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NAPOLEÃO D'aquella Parte da Costa: 
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A BONDADE D'ELLES ... 
Uma das caracterisl'icas dos nossos re1iublic11nos 6 a mal

dade. 
Seria longo, para 11111 pequeno urtigo como este, enumerar 

todns as manifestações que, desde o advento do novo regí
men, os filhos da Fraternidade teem exhibido na escala do 
odlo e da perversão. Basta, porém, tomarmos como base o que 
se tem passado com os presos polilicos, para ajuizar com 
segurança dos sentimentos arrectivos d'e~;,as creaturas que 
da tyrannica monarchia e dos dupollco11 l/1alass11s só rece
beram allenÇl!es e pro,·as de consideração pelo seu ideal po
liUco. 

Nunca, em caso algum, os antigos conspiradores republi
canos sorrreram qualquer coisa que de longe se assemelhasse 
áS torturas physicas e moraes por que leem passado os com
batentes mais ou menos platonieos da causo nacional. 

Nilo vamos agora recordar esses soffrimentos, porque a 
opportwúdade paro o {fra11de balanço nno chegou, com as 
gnr11nti11s de liberdade que si"lo sempre indispcnsnveis qMndo 
so visa o apuramento da vcrdndc. 

A penn11 conduziu-nos a este assumpto- tlto doloroso para 
nós, por nos recordar sempre os milhares d'olhos marejados 
que vno por esse paiz fóra- scggeslionnda pela noticia ' 'inda 
ultimumcnte a publico anow1cinndo um Indulto para 5 d'outn· 
bro e um projecto d'anmislia que, dizem, será apresentado 
pelo governo quando o parlamento republicano abrir. 

OS Informes que acompanham essa noticia indicam clara
mente quaes os intuitos do sr. Affonso Costa sobre este as· 
sumpto. O chefe dos democraticos (e dos nno democralicos) 
6 que voe dizer, nlio só ao patlan1ento, quem consente que 
receba a amnistia, mas até ao sr. presidente da republica, 
quem elle dá licença quo seja atlingido pelo direito priualívo 
que n co11slit11içJFo confere cxpressame11/e ao Chefe do Estado. 

Este caso motivaria pasmo geral se ainda houvesse direito 
de pasmar d'nlguma coisa, depois de tudo que se tem visto 
n'estes ultimos Ires annos de gerenciu republicana! 

Que coisa descormexa e esfrangalhadn 6 essa que o Cezar 
Affonso pretende da.r aos presos polilicos e que, se juridica
mente só pode ser um aborto disforme, humanamente só 
conscguir·á demonstrar os sentimentos que se albergam no 
coração de lata do sr. Costa? 

Cercear as prerogativas do Chefe do Estado, manejando-as 
ao sabor político das conveuienclas, nno é só desvirtuar o 
que insophismavelmente a lei basicn das insUluiÇl!es deter
mina. E' lambem, e sobretudo, supimimcnle réles ! 

Réles, sim. Réles, como todn a obra d'apostasia que se 
tem desenrolado, fazendo o assombro dos gregos e troyanos. 
Réles, como todas as manifestações de cerebro ou de coração 
que formam esse estendal vergonhoso, onde, parallelameute 
nos e.•gares grotescos dos Nóuc.-; e dos l<'nuslinos, correm pa· 
relh11S a,11 mioleiras põdres dos Affonsos. 

O que pode significar uma amnistia s6 pnra os presos 
jul{fados que foram leutufos A pr111ic11 <le crime de rebellil{o 
/'>Or i11fl11encias e sugg~l(Jes alheias ? 

Desconhece o sr. Alfonso Costa o que quor dizer am.iúslia? 
Ignora que esse termo é o esquecimenlo perpe/110 do 

aclo, não destinguindo entre responsnbilidndes? 
Niio, não o aesconJiece. E lembra-se lambem, por certo, 

quo todas as vezes que 11 monarchit111mnisliou (e tantas foram, 
sempre a seguir aos actos revolncionnrios, como, por exem
plo, em 28 de Janeiro) nunca distinguiu na sua clemencia 
entre o insligndor dos comicios e o Inconsciente instrumento 
dns rullS ! 

Nunca no antigo regimen a amnistia que livrou da cadeia 
o mode11to pedreiro deixou de entregará liberdade o poderoso 
aduogado I 

O que se annuncia é mais uma alfinetada provocante, espi
caçando a dOr de milhares de victimus. 

