços 
ameaçadores cmpnnhnndo limpa-unhas airuçados como punhaes, 
prom1>tos a retalharem a sua carne fresca e cabelluda. 

Um gemido lugubrc sahiu-lhe da i:argauta implorando soccorro. 
Mas na floresta im111e11s.\ o echo da sua voz perdeu-se com o 

itrasnar dos corvos e o piar dos mochos que alternavam o seu võo 
sinistro com jas11ilas d'cnormes aus e poi..a11/n de bicos airuçados. 

O Ctar
1 

airarrado ao travesseiro, debatia-se n'um esforço ma
ximo, "repetindo p0r entre soluços : 

- Oor ... ges ! ... Aro ... de!. .. 
Mas o bando, sem piedade, cravava os limpa-unhas no corp0 da 

vidima, d'onde jorrava o s.1ngut em cataratas. 
Toda a floresta era j4 um mar vermelho, onde agora o Czar se 

debatia afogado no proprio sangue do seu corp0 que os limpa-unhas 
cada vez retalhavam mais. O liquido já lhe d1cgava aos pulsos, 
morno, ainda a palpitar. Sentia os irlobulos viscosos ensopar-lhe a 
mlo esquerda mergulhada n'uma pOÇa enorme sahida das entra
nhas, cmquanto com a direita agitava um lenço dando signal do 
peri20 que corria. 

De repente um estrondo medonho atordoou a casa, finalisando 
o peudcllo. 

Sua OmniPotcnda estava encharcado cm suores frios. E recor
dando confuso o sonho, verificou então que a ~ de sangue vis
coso onde tinha mere:ulhado a mlo era ... um precioso 1·aso noturno 
que crn tempos lht havia sido orrercàdo por um grup0 d'amirado
rcs, tendo a um canto gravado n•uma placa de prata: •ao estadista 
mais p0pular do mundo - orrcrta d'um ll:'UPo d'amigos intimos. 

N'uma das OttaSiões cm que chapinhava com mais energia na .•• ""'°' a banquinha virando·sc, tinha ido escavacar-se no meio da 
casa, p0ndo fim, com o bamlho, ao tormentoso sonho do Czar 
Affonso. 

·Pcrgunt&·HOS uma Adntlradorn de Fnro (isto ~ qut ~ sorlt !) st o Cunha 
Neves tcndonava ususlnu o 110»0 Affonso com o limpa·unhl.1 e o ch:a.pcu de 
chuva. ao mttmo tempo. 

Nlo, minha senhora. Prhntiro1 com o limpa·unhas parti.a·O cm PoSt:as .. e 
dc~ls Hrondla·U no chaptu pua :l\)lm consf'gUir csc.apar i p01ida. 

Era um monstr<>. 

~:::~:x~db1:,ºt~1dª;~~:fi~~~t:!"a~::~l~~~cé :.J!Ki~~;r:• 1~~·~~r um 
frtgutz. a quem tn}!raxav1 os upatos, porque tinha consentido 1rum1t 1>rocis· 

do, ~~t~1t:~ ~.'i~·~g:.:rl~!t~~1~~1ct!~~~f. = .. 

E aulm vamos vivendo ' mcrd de for~a dos dívcrso.s cngn.xadorcs que 

nos {,°~c~;:dc chinc1 ..• tem oHcns.a para os do rabicho. 

Esta i authtntk.a: 
f1a a.nnos foi o nosso E11cvlo de Vasconccllos chamado, na iua quiJkSadc 

de medico para vir um dOt"ntc. 
0ua;fo chqou ' abttrira do e-nrcrmo tomou o pulso e pediu ... um 

ma.rtillo. 
01'1.n~t awsto na f1mili1 t nlo menos pavõr no dOt"ntt ! i\\u o Estcvlo 

tr""'!'i'::r1':.f:·E por• mim. 
C """ ma.is Ctrtmonlu dttalçou uma das suas immtll).IJ botas, proet· 

d~do m seguida 4 Optta<:lo de.baltr um PrtitO na sola. 
Dtu a notar-·st que en a pnmrin vtz que ia a CHa d'aque-Uc doente t, é 

claro, foi a ultima. 

O M1111do, que tio altos ftnlimtntos de humanidade aprtfõa, mostr.a-sc 
horrorisado pelo fado de 1t mcontrutm prnos na.s masmorns da Russia, 
como vexame a um imptrio autocntico, cerca de 220:000 homm.s, os quaes 
pa$$&m os mais atrot~ supptldos, onde a forca e o aÇ'oute s.io consta.ntcmcnte 

p0st~ ~d:1~~ S. Roque soubme fuer calculos, dir·lhe-hbmos que fi:tC$$C 
a proporç.lo entre a populaçlo da Ruula • d• Portu2•I. 

