
15B0fi, 15 DC /\GOSTO DE 1913 ---
RegrtSsou a LondrH d'uma exptdl~lo clnerctka 10 Cong-o o !amos.o eiçidor da.s Rlvas 

mr. James Sulhcrla.nd. 
Este intrcpido ca.çador dWicou-sc tspttiaJmcntc nos ullimos onz.c annO$ 4s caçadas de 

clcphantcs. Pcrieorrcu o Congo, a Africa p<>rtugucsa, Afrlca •lcml e a Afrlca central bri· 
tanlca. No anno passado matou trinta clcph~rntcs, alfm d'um nun"'º ru:oivcl de leôn, lcopar· 
dos e htppopó1amos. At~ agora cahirom debaixo da~ ~uu balas <141 clcphanttt adullos. 

Mister Suthcrland propõe-se \'Olttr brocmtnlc & Afrka para rccomt(u as 1.uas proct.as 
cincgctkas. Oh~ ele que se 1borrt«: soberanamente "'' dd1dt1, onde pustlam feras nmilo 
miis tcmivcis, na sua aparcncla de dvllluçAo, do que u qur '' lhe dc1)1nm nu 'Olldõts afri· 
can.s. Tol\'êS t<nha r.tzlo o ln~lh. (Do Dlnrlo dt No/Iria•). 

-==-------
l Mister Sutherland da Costa propõe-se recomeçar_ as suas proezas ... que ainda não interrompeu ... ] 



O THALASSA 

TUDO P~E50 ! 

Desde que aquellu gloriosa mnnhli de 5 d'outubro de 1910 
raiou com o sr. Machado dos Santos na Rotunda e o sr. Tei
xeira de Sou1J1 no quartel general, a implantarem n'um es· 
forço eommum a RepubliM, tem sido um nunca acabar de 
prisões! 

Primeiro foram os jnsuil11s e as irm11s da caridade; depois 
os lha lassas suspeitos de conspiradores; em seguida os gré· 
vistas a soldo do dinheiro d11 renc«Jo; logo atraz d'estes os 
p11iva11tes da t.a incursllo; de1>ois mais grévistas syndicalistas 
e mais thalassas reaccionarios; e mais paivantes da 2.a incur· 
&1o. Aqui parou a primelrn parte da J(rande fila. 

Começou entno a segunda. Romperam 11 dança os republi· 
cauos do 27 d'ubril, e ilesde esse dia para c.1 nunca mais a 
machinu deixou de trabalhar com t1ma regularidade maU1e· 
muticu, enchendo os curccrcs da fróternidade, de rencciona
rio~, traidores e 11n11rchistas como elles dizem. 

Quol é o numero ele prisOes effectuadas desde que a tyr1111-
11ia foi bnnida d'este paiz e n liberdade veiu carinhosamente 
beijnl·o'? 

Assim ó difl"lcil fnzer-~e o calculo, e portanto quem deseje 
colher esses informes para nlguma estalislic.i liberal deve 
inquirir mns é de qunntus pess011s ainda estão soltas. Por 
aqui, ó que ó o <·ominho muis simples por ser menos difficil 
a conll1gcm. 

Quantas pC.<MOas re~tum ninda 1\ clara luz do sol devida 1\ 
ge11erosida<le do Czar Al'ronso ou á falta de tempo dos senho· 
re.<; c11rbonorios? 

O numero nno de,·e ser avultado e pouco tempo faltará 
partl que se contem ás duzias, depois ils meias duzias, até 
chegarmos ... ao estado perfeito que se tem em vista: ficar 
só o sr. Costa á solta e o seu fiel mastim ! 

Então lodos os outros, novos, ''elhos, ricos, pobres, ho· 
mens, mulheres, creança~. nzues, vermelhos, brancos ou 
amarellos, gozarno nu cadela, com o seu piolhinho á mistu
rn, os inertaveis encantos d'cste venturoso regimen de Li· 
herdade, Egunldade e Fraternidade, com cebolinJ1as de Paz 
e Amor e molho de Ordem e Trabalho, á mistura! 

P11n1 esse grande diu - o dia por certo mais feliz do 
nosso bom Mfonso ! - já pou~o falta. 

Com Mie trabalhinho methodico e regular de exportação 
1>ara ns cadeias, nem talvez um mez seja preciso para que o 
Borges veja esse seu grande sonho realizado. 

·rudo prezo! E elle e o grande Affonso cá fóra cantando 
a Porl11g111n:11 e rufando a Seme11teira ! 

Os processos cada vez estão mais simplificados. Antiga
mente - nqui ha dois nnnos, por exemplo - ainda os esco· 
lhidos para orn11me11turern as prisões da Republica tinham 
que obedecer a uns certos quesitos. Fallar com um amigo na 
ruu, ni\o cumprimentnr o Sr. Affonso Costa, deitar-se tarde 
ou levantar-se cêdo, ir á missa, conhecer um padre, nno se 
querer inscrever no cen tro democrnlico, nllo dar vh•as aos 
cherc.~ dos purtidos, ter em cas11 um oratorio, usar ceroulas 
11zues e cumlsu br11nc11, possui r um retrnto do Rei Dom Ma
nuel, 11l!llobinr o ll ymno dn Curt11, dnr esmola nós pobres que 
fossem monnrchlcos, ir visitar um amigo preso, vender san
tos, comer peixe á sext11-feir11, etc., etc. 

Qunlqucr d'estes <lelictos era sufficiente para ponto de 
partida, que é como quem diz para o bilhete d'entrada nos 
calabouços do Governo Civil, com passagem garantida para 
o Limoeiro e d'este com transporte gratuito para o cllalet 
da Penitencinrla. 

Emfim, era um pretexto, mns no menos existia ... um pre
texto. 

Agora j1\ nem isso é preciso e realmente não vale a pena 
e,; tarem n i ncommodar·se com bagatellas. 

Actualmcntc o cidadllo ou cidadã é preso pelo systhema 
da loteria quando lhe cae a bola ! 

Uma cspecie de recrutumento militar em que todos leem 
um numero, sendo a lista geral composta e impressa nas 
officinmi da rua de S. Roque. 