Se dentro do peito cabelludo d'esse.~ tyrnnnetes epileplicos 
existisse uma parcella de humanilnrismo, ha muito que as 
portas dos carceres, onde l>Or vi11ganç11s pessoaes estão arer· 
rolhados mais de 50 por cento dos accusados polilicos sem a 
mlnima lnterferencia directa ou indlrecta nas incursões, se 
teriam nbcrto, n'um gesto justiceiro do esquecimento. Toda a 
grondtrla que o acto podia ter tido quoudo pn1Ucado a horas, 
foi perdido nos longos mfl'les (para olguns já annos !) que os 
presos políticos leem soffrido nos carceres doentios da repu
blica. 

Pois apezar de vir tardissimo, se uler em dezembro como 
se diz, o decreto de amnistia, nindn tencionam apresentai-o 
disforme torcido, cheio de excepções odiosas, amoldado em 

• 

principios de funil, sem outra signific.1çno, que nllo seja a 
ruindade dos inslinclos dos seus ándores. 

Mas serll talvez melhor assim. para que tudo sejn hnrmo· 
nico e com1ileto; 1>ara que mais urna vez fique bem demons
trado como os republicanos en tendem que se devem tratar 
os 11dve11;11rios polilicos. E lições d'esta naturezn sllo de grnnde 
ensinamento o proveito ... 

Quanto peor, melhor. 

VENDIDO f\05 REf\CCIONf\RIOS . . . 

TUDO H ARMONICO 

A run da Senhora da Coricciç.Jo da Oloria foi agora alcunhada pcb Clmarn 
do 1r. Barreto corn o titulo de rua Fr1111tis.co Fdrrtr. 

lbte certo! Qualquer dia temos a Pra~.a do Commt'rclo mudada para 

Pra~o~~l~~1cla<;o;~~Ío. 
~~ 

SÓ SERVE PARA ISSO . . . 

A Camara de Beja p0z o nome do sr. Brito Camacho ' ~ua do 
Buraco. 

Com effeito. aqui/lo s6 pode servir para tapar um buraco •.. 

PROGREDINDO 

O corrc1pondcntc do Sodalista em Moura apanhou uma tareia dos am:L· 
chlstas ld da tcrrt. 

Sob1•e o ctso escreve-nos um leitor dos sltios, multo admirado, dizendo: 

ent•i:,:~~'~i:r le~~,~~~t~~: .;:~~r~; :~1?~~~.?i~~!c. Aqucllt• ddadlts tcem 
progredido muilo. 

Estio a tnhi •r~c para ser governo e d'ahl os txcrcldos na lombeira do 
correspondente do $bda.liJltt. 

Um tncanlo de/r6tunld1ule por toda• ~rle. 

O " SECULO" 

Dá-nos que scismar a guerra aberta que O Sm1/o agora 
declarou ás potencias! Ora toda a gente sabe que no Set:11lo 
houve sempre uma grande admiração pelas potencias. Saberá 
d'isto o sr. Silva Graça?! ... 

-~~ 
IRRA ! 

O admhtiJtrador do concelho da Pampilhosa da Serra mandou lnsburar 

C~C:~? ~-!~: .. :~v~fb~b:1ii~ :i~~n;;;:S:~aqd:,c:~o7n:r~~!~º q~:"u~:~~~~ 
no combate de Chaves, cm julho do anno p&Ssado. 

Os leHorcs t.Jtlo de~ aberta, pois nlo cstlo? 
Pois ic.nham a bondade: de a fecha.r porque:~ asshn mtsmo. 
e ,.h-. o tr. dr. Affonso Costa! ... 

T INHA RAZÃO ! 

Parece-nos que foi C.1millo, que nos disse n'urn dos seus roman
ces: A maior offensa que póclem fazer a um homem de valor, E 
erguerem-lhe uma estatua. 