E dt(>ois \'im a ~rctntactm dos pttSOS n'um e n'outro pai:t. 
()rixamos a Russla a perder de vista, pode crlr. 

O cruzador (), Carlos, a que 1ambt111 chamam o cruudor 11/mirante Reis, 
indo a Lcixôts homenagur o sr. AUonso Costa, embandeirou en1 a~ is a 
pa.ssagem no mar e deu uma salva de 21 tiros, tal como só podia fa:icr ao Chtfc 
do Estado ou a qua quer aot>crano t1tra11Ktlro. 

O que vale slo HlU bocadinhos alea:rts que o nos.so AHon ·O :arranji pua 
111 ra1>12.i1da se divertir. 

Ah1da o havemos de vb nos antigos cocht"S rutt a passear p las ruas da 
ci~adc. 

E o sr. Antonlo Zf a cavalgar na sóta. 
Olarlta1 ..• 

lnfonnam os jornats que o audai senador e fluente marinheiro N6nu 
da Malta, acabou um drama hlstorko Intitulado Frtl)olio Af6dto. e· ffCU:s.adO ae«11Uu1r O grande lntucsse que ts.la 1~~.a t"Sl.f dcspe-rtando 
no publico 1>tla sua t0111ple11 originalldadc: um drama ... com Iro! 

Deve ser de tttolrar a rir, rldad&:s ! 

Da Patria: 

01 ÍU!~~~os:;~tt~:: s:~:~n::, t;:~; ~~'m,:~~·; iil~J:t~~;~~~~1do f que 

Nlo diga maio. Todos pelo módtlo do "· Esttblo ••. 

thtii~~~~~:c r:r~~ 0Ag:.~;:~~t~1~ro ~·:cieJr!~ a Suissa, ficando a su· 
Mais <'011ita qut dunnte a rtetnda a batota ltri umas largasinhas afim dt 

btm di~p6r certos tltmtntos para as proxfmas tlrições. 

Diz o ar. May<r Oorçlo no da boi• de S. Roq••: 
•N•poltlo nlo •ympothltava com os jomali•tu. Qual E o dcopou qu• pode 

1hnpath1.sa.r com os jomallslat ?• 
Nlo ba duvida. Ainda nlo ha muito ttmpo o nosto Affonso chamou a.os 

jomal11tu porl"i"Cl<S protos que rabiscavam em folhas de co•v•. 
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PLEBISCITO 

QUAL f o PARLAIOOAR UI! "nOnESJ 
Orande 14nmo tma 
Do Tha/a$sa o pkblldto, 
St n'elle nio fica.ut lnscripto 
Nome de certa mafia ! 

D'estatura amancirada, 
O grande parlamtntar, 

~~ :::~:~1.r.~:~;da. 
O m&is N6nts1 sem fa\·or, 
E' p0is o Thi1110 Salles, 
Que cura todos.,• mA1C'' 
Por ser medico doutor! 

UM JASUlfA, 
Quer o Thala.ssa tabu 
Por um inqutrltotinho 
Qual o estadista mais N611ts 
N'estc Pobre torrlo1inho, 

Vou ditcr-lhe com fn_nqueu., 
Qu3l d'cllc' mais N 611t$ acho, 
Ptr2 mim excede a todOf 
O tlts-lavndo Camacho. 

U.- tttALAS$A . 

~ct~~~~~~~~rqr~~:;~~'ii':; 
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1?nF;~~:~' s:ctf~1~(ho. 
Mll.,AJ. 

N'U/"\ EXf\ME 

Ptnso de mim para mim, 
Seja Isto <mbora mania 
Qúe se U estivesse o AIJ>Oim, 
E' o que tinha a primn11 .. 

O Matta ntJ a malar ..• 
E ttm pilhtrla, caramba! 
Mas ntnhum mesmo ao pintar, 
Como o de no am/4 bambo • . • 

!!' un1 odre de talento, 

~· :!~~~ ~:~:1f::.·:."~rtento, 
'-· •• adhtSÍa'tJ. 

Rr.NHASlfAU. 

O br~ciro do T11alassa, 
Vtm tm tempos perguntando, 
Oual serl. d'tllcs o mais N6nu, 
No a-randc t /rtJltr11al bando. 

Pergu11ta Intrincada essa. 

&,~;!~ ~~·,~,~~·ro::=~I. 
DIUrcnça entre cllcs fa«r! 