Depois vae 110 visto ld abaixo ao Terreiro do Paço e ... 
come~a 11 distribuiçno dos premios ! 

Simplicidnde, economia e nceio ! 
Digam-nos pois, illu~tres leitores: 

O que é mais excellente, 
Viver 11a Holle11tocia 
011 110 meio </'esta gente? 

~-----------· 

MEDIDAS D'ALCANCE 

O nOSIO prcudo compadre Antonio Jo~ Banana dt Almetda txhibiu a 
Km•na ~sada, durante trt"I dl.u, a sua lntertssante rompanhia atrO·pOlitica 
no antigo ColyKu da rua da Palma. 

Oisser1m·st ali varia• coiu.s rtinadiu t todas t-Uu de cnndc alcance lu· 
nalico. Mas tnlrt os mait cunOtOS dt todo> dtvt no~....u o problema reli$tioso, 
tm que S. S.u ftztrarn C'Omo o outro que 1rt1(0l a /HuJ tra at/t.tN e o cipilulo 
do probkma hna,nctiro. 

Aquiº' ftcundos economista' discutiram .. . a ttplammtaçio do jogo! 

E so~~~1be~:':~ºq~;u:,o ~c!:.11: ~~~~!rançar. O sr. Affonso Costi nunca 
mais s.ac do poder . .. 

ENVIADOS 

Pergunta-nos ""' l11dlsmfo se o marinheiro que andna á procura d'um 
comr.anhtiro 1>ara esquartejar o sr. Affon'O Costa fambem seria enviado pelos 
1ormtls dos thalusu que cstft:o rio rstrangeiro. 

'idl
. ue sabendo um /11dl1N'f'lo que são todos sempre en,•iado!I dos tha.tassu 

e dos asuila1. 
lts até eslâo IA fora nurnttndo uma fabrica de e1wiados. 

S.io dammtdos e tcrrlvc:ls aquelles p1ivanle\ 1 

OS BUFOS 

Multo engraçados os ars. bufo!\ 1 
111 dia5 andou um atrn1 de 1161 qu111l toda a tarde. O brejeiro, parr. disfarce, 

trazia t'amisa azul e brl'nca t gu\•ati. rõxa para inspirar conffonç-a p01i1ka t ... 
religiosa! 

Oivcrtidis,imos rajos ! 
E ha·Ot cntlo de tcxh•i ª' formh e- feillo1. Até disfarçados de moços de 

fretes, cord:a1 e tudo. Oulrot armlm tm t1ta:antct. Cites, coitados, ~que slo 
1ntsmo uma de9i:rt.~a, 1>0rquc com aqutlla linh1 com que o Supremo Arc-hittcto 
os dotou ~ o mcitmo que truértm um lctrcfro: td utou ~u ! 

Mas o que prctcndcr!o t"liff: rclnadlo1 rldnd.ltS? 
Saber o que os th:1la(s.as f11cm? Olhem á ~la nossa pntc f tudo quanto 

h. de mai' shuph.s. S: quíttrcn1 um rtl1toriotinho com hora.rio, f s6 pedirtm 
por boca. 

Qu• crandtt pand<&O.. 

~*~ 

f\I N Df\ O f lf\SCO ... 

Sobre a \'ll.fltm t,/umphnl dt Sua Omnipotcncia, ' cid1dc do Porto, con· 
,.bn tomar conhttido um pOnn4."nOr qut tahttz f6'>st p.ar.a o rol do ~ueci
mcnto. 

M.a( nlo v.ac. 
Quando da \'ÍlfCm do Senhor O. Manue-110 Norte-, o Hote-1 Amr-rica Ctn· 

tral, da ru.a de E11trcpartdn, omame11tou a sua farhada rem colgaduras de da· 
masco, flort\, etc., t no seu ma,tro Ouctuou a nossa linda bandeira azul e 
branca. 

Ao pa.nar 1 c1rru1~cm rit:ãl 1>elo dito Hotel, º'hospedes_ do mttmo fiz.e
ram parar o cortiejo, ientrtgando uma Jtnhora a S. M. urn hndo bouqutl de 
flore,. 

Os jornacs de c111llo referiram-se a tUc incidente como pode.ri verificar 
quem duvide- d'eslas pahl\!fat, 

Poi( agora 4 chtKada do Omn/110/tn ,'e dns ltrros l•:sllnnos D. A.f 
jt)llSO VII, este hotel emba11dt:iro11 a fl('hada de principio a fim. foi mesmo a 
uniu c1.u. que 5C deu ao lrAhalho de orname11t1çlo. As outns - btm 1>011t'as, 
per ilg11al-Umit~ram0sc ~'d~ rlosslros b~ndtlrinhas de (Ci• ''inltns. 

~i;::,~,n~lii~!~J:~:~·rch~~~~ 1>orquc •.. ít1 figura. 

O sr. Dullrte leite velu a Li,bott. arradect.r ao sr. Manuel dºArri:1.ga o não 
ter ainda follttldo d'nla vt1, Uvnwdn o O'hn d'outn encn,•açJo cgual ou 
pcor i que sua ex.• J4 tevt t que, para fcllclcbdt de n6!1i lodos, trtspnsou ao 
sr. Affonso Costa. 

Nlo g:auhou para o su!tto! ••. 

COMO SEMPRE 

Do S«iallsla: 

fti.·sc a republica. flla abi '1ot.i (Oru 1rt1 an11os de txi~tc-nda N.io f !O
rar no pre-scnte artigo para dtrnon,trar qut os mhmos erro<> tas mnmas ·uo
ltnclu ' liberdade txl~ttm ainda, mu (1n1pltsmentt noi occ:orrt perguntar o 
que foi ftito das affirmaçóes socialhtas U1ntas \·ti.ti e com Wnanha tloquenda 
prodarnadn. . ... 

Mas ainda que os factos nlo corrtspandam is afhrmaçoes, a propaganda 
feita outr'ora, na opposiçlo, continua. amd~. Ã'§;\lm dos republk.anos tm ~vi
denda, nenhum dit encontrar·K btm no meio em qut- cst-'; que as suas t.(p1ra
Ç'6n slo mais larau, mais proifn~h·as. 