Homem de valor, notem bem ... O sr. Affonso tem, portanto, 
direito a cita . 
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As conseq uenc1as d' um casamento 

Como "'elles" :ficaram 

DE MORRER f\ RIR !. . . 
01~ o Stculo: 
•PORTO, 7. - T. - Entre os muitos admiradorts sinceros do i!>•de 

ttt.aditta t ptctidtntt do g-ovttno sr. dr. Afonso Costa, conta..sc n'csta ddadt 
::::•tt~~~t':tifu~~:;.c:J:~~ do Bomjardlm, dcdicadisslmo republl-

PoiJ C'stt senhor acaba dt rts0lvtr, M'(Undo nos consta, manda.r conff'Cio. 
nar uma bc:la e \·aliosa cstatua, toda tm prata t cm tamanho natural. do"· dr. 
Afonso Costa, como prtito de bomt.nqtm ú •uu lntCU.alave-i.s qualidades dt 
financeiro t dt patriota. 

O caso ftt sen1>.çlo.• 

Ahi, a:rande Carneiro! 
Quem fica damnado, é ali o nosso comp.1dre Brito Camacho; 

nem ao menos uma esta tua de sêbo ! 
Nffo esqueçam, p0rim, de pôr tambem o l~orges e o Estevão. 

Podem chamar ao grupo as /Jtt lfl'tlfllS • •• da desgraça. 

Agora sim{ Portugal Pergunta gente sensata 
Por força in-de ser falado, E não sei qunl a rcspOSta 
Ao nosso novo Pombal Que com franqueza m'empata. 
Em breve é levantado Se tem mais valôr a prata 
Monumento colossal. Ou o S6' Affonso Costa. 

Amante do Superavit 
J~ Carneiro, do Porto, 
Segundo no Sn!lo li 
Não sei se bem ou se torto 
Chamou a empreza p'ra si. 