!Unes todos cllcs slo, 
Todos Jem txeeP'.(lO ha\•cr, 
Mu mais N611n do que e11es; 
t'.' o Zf cm os soffrtr. 

D.ANTOMIO. 

C.Onta um jomU da tardt que, ha dlu, n'um txame de ln1truc:çlo prinwia 
rttlbado nos U«dores de Lisboa, um tumlnador pt'i"ntava a um pttizito 
quanto vale uma libra. Vae d'ahi o exunlnando, mpõndtu que uma libra 
equivale a 4$500 ... & da nona moeda. 

Ora, ora, rcpllcoi;a o profeuor eslom,arado, isso f ao par, e cu qum& 
que o senhor me disstue o nlor ao ca.mblo d'estcs uldmos lcmpos. 

E ~ a profcnores d'esta laia que u pobres cr<ançu tona de ir prestar 
provu. 

Apostamos um retrato do Sr. Affonso Cosia em como o homcmzlnho ~ 
democntico. 

/"\U ITO DISFRUCTf\VEIS 

Entre u multu (IOlsu patusc.at que os jontats ditriamtntt contam, lia·st 
ha dlu n'un1 dltrio da noite: 

O sr. dr. Calddra Qutlro•, dlrtttor da Penlttnciari1, ar,prthondtu hoje 
a11 dois rn~os de queijadas, cnYladas a um prtt<> polltJco ~a sua namorada. 

Nu ~11:8~1~' ~~ 1'bf;I'~ tr!~113;5~11'lt~~: o artllhclro de Paiva Cou~iro, 
~f:!8.C~littco, da parte da noiva do seu companheiro de capth•elro Francisco 

Aqui est'- uma medida de sri;rurln~a muito ajuizada. 
Realmente nos maços das queijadas 11-0dla Ir a hyd r> - hydrallu mcntt Il i· 

lando. 

A BANDEIRA 

A proposlto d'um plebiscito que foi aberto 111 Na('{lo, rettbemosumacspi
riluosa carta que 1crmlna pOr este lntcmsantt sondo: 

• 

Querido amlro •.. Ouve: 

Porque 6 linda a bandeira uul e bra-? •.. 
E p0r~uc ~lindo oetu? .•• e linda aaurora? 

~=~ d~ ~~~\:>\~~en;f!;1:r::.=I 
Porque 6 lindo o azul? •.. p0rquc 6 dume, 
D"nta ttrra de htrott qut o mundo ln\'tja ! 
Amor do ttu ... do mar ••• da s.crn o cume. 
Da espuma branca que estas praias bdja! 

Em Portupl, os filhos d'csta pbca, 

iAi::;'~S:, ':ba":d~~d~ Jt':rl'!; 
Tio branca! ..• Pelas ~a,lnas esmaltada,, 

~r:::S:.~~~~. m~'::J:':Íl6r! 
Alrures, ~de Julho de 1913. 

MARIA TtsNAAA. 

(Fiiha de pae l~tlmb1a e mie liberal). 

P. S. Haja puna famlila e Deus 01 a~. 

DIGNO DE REGISTO 

das ~~=-i~fci1~~"!t~r~:'deª dt;:!1:i11~":t! :VO: d~~Ji:~:;:;:d! 
gov-t-mo de joio Franco. • \.• .., 

A <:.opilol, rdtrind<>-K ao cato fu, os ~tpintes commentarlos: 

•l":lo se panaram ainda muitos annos sobrt t-ssa tarde de am domingo de 
inverno em que os esbirros do fr~ulsmo, ao tempo domln.1Jt1c, foram sobrf'"-
saltados pelo desutre da rua do Carrilo.. . • 

J' o leitor começa a recordar-se. Joio Franco, tmbri.,...So pelo desvaira· 
mtnto de um despotismo epil~tko, entrava abertamente no caml1'ho das per· 

::fr'~o'f.:à~asú fi:C~~"..ºe ~=~~ ~.,;'~rea':v~e~c!J!s.~u~~=: 
pre, á oppreu.lo de dma corrttpOndil a rea~o nu camadas populam, ddi· 

nitiv"::':i!:.:~~1~11~':.!':,~~011t~~ ~~n~~·A febre revolucionaria, a 
anda de mclho~ dlu tm que lh•rtmtntt pudcase rcsplrar·st, 1DOder1va•te 
de todos os C$piritos Ubcract, qut bem sentiam a neceukbde de comba1tr 
decisi1~~:!t~~:.~:a~'!sR~~~CR:!~~o que procurava domlnal·ot. 