Pudera! Ji foi com tua cantata qut- nos ttmpos da propaganda c:onsegui· 
nm arranjar a meia dutia dt 1n1.~nuos qut arri..ara111 a sua ,·ida ~a Rotunda 
emquanto S. S.u st punham cm 1orar ~cguro com o futuro pranudo para o 
qut dtsst t vlnst. 

Chamtm·lht to1os! Mat tolos a valtr alo os que ainda •cttditam n•essa. 
musica ctltstlal ... 
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POR fWENÇf\ 

O sr. Joaquim Oonifado é um pacato ddadJo muito temente ao 
sr. Affonso Co•t• e respeilador de Iodas as leis da republica. Mas o 
pobre dd•dão tem um dcfcilo: ~ muilo di>trahido e por isso bos
tantes vcus lhe aconlt<:t P3SS1r por malcrcado ou menos attento 
aos symbolos e p<SSOlc~ d'csta llorcscentc republica, ~m que as suas 
a~ sil(niliqucm o seu verdadeiro sentir. 

Ainda nio ha muito\ dias subia o sr. Joaquim Oonifacio o 01iado, 
com sua virtuosa e~pos• O. Pulchcria da Emancipa~o. da liga 
das Treze, quando vinha de~ndo um •utomovcl com o sr. Affonso 
Costa. Oi>trahido como sempre, o no•so Oonifacio olhou o presidente 
do mini.stcrio indirfcrentc111cnte1 stm manifestar o seu respeito com 
um OJmprimcnto ra<gado como ~ do uso e das praxes democra
ticas. 

- Então tu 11!0 cumprimentas o nutomovel? - Inquiriu severa 
a O. Pulcheria saracoteando·~c toda nos ultimos arrancos d'uma 
cortczia feminista. 

Quem é? 
Ora essa! Er• o Aflonso! CntAo tu estavas a olhar para o 

automovcl e não o \•i~lc? ! 
Valha-me o Separndo ! E ngora? Se calhnr ellc viu-me e repa

rou! Maldila dlstrncçllo ! ... 
E o sr. Joaquim OonifAdo galgou a correr atroz do automovel, 

com a cs1>erAn('n de o Aitttrrar ao virar d'alguma esquina e desfor
rar-se entllo dn sim falta no Chiado. 

Pois este cavalheiro partiu a semann passado para as Caldas da 
Rainha, e assim que cheicou ~ vllln deparou com aquelle celebre 
edital onde o illustre A<lrnlnistrodor .10 concelho faz publico as seve
ras r>ena.s cm que incorre quem ni'lo se descobrir ao som da Port11 .. 
gutza. 

O sr. Joaquim 8onifncio ficou perplexo. . 
E ogorn o que hei-de fuer ~ mínha vida?! Com as minhas 

distracções sou mullo eapu de ouvir o hymno e nada! 
Foi p.ira o holcl e toda a noite nilo pensou n'outro coisa. A 

imagina.;ão desenhava-lhe um quadro horrivel: tinham tocado a 
Porl11g11~za e cllc, corno ~mpre. alheio ao que se passava, deixara 
íicnr o chapcu na c:ibeça. Uma chuva de murros e bengaladas 
tinham-no chamado A r<aliilildc. Depois a prislo. multa. o cpitheto 
de n!3cdonario, 1halt1~. traidor, jas11ila t pai\'ante. Era justamente 
esta ultima pule que mais lhe cu>tova. Cllc, sodo fundador do cen
tro Bcniardino Machado reacdonario ! Ellc, esposo da O. Pulche
ria. da Uga da• Treze thala.-a ! Cllc, admirador enthusiasta do 
sr. Affon<o Costa lraidor! Elle, filiado desde os 15 annos no livre 
pensamento jas11/la ! Cite, hcroc da Rotunda (t•mbem devido a 
urna dbtnoçlo quando la a fu~r) paivante ! 

Nlo. Nlo podia ser. 
Era necc~~rio encontrar uma forma que lhe 2artn1isse possuir 

<empre irnmaOJlados todos aquelles títulos iloriosos, de que se 
ufanava. 

Parafusou no ea<o até de rnadruiada, e com os primeiros raios 
de sol um raio de lur atn•c<<ou-lhe o cercbro. Tinha achado. 

Correu á adminlMntão do concelho. 
O ~r. adminbtr3dOr c~t'? 

- Cheiou aicora· informou um continuo façanhndo de berrante 
gra\•ata vcrmelh:a. 

O sr. Joaquim llonifacio declinou o seu uome e qualidade e mi· 
nutos depois era recebido 1iel• primeira auctoridade das Caldas da 
Ra.inhtt. 

Contou então com permcnores- 111i11uciosos as suas constantes 
distrac.;ões, entremeando • nnrrntivn de lnrtos exemplos dos seus 
servi\"OS A cnusa da republica e a s11a profunda admira.;ão e respeito 
1>elas leis, symbolos e estad1>1as do novo regimen que felizmente 
nos g-overnn. 

- e depois? l'erQ:untou o sr. administrador ao fim de rncin 
hora de historiAS. 

- Como o sr. cidndão ndmi11istrnclo1· tem visto, cu sou muito dis .. 
lrahldo, e o edilal aUixado na' ruas do parque lndlcn, e muito bem, se
veras penalidades para quem se uão descobrir quando se toe• a Por
fllgutza. Ora pode mnito bem acontecer qne eu, estando presente e, 
distrahidnmente, iull!'nndo qne se está a executor o hyrnno da Carta, 
qut eu sempre, como bom rcpublicnno, ouvi de chopeu na cabeça e 
sentado como o nosso ironde e~tadlsto Allonso Costa, me deixe fi
car de chapeu na eabei;a. e i™> é o diabo. 

NAo ha duvkfa. O caso ~ icrave. Mas en não posso estar a fa. 
zer exc:cpçóe•. apc1ar de se tratar d'urn antigo e dedicado CQrrcle
gionario. 

l'erfeilamcntc, nem cu quero tal coi~. Achei uma forrna que 
me parece remediar tudo. Eu avenço-me ... 