Se me dessem a escolher 
Eu confesso francamente 
Que a prata queria ter, 
E que tola é toda a gente 
Que assim não o entender. 

~~~~--~-----·-~ 
NÃO HA MANEIRA 

O da bola diz que li p•ra 16 St apresent• de typo novo 1>arn /ornar a lel
ltua ntall nllrah11111. 

Nlo « c:ancent; emquanto escreverem com os pb, nlo ba ma.ucir:l de 
gramar CHl purga. 

QUE IDElfll 

Dhcm os jomats affons.isbs que o s r. Alvaro de Cutro, n1lnislro da jus
tiça, tem rts~ndido aos protestos que lhe do tn\·i1dos SObr<" fraud~ elt:ito
nts&... que luo i com o oodcr judicial, que'- absol11tomt11ft htdq>t.ndt'll~. 

1•ols quem duvida? At~ paro« qut os republicanos JA 1l2uma vez transfe
riram jultn para Timor por nlo lhes ain<farnn as suu sentcn~s. 

Cddo! 

SILENCIO! f ALLA O PROPHETA •.• 
=====-

"Ningvtm \·ia o tirano: tstau dc>tntc o 
tirano. 

Ora um dia tm que a p0pul.a(".1 adormc-

~~ :~:::~~ ~fu::'.tir.-J:• ~:,r~~ 
s.omnolf'.nta, mandou a u1n1 das janeU.u um 
dos seus homens. e fllt artngou assim, tr· 
guendo nu suas mlos pouanlts ao alto da 
cabeça a arca do thtsc>Uro: 

- Olhai ! Qu•ndo o Prophda <htl!O• <S· 
tava va.si.1 1 vo(s.a arca empenhadas as vos .. 

. sas terras, e a vossa col~eita era magra como 
1 

\ os vouos rebanhos. 
I -~ e Em sel9 mtz.es o Pro· 

~~
• phcta libertou H vouu ter-

ras da usura 1>1gou vo»as 
{ dlvidu, t ainda por cima 

, • tncheu \ 'OSU arca de di· 
~ { ; nhelro .. 

e_':> ( !' • ~ E isto dlundo batia 111 

do, bradou n·uma t6 
YO ~. eroiltand04e 

an~ ~til!=:!~' =~\Ua-
e:l"e ! 

mir d;' e~º~~º• ;•a~ 
atroou todo o pa.fa. 
~:d.~tboou ptla d-

A 'quclh metmll 

~.~;pªuh.~c p~~hc~~~ 
tru do palado; e 
entrando n'umt ve
reda, ao sahlr da d· 
dade, tomou Hill dos 
caminhos que levam 
a Babllonla.• 

(D' A Rtpub:im). 

' ·~~J:' :h:C,~~,ª':êordan· 
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Evolução do tempo : - o grande mestre . . . 
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O z~. comentando: julguei quo mo benzia 
e esmurrei •• ventas! ••• 
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QUE DIFFERENÇf\ ! 

-""~ 
COITf\DO! 

O cidadão Albino do' chapcus de chuva do 92 da rua do Almada, propoz 
na <:Amara Munici~I que cm todH as ruu de Lisboa que tcem letreiros com 
noints de santot fossem jd 1ubs1iluldo1. 

Coitado, s11blu01hc o lh•re--pen~de1rlsmo ' cabeça! 
Pois nlo se eS<111ec;am os ca1holicos de lhe manifestarem o seu reconheci

mento ... 
Tontlnhol 

EPITf\PHIO 

Sob a louu escura e Iria, 
56, no camp<> da saudade, 
Aqui )a< a l.ibtrdadt 
Que n'estc paiz hnvi3. 
Nasceu robusta e sadia, 
Viveu sonh:mdo em amorrs, 
Mas sollreu tantos horrores, 
Levou tanto trambulhão, 
Que morrru. cahindo no chão, 
C>o collo dos seus auctores ! · 

UMA IDEIA 
O' t1t"nhorn rc-publl<a.nos de Monc;lo, qucttm um~ ide-ia catita pua mos.

tnr que o '·os~ concelho ~ uma ''"ª int,1/vm~nlt rq1ublialna e que 
portanto foi t6 uma mlncno dL lhalo<S4S como ,·~k dit.tm - que offcttttu 

~e~~;~~:;!~~ t~~~~!!~!~}; =~~~~:d':~1d::~::.~~~ºJ!'!n°!:r!: 
pOr cxcm. lo) t dcp0i1 tompartm o numero dos a:ubscriptorcs e as q~tias 
obtidas. 

Valeu? E o Czar Afronto que lhe chama,·• um figo .•. 

SERÁ VERDADE? 

Dizem-nos da Moita que se pensa em orjlnnizar uma commissão 
a fün de an1tarinr dinheiro para uma esta tua personificando a ... 
bioloJ,?"ia. 

Oi:i o jor111I do sr. Alrredo de Mllittlhllcs quto actual ministro da marinh.a, 
uma vct, st11do othcial dr pilotagem, foi parar a Ambrii e pensou que estava 
cm Ambrlicte para onde Unhll que conduzir o n:tvio. 

Entlo, colt1do, cnganou·se. Tambcm aa:ora, pela mesma ratão foi, parar 
ao mi111s1crio da marluha cm vet de atracar A estola de pilotagem. 

ALTA ESCOLA 

OS PRESE NTES 

furia~~~!~~:=:~~!d~o~~: iC~~~t~ap:~afas'!.~ O. Manud mostra Mm a 
O usurnpto prtMa\•a·st a cornment1rio1 dh'Cf'JOs, mas como o cuo mctte 

ltg181h~:ni;.e:fd!dt!~1~··~ s~=.1~~.!!_~ltil~:;.~ :'s6~~:.~~i!>s os mesmos 

~ii:o,s9 l;!~ªr~~ ~::ei~~l';:t~~~~~:~~e~:~'~:!t~. :inha $ido escusado 
Ma.s i~.so, prantrm vo«s: que d.o C'urio50s. Olhe:m o que escreveram 

quando foi da su~crlpção para comprar as prendas ... 

f\ INDf\ ~EM 

Nlo Htejam trist<1. 
Afinal H-mprc vlo h1ver fe>tas tm S d'outubro. 
Quanto ao brilho com que st dtvtm rtalisar, dizem os jomats republica

nos, que i o coslumodo, apnar do pouro ltMPO que jd /a/la, o que lmpalird cU 

Uie 1N{~l'~..:d'1:r Kz:'~e:b: J' estamos lodos a fazer idtia .•. 

--.1V~~~~~~~-----"lr-> 

E SIGf\ f\ Df\NÇf\ . . . 

Mais uma vez. foi o Dia apprchendldo. Assim o determinou o innde Czar 
na sua omnipotente \"Ontadt. 
isto :!d':~~~!· .:~1!t~=' c~1~1~~~~t ~rt.~~o, t>frtn~lhamento da lei, tudo 

Se acorda mtl humorado, zú, 1 i>Obrt thalaas.aria E que para as differen
ças. 

E não ha um ralo •.• de luz, que illumlnc o cercbro de S. S.• ! 

-'1.1>~ 
O PINTOR GYRAO 

Este conhecido pintor anirna
lisla, que éompleto•! os seus f2 
ftnnos de cxistenc1a1 exerc:Ja, 
desde 14 de novembro de 1901, 
o carl!'O de restaurador do Mu-
1eu Nacional de Arte Antiga, 
cumprindo escrupulosamente os 
seus deveres. Em virtude d'urn 
diploma recente, foi o artista 
submettido a uma inspecção me· 
dica e julj!'ado incapaz para o 
serviço. Teve, portanto, de ser 
ap05entado com um te~ do or
denado, isto f:1 com uns sete 
mil e tantos rólS mensaes. 

Por aqui se veri a situação 
em que se encontra o velho ar
tista, entre nós o primeiro no 
seu irenero, e na especialidade 
um dos primeiros animalistas. 

Aos 72 annos, depais de 40 onnos de professor, em que deu sobejas 
prO\'asde trabalhador incançavel, é, de facto, desoladora esta situação! 

(Dos jornaa). 

HYGIENE PRATICA 

Um physioloj!'ista aflirmou que a unica maneira de tomar a 
pelle relractaria aos microblos seria revestil-a de uma camada de 
sebo. 

Ora ahi está a rado porque o sr. Brito Camacho nunca está 
doente! 

~..,..___.IVO 

INGRATIDÃO 

Parece que o sr. mlnl,9tro da guerra teve uma reccJ>ÇãO multo pifia em 
Elvas. 

Que ingn'ltos ! E a.aerlflca·tc urn homem toda a sua vida a fingir que deftn· 
dia as inslituiçeks 111onarchkas1 jurando defende-las, p•ra vir :1 ser mmistro na 
republica, e no fim de contas~ esta a J>•i• ! 

Ora bolu! ... 

GRf\Çf\5 f\O VOISI N ... 

O Sttulo a prop<>sito da apprchenslo do brinde para o Rei D. Manuel, 
tn,·iado pela fegaçl.o ingltu, tem vindo tn:isslmo contra as potencias em gerd 
e i lnglatern ent particultr. 

g;a,;:~! gu: ~~foªr~~~~(~~t~:;;.~:f,'t~tr:;:flla°!~ ~'um 
trago, perlida Albion ... 

..-V-~ 

OS DE MONÇAO 

os h'!:i~~'J~~~:11:'=~~1~~~m:frc1::J0":::~rC:,,~~4 .~i%%:~ 
o. Manud. 

On. os bomtntinhos republicanos I' do sitio partte ~ue fonna.m um impor· 
~~~\':~a:r:S~uda e meia de rldnd4t1, e o cionccl o tem nada menos de 