Os mais txaltados entrtgavam·~ á fabrlcaçlo de explosivos, como 

ri!clc:~:ri~.'~~~~n~: i'i~e~...r.a~:·s::~':~·~:c~: ~~~:~.~~~kr!~: i6~~ 
stfl'.'"tdo dos tn$[tr1hos inftm•"-• puuva horas "tuldas a OOJ1fttc:lonal-os, 
tendo ao seu lado dois 11nlgos1 camaradas dt luctA e CTent6 do mesmo 
idul. 

Esle bocadinho da CufJllll/ vale multo dinheiro, porque, além de mostrar 

~~:~a ~b;:~g ::v~~':g ~~rJ~Vo°~~!n:O 'd:s~Jj,n~;;n~'~;~~! ~:~:'J~::;;, 
tpiltpliro, o que é um bello 1>0nlo de partfda 1>ara claullicar Htc vt11turoso 
consulado do sr. Arfonso Costa. 

St Fn.nc:o foi um despotn rfliltpllto, como os republicanos diz:tm. o que 
ttt' stndo o Clar Affonso, que ntm ao menos tem a attcnu111tc de ser ... c1>i· 
leptko? 

Ai! meninos, que Mm que falltm, mas ~ J>e1li. nlo dizerem tudo ... 

~1!'3:d'.:1~~ ~~17:m";.1~:;:l1~~,~ .. v~~~~ .. ~ ~~01~~ J~~~~.'J,~C,:i~:~ 
......-V~ 

" NOVI Df\DES" 

d1~J;,nJ:·:.ss:i:!ic!C:,.~:.'lf:,!inab!c(;,"~'JºJ!~;,~~:!~~J! 
tenha findado o Carnaval. 

Ot tolos \'lo•se acabando ••• 

~*~ 

COMO SE FAZEM "CONSPIRADORES" 
~ 

foi na quinta·fclra, 31 de julho. 

acê~~~~!;~:~~~~:d!"~~~~~~~·:=na 'l~·~,,:~:i.:'·T~: 
tara t O. Pedro Vi mais acima, st:ntados nos dt(rlut q11c dlo accaso ú offi· 
dnas do lnscltuto Pasteur. uns rapvtt, optrarios da e.asa dHC&nsando na 
sua hora de mta. Passa\·am uns lndivlduos t, ou os rapaics contenderam ou 

~~~d=i: ::~ ~.«P':r! q3·~1~dn~er~'~'::.~:C:u~~:u~"~:~: ~~ JJ~!~~u3! 
::::Fa'!:h~~m~::: q~l;~~{o~ ~':.fo~." parte da npul•da prov'X()u uma 

Ent.lo ~ qut foi vca-o: ellt la para baixo, dtpols voltava; tornava a ir t 
stmpre oom um voubulario escolhido, acabou por lhes berrar: ~ Vods n6o 
sabem o poder que tu tt11ho• e apontando para a lapella onde reluzia um bar· 
rtic phryg-io de metal amarcllo, eobrc uma roseta vtrde·rubra, disse :,u til 
quiier d'a~ui a dual hort1s, d'aqul n dOI.$ mlnulot, tlld 1111/0 no governo' dvl'l, 

!::: :,':,.e::,;~,~~~; ~tc~~:r,!01~!~! ~~;17,,~1!~ :~~:'~ 1!::is"~o'd~;'~6; 
pra4S por l'OnJpiflu/or~$.• Nfffta altura j4 os raa1a1cs Unham voltado ao tnba· . 
lho por ter tcnnlnado 1. hora do d~canso. e· 1>01, 'mcrc;f: d'tstes e d'outrot 
•vatrlolas• que anda a liberdade dt qmtlqutr que lhtS ula do desagrado. 

Ao <1ue n6':cheganios ! ! ! 

......-V~ 

THE/\TROS 
~epubllca. A'• S,•5 e 10,30 Dt rapo/e t ltn(O (revista). 
Tr indade. A 's 8,•5 e 10,30 FD80 d• •fJlas ... (revl>1>). 
Apoilo . A'• 9. &mpn COJIO. 

Aven ida. A"s8,4Scl0,30 031/(revbta). 
T he Splen dld Po& Oarden. Continua aendo cst• o p0nto de reanilo 

pttftrldo pela nossa sociedade. 

ANIMATOGRAPHOS 

O• melhores, mal• ohlos e de melhore• fita• 

Terraue - Rua Antonio Maria Cardoso. 
Olympla - Rua dos Condes. 
Tnndade-Rva da Trindade. 
Central - Avenida da Uberdade. 
Ohan!Wer - P. dos Restauradores. __ J 



8 O THALASSA 8 oe AOOSTO 

O "ATTENTADO" DE SANTAREM 

E' de pôr os cabellos em pé ... a um careca! 