-AVCl1Çl·$C?! 
- Sim. cu 1nt explico, ~r. ddadlo administrador, cu mt ex· 

plico. No prindpio de ada mei venho aqui ' administn~o e tiro o 
chape:u uma duzi1. duas du1ios. trc~ du7ias de vezes, confonnc V. Ex.• 
entender. Oepoi• pa~m-me um bilhete, como se faz na Companhia 
das A11:uao, e vio-<e descontando as chapcll•das que eu aqui deixo 
por alacado, por cada vez que cu, por distrao;io, dcixor de desco
brk·mc na rua quando tocar a musie1. 

O lllustre administrador do concelho, nlo reprovando cm princi
pio a ideia. ficou comtudo dt ouvir o sr. ministro do inttrior sobre 
o caso .. 

S. Ex.• está c.tudando o a.sumpto. Como todos certamente coo
cordam, <cri da maior convcniencia qnc elle m<reça a approvação 
superior, para evitar qut quem, tmbora sem proposito menos res· 
peitoso, seja p0r di~tncçio invohmtaria attingido pelas dctermi· 
nações biologicas do sr. Rodril!'O Rodrigues, collega do sr. Sousa 
Juoior. 

L 

CIRCULAR 
(Fragmcnt.o) 

(SIM pn1'nc6n, poro</Ja 4 lkjunqu<il'O) 