Tttm razio. ~ioito scm1>re foi maior que 26 mi1, superavfcamente flJ .. 

land~ ;:~ºa~stt~~ ~;,a parte tm numero e qualidade ... 
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f\CERTf\DO 
No dla do c:aumtnto do Rtl, o co,·trno prohibiu qut os sinos das tgrejas 

t~5;:,J::0~u~~~~tt nfai:t~::~· havu unu mtauratlo monar<hka írita ptlo.s 
badalos. 

-~ 
Mf\RCHf\ 

Diz o &alio, muito conttnte, qut, aptu.r du cabriolas t do destSpt'ro dos 
monarchlcos, Isto manha! 

Ora K marcha! At~ parttt uma marcha runebrt •.. 

A VERANEAR 

O sr. Aflonso Coita loi v<rantar 1»ra a Praia dos Ma~ls. 
Que honra para a 1tn11 t que soctgo para os seus habitantes! 

QUE TONTOS! 

MODESTO! 
Sua Omnlpoltnda o Cur O. Aflonso VII, lm~ndor da Rtpublica de 

Lisboa, Senhor da Scpa.n('lo e dos Superavits., nlo qui1 n1anift$taçõts i sua 
chegada' Praia das Ma~ls, segundo tonta um jomal li da frd. 

A modtsda cm Pt"N6a, aqutllt nouo Costa t T1o sympathico, tio bomt 
tio attrahtntt ! Atl faz pt"na que tivesse n.uddo muito lona:c d'e1u tttn .•. 

A~ I 
TUOO vt 

·rul)O SAt!H! 
-------~~rORMA 

Di• o orglo tonsortc das /T•m que o sr. O. Manu•I tem lanlo de porlu· 
gutz como elft de chintz. 