Odad1os ~comprar, aprovtilal dt \tL 
~· u:ttpâon.at"S, qu'lnda mais ninrumt ftl. 

~~~d~~~ro :';r:~ ~!:"0'·0• 
Vtndtmos tm bom uso um k>tt d'ar1ifidos 
~uats •qtitellcs qut outr'ora no• t0mldos 

~:!'!'$~ ,{,'!;~~;r!r;::ravi~f~,\'tr 
Nlo u engana nlni4Jtl11 t Jt •<'•to o f~tr 
Nlo ricar utisfcho, d'·•t·lhc outra \ "tt 
O importe da compra. Ttmot tamMm aqui 

~~ !~W~~~:~~~~"d?:,~~~:~;:"~~~!~~~ 
Que muito uudo ~na t.asa de S. lltnto, 
f!' bom para hcn1orrholdal, t'Un 1 ntura.Jthcnla, 
Por Isso o pulan•cnto ~ cas.a ondt' alegria 
Nao lolla lcllrmcntc. Nova lm•glnaçlo 
Dormas con,•cnclonact tudo tm ttl{unda mlo. 
Oarantc·st' a fut11d11.. C.' pob comprar scnhortt 
Diminuta µor~ao dt ll\!rts 1>cnsadores. 
A(ttjltcm que~ b6a gente. Afinal 
Co1no nós receberam na Pia 6aptlsmal 
Ag111 benta e IJ.tim. Crtriças rcvoluclonarlu 
Por noua iutervcnçlo tor11a111°sc 1nu-1id11 ias 
Do g'0\1CrnO ACIUnl. I?' h<>in que O J>OVO entcnd:. 

~º.~1~~~r:b:~~1: .~2~:1 i~;~·~.'~',~~'íe1i~~~~·~·:~enda: 
Um segndo sequer/ Inda o mal.t transctndtntc. 

~i~~ '~:l~~ª!c:~g~~ :u~~n ~~(s~~P~11~1orla 
Vtnde:mos muito e1n tonta hcrots de rptllo 

e!J::;~!: ue~e~g~~ ~e~!',~f!~ ~F.~: t~'o 
Pertença dizem ser do nosso 6crn1rdlno 

~~ d~d1~o:O~n~e~~::ac ~~~1d:~:! ~~~~us 
Lote quarenta e quatro, urn opthno rtn1pl 
Que cm tempos foi htroe snu qut' hoje nlo o ~. 
E' bom que o p0vo tnttnda: a c:asa fli leillo 

~?, ~~tf~j~~':t: g:r~~~,~a ,::~~~·:· z' 
Qut p6t-m a tal.ar uni proprlo mudo at ~ ; 
A\i:1n radical dh"1do i noluçlo 

~~!:U'!s'~~m.::~~!':mrae~:S:ç!:·atarado. 
~nde do frirt:ut1 1 se fOt ~m abonado, 

~~'tntrr:.~~~: i!~~~º ~,':!1~~. 
~ 

BEM POSTOS 

naes~: a~~.~~~n% ~r:~:r~"~!·o1~dcini11~! f::~=:1:.?:b;!º :O~~f:t~ 
que~ costume ,.~r·SC n'outra.s rcunl6H ldtntica•. 

C.ra, sim Knhor. TlnhJ1n todo• o C&'•CO \'C'~tido, o que ji dtnota um ctr1o 
proeresso. 

-~~-
UMf\ Hl5T0Rlf\ 

Segundo os versos de Ca;,imiro d' Abreu 
O Potfa diz.ia ao Urito: 

º'·me, íh,.d~'i ti:'::io; 
Se me ajuda.sses, llmp/11/ro, 

Bijousinho, 
Eu faria um figutlo 1 

Comtigot~~:~i'!~" frh1, 
Uma atitude a \•al~r ... 
Opposic;}~;~~!~~l,cl, 
Isso é que havia de Kr! 

E o Brito dit:la 10 PrHla: 

Não me m:~ta1:~-';!!~!lhada • 

Tem 1>aclc11t:b, Z~ Pabricio, 
Ouho olflolo 

Que tllt já nlo rende nada. 

Tu ln•e .. 011potlçilo, 
D< vlollo 

f trovn sentimcntaes ... 
NAo te ~~~é'iMa~:·~~.:0~ffonso 
Que~ mJs iOnso ... teu gosto 

mais! • 

L com e~i~Jft:J' Brito, 
l lo fithnentc tem estado, 
Que cadinho! ha.dt t(abar 

Porlt:v:ar 
Um coice do Alüado. 

~ 

SERA P0551VEL? 

Escrevt--nos um H>ignante dil:cndo que ff\Controu h.t di.u o sr. Brho Ca· 
macho com uma cami)a azul e bnnca, o qut o fn 1dmitn ba>Untt. 

ano;';=ad:, ~':;_:s d~:':~~~,:13• -=~,C:~~~~q{::!, se~~~=} 
::t~n~~~C:bl:i:!: .!:.~~1!r~~·~:.::d0mr~1~ ~~~~rv::;r;,~'!!~: :t:. 
('UmSt.anci.a. 

E', como diabo o no»<> assJpante conW&uiu distinguir at <'ÕrH i camisa 
~ principalmenlt o branco! 

Scrl possh·el 1 O ~ote ttri mud1do de ~mls.a e Hta ainda nlo ltria 
~do ao duslco ac:astanfiado da 1uJidadt?! 

Pois M: &SJiin l, sio effcitos d'aqutUa nollt ""que cllc foi •o Por1o, con· 
versar com o ar. Duarte Leite ..• 

O li'. Bessa f que dtvt estar HCamadot ... 
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CHRONICA DE VERÃO 

Ili 

O cotillon 

No rhald du Alves, na Buraca, reall50U4C a ttmtna pa.sada um eollllon. 

Vam:• i~'ri!'d:':J'fii~~ =~ r~~~:::~·q~~!~~n~~~ r~~u{l .!!!:~· co. 
nhcddo du chroniQS anteriores la ptla cstrada fóra canu.ndo o &/anti do 
ne.v pu.ra. Ao ch~rem a casa da da Vittnda, a:ordurou camponia qut for· 
nttla ltite para o sitio, a 8ia parou fattndo fMtu a urna da.s cabrinhu. A AI· 
Yts acttCOU·H do animal e todos formaram roda. 

~'J:~~~::~~~~ mesmo gmtc ••. 
Ora! Ha pH.SOU com muito mtnos juh:o que ~q abra - obsfn·ou 

com mtlida a D. Philomena, olhando para o atnro. 
- Hei-de trutr·lht- uma fitinha com um t:'Ji&o para o 1>na>ço - dcclarou 

~g:-W~rh~j;a,.~~'fr'c:r ~n%~~~d~~ animaldnho collundo terna para o Vasco 

A Áln.s mais nova, tntlo, tirou una fltilho \•tnnclho dos dlls<hi.s e atou-o 

ao ~ºp!:e::~::,'.,io que me danças o rot1llr""· •• - exclamou a O. Annk:i 
cruando H mios sobre o abdome11. 

O cotlllon ! Como uma faisca tltcttlca, t1tA Ideia chocou todos os cere
bros. 

i>rts~~t~ a"~~ te~ ~:_g!s s:~~~~.·~~~t~~t~;J~,• J:':!~~~O~s Ah·~ em· 
- Coisas simpltS, não l. ,·erd1dt? fst-u brin<'adelras 1ttm graça quando 

tt nlo gasta muito •.• - rtrommendou o sr. Polycarpo, apa,·orado com ma.is 
ttta dtsptd lmprtvista no KU torturado orç-amtnto. 

O Vuquinho rn a retaçlo e por unanimidade rol HCOfhido para diririr o 
tot//Jon. 

- E quem ha-de str o par do Vasquinho? 
As ma.nu Alvf'S t a Bia olhanm·)(" cfumentat. 

O mdhor ~tirar' sonc-. 
fiz.tnm'"ff lrt:S ~~inhos t o Vasqulnho nrolhw um, dtpe>is de b3r.t· 

lh.ldos no collo de D. Philomena. 
- Dia Silva! 
- Ai, isso foi batota! ... - Mrrou com a mais m.alcrtold• sinttridadt a Mimi 

Alves. 
0' menina\ não ffjaJ incon\'tllitnlt. Tu nlo vbtt f11cr as sortes?! 

Li<J>u~~~~c:o o~ 1~~~~'~t~~C::::::t:~ !:::~r~:~~~~I~~~. prendas. 
Olhem, manda-se dizer :h Soarts, de Quelut, S6 aqui s..\o trd rapad "ª' i com os dois irmãost cinco. 

- E a Bra1tca e o noivo tambem veem. 
- Os dois Simõest de Cintra, nlio bltam se lhes m:u1darmos di1.er. fa Ro· 

zinha lambem e o marido . .. 
- NAo cs<1.,ueç:un a Micas e o Raul. 
- Ai, memna, essa ~ tão tola! 
õ c:~:::ho"i:~~~~~g~ec:~il~~e~I~ ser. Ainda é lllre1Ha do Si. 
Oe.{f.i~~:~~ apurado, arranjaram.5e quatorLt pares. 

Ora tua. p0rquê? 
Porque ficam trt:zc: pares St"ntado1. O mire.ante nlo se conta porque 

nt' stmprt: tm s>': ! 
: ~=!::.~~Ji:: bri':caC:ri,!;:O~m rofsH 1lri11 affinnou o Pol 

carpo Sih·a, agun.ndo e:ste prttcxto para 'lr ~tudo ha,·1 <cm tffrito e cffc 
poupau uns cobrn. 

- Arranj.t•st mais um par. A O. Philomena pode J)frlcit.amentt mtrar. 
ficou resolvido. A mãe de D. Annka tamMm chocalharia os stus 6S an· 

nos m~;~1~: :'J::~:~ 'f~f!~ri:ui~t~1d~ prendas 1>ropoz o Vasquinho. 

_ :t;.t>a,:::C: J5d~ª~i:~fr:rt~e;~·~, a uttlma par1 t<'rminu com o 
c6ro da Vassourlnlra e do Abano alvitrou o !ir. Abreu. 

Par\\ o fim lembrava-me antes do Vira. JI. d. tinha marcado 15 barretes 

e 
15 ~·5~~:; ~mais \•istoso e mais mexido -:apr>oiou a mie Ah•tt, saracotc:rndo 

as ancas. 
O Vuquinho continuou ltndo : 

15 frigideiras e IS colheres; eeual numtro de retratos do sr. dr. Af· 
fonso Cost.a e do sr. dr. Brito CamuJ10 ... 

- Olhem, tss.a muca S?Ocft·W arr, nju d•uma maneira muito original. 
Conam-se os tttratos ao mtlo •.. 

. - Opp6nho-me - berrou o sr, Ab...,u. Corúr S. Cx.•' uma b.lta de l't$o 
~110. 

Ptrdlo. A minha idtia l, pelo con1rar10. prtsbr uma homenaicm. Cor· 
tam-.a.t os rt1ratos e distribut-K meu.de do sr. dr. Affon10 Coita e mtt:adt do 
sr. dr. Brito Camacho a ada u1a dos a,·alhtlrot ta cada uma das damas. Os 
que civertm as mttades que ajusttm pcrftitamentt. dançam a ,-oh:.1. 

- Muito tngraçada essa idtia dt attttar u mtUdH dt S. Ex • .u. 
- Nlo ha duvida, l. uma homt11a,1:tm thria dt gttttlltn. 
O sr. Abreu, p0rfim, concordou. 

Rta.lmentc l. uma bomenag-em, mas' prirntlra vista nlo partcia. 
e marcas figuradas? 
Tambtm aqui ltnho apontadas Ul'llH pouc:.u. A do anzol com o bolo no 

fim ... 
- E.Ma do inzol j' esut muilo vista observou a O. Annlt'2. 
·-Mu modifica.se. Em ve1 de an1ol 1>6t·st um cha1>eu. e na c.abeç~ onde 

elle acg:~~,'~:,·. · Vasquiuho, n!l.o se tsqu~ll de 116r a do c,pclho. Di sempre 
multo ..• 

- J' tambtm d tst'. E a da guitarra, e dõ p~ coxinho ... 
Olhem que ,.10 sendo horas a.vi.ou o 5t. Alves. puxando pelo relogio 

e boctjando fortemente. O melhor ~ 'm1nhl d1r os ultimos retoques. 
A maioria app0iou e no dia Sl'(Uinte rtch(IU·St o prog-ramma definitiva. 

n1en~1~d:~o~~i!>:t!Y:!id~º~t'~ ªe s:!'tiSboa dctptjaran1 na Buraca os 
convidados pata o toliUon_, que tram rttebidos na tttaçlo ptolu meninas AI· 
ves, ptb B!a e ptlo Vasquinho. 

Eram dtt horu da noite quando, dq>o1J d·a1rumat duzia.s de ,,.tsu e pa,s. 
tt«tuatre1 .., começou orpn1sando no quarto de dormir de O. Concdçlo - a 
maá ampla divislo do Hlti/'1 - a roda para o cotlllon. 

Uma •urprua vciu p6r cm reboliço a'aquella occasllo oolemne toda a as-

slJtencia da 10/rl'e du Alves. Foi • chegad• de O. Branca Soisa e de sua tia 
O. Engracla. 

EntJo vocb ushn se esquecem das anilru velhas? Pol" eu ~que nunca 
1~1e c:c\u~o e, apcur de nlo termos sido convídadaa, assim que 10ubemos p:lr· 

tuno~ ,~l~·Alvcs mordia o bc.iç;o desesperada com o 1'1>parcefmento d'iaquc11as 

~~~~~o~~a~J~:~•,Jt ~~\~ª~net~ec~1;j!~ ~ed~1:~~ ,*J~'~~'fe1:~~.~: :~~~~dºó 
algum• 1nconvcnicncia de Branca, que era muito bõa ptquena mas não tinha 

papu oi~~~~ílhà, ulo foi por mal. Mas tu linhas dito ~ue iu para Ca.sc.tes e 
por luo .. , 

e fui. Mas us.im que ,.; no jornal a noticia do rolillon pedi' tia e \•ie· 
mos por a.hl fora fai.er-lhcs uma surprcu.. 

Muito b6a ideia, O. Branca, muito b6a ideia! 
O ~r. Alves dfuc duas gracinhas e tia Enrracla com~u loco a contar um 

itrande t1C1nd1lo da mulher do Pimenta, e a nu\·tm qae p0r moment()) tinha 
tu.sombrado a 101rk diss.ipou·st rapidamente. 

- fa.ltam cadtiras - btnou o Vaiquinho a 'u.ar muito, pau.ando ~v'isl& i 
tala para ,.~r s.e tudo estava a postos. 

A Rozalina que chtge U. a <'UI a buscar mats ordenou a O. Philomena, 
ctlk:ada n·um vulido de.ffda l&vnda com papo dt wtlnt amanllo1ondeo me· 
dalhlo com o retnto de seu dtfunto esposo rcsplandttla nu&:hlattco. 

Nlo ha 1' malJ nenhuma, minha u 1h6ro. jl. cJ. estJo tod" dnco ... -
observou a Roz.a1ina da porta da entrada. 

Esperem. Arranja.se com uma taboa atrnes.sada entre duu c:~dciru ... 
Minutos depoh tstan tudo a postos. A O. 01br1tlla. conctituadl.\ esposa 

~d~~ª~~:i~~~~~~c d:C1~1t~~~f:~ºda ~~í!"~~ii~!J~º'!'oª~:~~~~: l~ªüia 
s:ahfrnm l:rnguidamentt ao c<>mpuso da valsa dos Shtos dt C4'mevllle. Um\ 

u lv'>.d11/r:i
1"d9; ~~~ol~1~'!inba dcslumbrant<", n'uma loiltlle cõr de rosa 

vivo com um cinto preto de grande fivella dourada. todo bordado a matiz. Na 
cabeça, dois oysanll1tmos, j~ um p0uco murchm. jtranctu como rtfolhos e 
atados Por úrna flla rosca, onde um grande ranrho de Pt<Jru falsu brilhava 
C'OfUO \•ldros de garrafa aos raios do sol. Entalado no cfnto uin lenço de stcb crtmc tom um ramo bordado n.t ponta a 2domar u.11 8. S. muito btm lançados. 

O Va.squlnho ia em tudo dipo do M'U pae t d'aquella que o seu coraçJo 
havia deito dHdc o btlisdo do pic-·nic do Pinhal Novo. en\ ergando um cor· 
rttto 1111odin1 dt fumda cros.sa, que a fa1ia diidllar. O pcltUho da amiu 

::!~~': d~~=: t':n":,attirJ~.~t!iiat~!ºn:~;;~n~;o~r:amd~rv:"::le~~~~ 
d"~~ .. ~~r:n::~ ;!~nf:Tc:t~id: a's'1r~!~~~:. fula arremclcar os olhos 

cona~~iu '"ae;i~1~:_ ~j!~:8A d~;:11v~~:em:~o~:1::!!rd!~~~~~1~~;~ 
at~ que a dtm:t escolhesse um p.ua seu par. 