E'b6al 
Entóo o Rtl nlo '"' filho de portuau•i, nasddo • b>ptiudo em Lisboa? 
Quer v<r que s6 quern lõr r<1>ubllcano t que t portuguez? 
Que valente asno. 

fl 
Ptrgunt•·nos unt ltitor se o sr. Brito Camacho lambem vu tomar banhos 

do mar. 
Que ideia 1 Para o ~gole do Calharlt, tum. pena corresponderia a 

2.0 annos de trtbalhos forçados, caso rtslstlsse ao primeiro merrulho. 
De resto, nlo havia maneira de o rnolhar; a arua ni\o ptga em sêbo ... 

O nosso Brito fol a ~ntartm fuer propaganda da Uni.lo, e, segundo o 
S«ia.IUta, tta n~rado na tila(Jo por 37 ddadlu t dois t dois tl.atra.s. 

Pois sim, n..lm"if.t. St fosit e-m Paris, vocfs vtriam o que tta populari· 
dade. $6 OS O"tl.dOS dOJ hoteis, que dtvem favorts 1. $. $.a baSt&\'211l para 
tndler o Q"".Y d'On1,1. 

Porque o sr. Bnto Camacho d' muito boas gorgttu, l. prtc:iso no1ar •.• 

ti 

1nu Pe~n:~J~s ~~:r ':e º1:~ :~°udc:'1~t'Jr:;t!~ ~e~ d~:!°i 
1t1arf: da Font~. Nlo, Kntor. O ~ttpte do Colharlr nlo tem dirtito a 
ntnhuma Marú, quanto mais' da f ontt. 

Para o illu.tre chclc dos unlonlslu cstf·S< <ompondo um hymno especial 
todo e1n ri. menor de btrimbaus. 

O sr. Madlado Sanlos publi<ou outro dia no RU jornal duas ~rguntas 
seguidu de duu r<SposlaS que deviam ttr posto os ab<llos tnt pt ao Cur 
Affonso! 

Mas que ~de thalauJo nos sahlu o h•roe da Rolunda ! ... 
PoiJ, amtgO Maeludinho. ~ n1o tonus juiio 'ª" pa.n. Anira fntr o ni· 

nbo ... 
Att rima, nlo f verdadt, dr. Costa? 

ti 
fscrt\·f-ono' um ftli~rlo a t0ntar uma historia muito comp11cada d'uns 

;iuadros e d'umas caixaJ que est.a.,·am nºurn dos Paçot Rn.n t i>tdt·not q,ue 
1 

t d~:u1ro1~1r:~~:!~º :::0~11is? Vocf nlo nt~ bom do toutiço. 
Entio nlo sabe que isto 1.aora E outra loiça t que essas coisa• a6 se podiam 
tratar nos tempo" da tyranl~ quando o Dir-.u do Mundq tinha liberdade para 
dizer o que queria? 86a noite amlro, fttht para d o po'ti&o ! ... 

ti 
O de S. Roque d•><obriu um rolo jrS11illto (o phraRado t d'ellc) nas Por· 

tas do Sol, mas \•tm d'ali o nosso vene-rando colltea A Na(âq t dtiCObrt por 
sua ' 'ct tambe-m que a noticia do dlario affonil.sta tra ma.is uma das suas mui· 
tas trapi_lhices s.uju. Nem existe tal""'" ntm o que foi rtlat1do no dt S. Roque 
E exacto. 

. Oh! .senhoru ! E nlo ha uma lrovoada que llm1>r a a.lmO$J>hcra de ctrtos 
11uasmas... tJ 

por~~: J1ir~11!,~~ª~~~~~11~:s ~:~~~c~~~~~ª~~z :1~:~.::rl'á~1:0:"H~:v:~~~1•1ªdo, 
~·esse hilarlautc M11go affirmft o jornal dft figueira que ha muitos tofft· 

plots por tsse paii fóra e que os presos polllicos que tstao no Limoeiro e 1111s 
penhenclarias conununic.am todos uns com os outros, conspirando 4 vontade. 