Otu-se cntllo um i11cid,nte dtsa.gradavcl. O Vuqulnho. que foi o primtiro 
a empunhar a guit~rra, dedilhou :tmoros1meute: 

Quando te vejo sorrindo 
O:t lahlos cór de carmim, 
Digo baixinho li.1 eslrtllas 
Sorrints tu para mim ? 

ff\DO CELE5Tlf\L 
Cite bello trtcho de musica, que foi 111timame11te lant,do no mercado, é 

dc\•ido ao u1l<'r1lo'o com1>0sitor sr. Soeiro da Co)tll, pcrit'nt'cndo a letra ao 
dlstlncto J,>Mll 1r. Lui1 Mascarc,nhas. 

O Pado «l~Jl/al foi ca11t1do peta primeira vc1, com arandc exho, 1><'1~ 

gi~'~'!!n/~11a11~~~~ª:!:~r:~~':~~~!a~~~:ã: !~ ~'fiT:~',:c'a~~t~~· to tucccno que 
Agrad«idos 1>elo exemplar enviado ao 1"hnlassa. 

OUTRO "ÓRRIVEL CRIME"! 

trirn~· ~~~º~~~~ telqnma do Porto, dna ha dias conta d•outro 6rrh·tl 

•Por dt11und.t1 foi preso o _ex-marinheiro Antonlo de Cattro, sobrt o qual 

~ ª :_c::;::a~e~ ::: ~~~rd!':,~id:rth~~ºm?:i~1~':l:. ª Lhbo.t com óh.st que lhe foram cncontnidas caru.s t doc\lmento~ compromcllf'dorcs 
nlo s6 para tlle, mas ainda para outras pcssou. Nada, porln1, dt positivo se 
::f~(u~~~~c a poliria guarda a maior reserva sobre H diligencias qut ttm 

Este ~ muito nu.•i.s serio do que o pavoroso attenlado do lim1>a·unhu t 
Seaun<fo informaçõts muito rncrv-11das, sabem0t que o ex-marinhtiro se 

g~~fou~:~,:,~~S,~í,C:, s:~~f[:~:~ ;oez~r "e~1~!l~~~~~·~~~;1~T~:r~;~~1:: ~:~~c!~6 
30 IO<al do crime. 

Até causa gomllos tanta malv:adez ! 

O "5RILHf\NTl5MO,. D'ELLE5 

Na rcd1cçlo d'uma lamparina qut para ahl \'tgda. o red1ctor pata o COn· 
dnuo: 

Vi ali A C4sa P•rluguaa e lr>ga·me um lruco de tlnu arllhmttlt'4l1ttnl~ 
ltdlado. 

Brtvt havtmos dt o \'tr deputado; stn. malt uma ltúu11a que~ prttn· 
d1e. .. 
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PLEBISCITO 

~UAl ~ O PARlAMUfTAR MAi! "ft~ttES..? 
Ao cónico(') Nónes 

Eslava um 0.-Us e<tud1ndo 
(hto foi n• anti2a Orttla) 
A hbtoria d"um rtf normando 
E o gato da Don• Mkia; 

~;~ ~~ :'bfc~~rapbla 
Viu se p<ela ttonomla 
Resol\'1a a tquaçlo; 

E agarrando 11um cadinho, 

&b~t~"u'~~~~1:!r:i~inho 
P~ra nio ahir dt l?fOlog:o. 

ÃS$t'!lando a s:ua Jun~ta, 
O utronomo tlo ingcntt 
Viu uma planta faC'fta 
Com pEs corno ttm 1 rcntt. 

fritou isto, o lumttko, 

~.1~~~~11111:n~c'~!1t~1::i!~i!,, 
í:studou a fundo o a11hn1.I: 

&:~º.3º~r:.':,~1.':;, 
lra um ""61ido rtboludo 
formado de muit~ ~11n 
[ todos a lriUmtntu, 
P o m:tis parafam1nfflr, 
O Rti de todos os N6nc,, 
Um N6nes rim de t1la~.SO, 
Era o da Matta austlro 

b';it~i::~: !~6~: ~::i::, 

Ecllt>U todos os outrot, 
l tm arrobas de ttltnio. 

&: ~~":!::'a~! :"f~tâ:nto. 
fittram·no ~nador, 
Mas f\JO ainda nlo ba.sta. 
Anda morto ... anda doldinho 
Por tpanh:ir uma pasta! 

E ''trdadc vcrdadinha, 
Quem o nio tu J' mi111ttro 
I!' culpado - podem c~r 
Ot andar torto tudo isto. 

Tomdinh.as com m.anrrip 
Por cima cafE • limlo, 
façam o Tauo ministro 
D«m·mt nsa con.sol:açlo. 

UM TNOl'A. 

/Jxnmf,, de Barros 
1-tomtm de talento 
Otit no potro.mm.to, 
CO(ando o nariz, 
A«nttras s6 dlr.. 

Se 1(1)() 1brc a bocca 

~hi~ :f;'tfC:ª' 
Dos Ndn<s • nar e· cllc sem favõr. 

Porto. 
A. P.C. 

Vrsn;s.. Scmprt diut e inda dirt:, 
Dnminla qutm f6r a~: Porto, julho IQI). 

Na Associa.elo dt d•~.K 
Dos N6nes portufuNn, 
O mais N6n's da elas~ 
f' o João de Mtntztt. 

UM OMINOSO. 

(')Sinonimo de bi(lldo. 

O " f\55f\5SI NO,, 

Para lameobr ma.is "6nt1 • 
NSo ha do que o Tbomu 

[).a fonttea, entendido,. 
O tal da lti du creadH; 
T1uHO no.s tem divertido, 
Com u suas caliuadu ! 

UM TllALASSA. 

J4 foi p0sto ni frontcl~ aqutllc p~ndf'go do Cuuha Neves que queria d1r 
dois tiros com um canh•etc e uma punh~lada com um tb1.1>tu de d1u,·a no illus· 
trc elide do go\'erno. 

Oh, generosidade onde te albergast<' ! ... 
E ainda haver' qutm ttnha a pouca \"tfl'Onha de di:itr mal dos J>t1>lno1 

d'H~J:é~~i~~~~ot, que nosdinrttm tanto! 