Ora o alma de cllicbarro que escr-cve tanta babostira devia ser ch:am:i:do a 
prov:.r o que diz. Se o idiota estivesse dois dias 16 que fõsse mcU1do1 como 
g~~~J1:!~~rr::~=~~1\~a~ª: dC:~!::v?:i:.~~.' veria entlo c:omo os presos 1>0~ 

Or.a o burro t ••• e tanta albnda 1>endu~da ! ... 

PLEBISCITO 

gOAl f O PARLAM(HTAR MAi! "MHUJ 
~:S.u,!;n~ cfu~il ,;:;1.i(i':,r~i! 
h2 em todo o parbmento. 

UM Vtsrt,,e. 

i:1:~::! s~~:s!~. 
~: ~:~: s:~::rnr~º· 

M•R<!uer o• Ro.• Bo-c:•. 
O Sousa da lti dos ratos 
E' Nonts que o mundo ~p.tntl, 
Mas o Oaiato Faustino 
Ma.is alto inda se aJe,•a.nta. 

f'~. ASSIS DOS fNOLNlt()). 

O Thnlassn quer sab<r 
Qua.1 dos nones ~ mtis fino? 
Pois nlo tem que procurar. 
Dcp0is de ha,•er um Faustino 
Ntnhum outro 1>0dc ur 
Stnlo quando elle estoirar. 

O pl~lho d'O Tlro/OJ$11 
Arran ou um plebiscito, 
Que o dtlica de ter graça, 
l atE de •tr bonito. 

Quer •li• sabor san !alta 
D'mtrt o~ Nonn do ·poltiro•, 
Qu.at lo Nones da alta, 
Qual o Nonn \·udadc-lro. 

forTnando d mn concrito 
i: dando volw i bola, 

~·ir~:Oº~:g·~~~~e''º 

E cu porunto aqui digo 
Que o Nonts rnals verdadtiro~ 
t fodos ronrord:am c:ominlgo . ) 
I!' o ll•lola d'Avtlro. 

SHTG fAUNllAS. UM TllALASSITA. 

--""'~ 

THE/\TROS 
Republlca. - A's 8,30 • 10,30 A revista De Cnpolultn(O com os seus 

nO\'OS numeros O Pndn A11tonlo( 1>elo actor Joaquim Co5ta, e A Juro ~fogo, 
pelo actor lp3c1o Ptlxo10, obl ' erim um •uec~so, Hpttialmente o Patln 

AnloÂ~0én,d~~~~~:~~·s e 1030 Continua tm pltno succ~so a revbb 031. 
O novo quadro Club d0$ SolS11s f de muita s:raç.a e o a.c:tnarlo llndis.shno, dt· 
vido ao p n«I dt l.ulz Salvador. 

f'antasHco. - N'nte thtatro subiu ' $Ct'n& na stxta ftlra pus.ada are-
vist.a Aporota, em 2 a.ctos e 7 quadl'Of. 

Comquanto uta pc:ça nlo 1tja de um.a ori$lin•lidade na sua. conít'(Çlo, 
p6de con .. iderar·tt uma das mtlhorct que no a:mcro a tnipre-z.t tt-m aprestn· 
u.do aos stus frequcntadort•. 

A musica tem alruns 11umeros bonitos. 
A Emprez.a nlo St' poupou a detpt7.a,, vtstindo a rtvbta com luxo t bom 

secnario. 
Rua dos Condta. - A tmprtou d'Hlt theatro tc-ncioua p6r em 1«na a 

tt\'1Sta Pito ã p11/a~ra. 
-ri_,_ 

ANIMATOGRAPHOS 
Oa m elhores, mala ohloa e de melhores f itas 
Sallo l'oz. AnimatoRrapho • vari<Jadts. A couplefota • b>ilarina La 

Saltri t a distincta cantor'I ltalia AC1is continuam com arrado. 
Sallo da Trindade. Animatoerapho • \'ari<dad•" 
Terruse - Rua Antonlo Maria Cardot0. 
Olympla - Rua dos Condes. 
Central - Avenida da Ub<rdadt. 
Thc Splendld l'oz Oardcn. Continua sendo <Sle o ponlo d• rtunllo 

preferido ~la nossa soci<dade. 
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Oh ! preta, oh ! preta 

Cá do sertão 
Por seres pateta 

Cahiste ao chão! ... 

Real Àffonso lá vae passando 
Com seu arsinho sonso ' 

O Zé povinho esmagando! ... 

Que é para não ser·palonso ! 