'-"JV- ~ 

FADO DO ORRIVEL CR IME. 

Para cantar com musica do M ouraria 

MO Te 

Na ~:Jla(tio dL $a1dar~m, 
QueJ, .J;o/aJ.:sa I t'··lo ••• 
Um crlmütoso apraccu 
Prtt OSSO$$innr 11m amboio. 

A' tabella fomcgando 

~d~ ci!r~u~,f ~,~~rÓ:!~a 
C'os amia:o~ \·i~jlndo, 
No~ OUncs apuando 
A Sant" Anna thfC& btnt 
Stm podt'r pcn'tr ninl(utm 
Que um criminoso de luva 
Est1v3 c'um chap'u dt chuva 
Na 'st:lçlo dc Silnt:ucm. 

Tinha vindo do Br11.ll 
Trattndo ~m1lrt na mlo 
A arma que dt 1nk111lo 

~~~ C:om~:vr;~: C!'\1:; 
Nlo f cbapcu de saloio 
Mas de nulvado C'Om joio 
Por ser dos mauJ o primtiro, 
Vindo do Rio d< Janeiro, 
Que de thiluus ~ coio ... 

OLOSA 

Alfon•o ia sost/ftlfo 
Afdl·n a n1a compinhia .•. 
S6 a arua qut fervia, 
Mo1tra~a ~e dtSp.tilo 
A puxar por tal suJt"ito. 
Dr rtptn1e o ttu ~r·eeu 
Ao po,·inho um ar lhe dtu .•. 
Ninguem ' tStaçlo quit 1r, 
Vo1. p-0»antt fat·st ouvir; 
Uni criminoso aprnuu. 

Julgando ur p'ra m11u 
1)0 j(Ovtmo o presidtnlt, 
foi prt50 p0r eonnivente 
N'um •tomplol· d'a.lfm·mar. 
A 1.lsboa ,.tio parar, 
Pancada Jc,·ou a moio 
Mat nlo lhe mcontra.ram joio, 
Ptlo que roi t:xil.ado 
Com cs.ta nota: Co.MPRAOO 
r·aA ASSASSINAR UM •CAM8010• I 

JuroTeR. 

SEMPRE GOVERNf\MENTf\L! 

o s/':O~~l~:~~J::,~~~n~m J:a":!~ ~:~: 6~~i~'i'a ';:f!~·~ 'tt~~ 
o rnnqulsmo de cima e o homem, qut. atravn de 1udo, i umpre to•'tTnn· 
m~ntaf, li enler1deu e enttr1dc11 btm que tinha de adherir ao fl't\ni;iismo, que, 

~~r~o "~ ~:~fid~s~~~ªir ~r:o:!~'~af.•:r:!df o~~ g~~~~~~ :11r~~~~~:z!~:· co~~S:u1;~; 
)Olicltar uma 1present1çlo ao ruturo thtfc, tprtstnt•flo que foi feita por um 

ª"'12°r~~~u~C::fs'1a~::~t =~;t~':J~:;~' l,"~!itt rosa rubra do 
111, sobre aa1.11dtzl~s qut tt davam em dettrm.inado n.tat>cft.clmcnlo. Ena 
~!~~.n~: ~dn,,~l!~~~,:.~:0;mputdlado C4rrdo da Monlu!, e terml· 

Hoje aquclle prostituto polltlco nio mudou d'oritntaçlo; ainda E roverna.• 

nltrl~;ia' :~~ h: xr:;i!O.~~:~; ~~~:~o~!:· dt tfn}ttl'O: •tU 11Un"1 fu/ m~ 
nnrttft'::~:t'':[~~3~'fm qu1r qu1 uja que possa d~1mtnllr-me •.• 

A ambiã'o cnsandcceu·tt ! 
Ntm a ahna se te apro\'t'lta .•. porque os lnconsdenlcs nunca th•ersm 

a1rn1, stnlo nas botas. 

~~ 

Bf\RRO A Pf\REDE . .. 

Oemcram os prelos au111rncl1111do a candidatura de d~1>utado do sr. jo16 
Alpoim, anligo chefe da dl!'(ldenria progressista t um dos grandes cooptra· 
dor<s do que ahi <si(. 

Sua Cx«lenáa dnmtntlu o boato. 
Achamos btm; ainda ~ pln1ado muito de f~ ••• 

DE5ENGf\NO 

Ao "illustre poeta" Antonio José d' Almeida 

"Mtu dinhtlro ra.stci na lida insana 
De comprar um ballo que mt tentava! 
Ah! C'fgo, tu cria; ah! mistro, tu aonhava 
Ttr vocaçJo p'ra a vida aEroplana 1 

De que lu11 gentis a mente uf1na 
E3t< infelli 1011llço eol•rrujaval 
Mu tis que, quando menos o csptrava1 

Prf'Cipit.ado fui na ttrra plana! . •• 

Colltps, sorios meus, e mtut tyranno1.1 

Estt c.aco que a1ulto cm $1 nlo coube 
No Inferno nos sumiu dos dtst"nganos. 

Patria ! quando a lua a luz mt roube, 
Juh:o cu g-aoht ao fim de tantos annos: 
Sa•bi viver o que morrer nlo soube! 

~~ 

" CABO D'ORD ENS" 

THEf\TROS 
Re11ubllca. - A 's 8,45 e 10,10 - De ropole 1 l111ro (reviola). 
Apo llo. - A's 9. - A,,,or tf •oJlá. 
Avenida. - A 's 8,4S t 10,'.IO O 31 ! (reviola) com o quadro A'llrlo tSJd. 
The Splcnd ld Fo z Oa r dtn . Continu.a JC>ndo Hlt o ponto dt reuni.lo 

pr<f<rldo pria no<U sod<dadt. 

ANIMATOGRAPHOS 

O • melhorea, mal• chies e de melhores fltaa 

Terra.ou Rua Antonio Maria Cardoso. 
O lympla - Rua dos Cond ... 
Trinda de- Rua d• Trindade. 
~ntral - Avenida da Liberdade. 
Chnntccler - P. dos Re11aurador<S. 
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