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Coitada ! 
Não parece a mesma ... 

J 



2 O THALASSA 3 DI! ourua:-1 

O TERCEIRO ANNIVERSARIO 
Fu depois d'amanhil lres annos que se implantou este 

regimen a que se convencionou chamar republica. Deve ser 
Uln dia de deslllusões tristes para os sinceros, para aquelles 
que, cheios de fé e de esperança, combateram pelo seu ideal, 
pensando que a forma polilica a que se abraçaram traria 
horas mais venturosas á terra portugueza. 

Respeitamos a suo dOr, porque deve ser sentida. 
Siio poucos, são muitos, os que, escutando o alvoreceres

trondoso de 5, Invoquem cheios de magna este triste desen
rolar d'acontecimentos desde 1910? Crêmos que serão a 
maioria d'elles. Os outros -as 6 duzias- os que se sentem 
contentes e felizes, os que no desassocego vivem como o 
peixinho n'ngua, os que applaudem os casos de $. Thomé, os 
que perseguem de c;1cete em punho, os que prendem arbitra
riamente, os que forjam denuncias falsas - essesz nlio tenham 
duvídu ! - silo 11 unica forçn que 11poi11 o que es á como está. 
Seria opporluno hoje fazer um balanço d'estes ullimos Ires 
rumos de vida politlca. Seria opportuno, e neces~rio até, rela
cionar a obra negnt1va o dcstructiva d'aquelles que, .1postados 
em fazer o peor, leem commetlido toda a casta de ' 'iolencias e 
de attentados contra os principios mais rudimentares da Li
berdade. Era a hora de perguntar ao povo o qne lucrou. De 
inquirir se a sun vida corre mais feliz, se o seu trabalho é 
menor e nnli.s bem remunerado, se a sua liberdade é mais 
ampla, se o seu comer é mais barato, se os seus filhos leem 
mais inslrucçllo, se o seu commercio está mais desenvolvido, 
se as suas industrias leem progredido, se o seu nome no es
traniieiro é mais respeitado, se são mniores as suas regalias. 
OeVJamos perguntar-lhe isto, recordando as promessas que 
n'oulros tempos os aposlolos, todos os domingos, em comícios. 
e os jornaes diarlrunente, lhe asseguravam ser uma realidade 
IO!fO que a republica triumphasse. Mas niío o faremos para 
evitar responder com os factos, rom esse estendal immenso 
de factos que negam tudo quanto haviam prégado. 

A consclencia propria os interroganl, fornecendo-lhes lam
bem a devida resposta. E se depois d'essa conve~ intima, 
para que nllo queremos rnetter prego nem estopa, ainda 
se sentirem felizes, entllo, meninos, gramem, gramem, porque 
ninguem tem o direito de ser mais papista do qne o Papa ... 

O que se tem passado desde 5 d'oulubro de 1910 consti
tuirá surpre-ta para algnem? Sim, para uma grande parte dos 
republicanos. Para aquelles, pelo menos, qne só conheciam 
os m1mdões superficialmente das cega-regas comicieiras e 
dos discursos lnflammndos no parlamento, o que se tem pas
sado const itue uma surpreza dolorosa. Mas nem para os 
monarcbicos, sufficienlemente elucidados pelos processos 
que viam esses homens usar nos tempos de 11ropaganda, nem 
para alg1111s rcp11/Jllca11os, o quo lcm acontecido deve cmisnr 
pMmo. Havia no proprio partido d'elles quem previsse com 
segurança o quo os seus corroleglonorios iam dar. E um d'es
ses era o sr. 13rito Camacho. 

Este polilico, antes do 5 d'outubro, conve~ndo nm dia 
com o sr. Mugalhnes l.ima, declnrou-lhe que: quando a Re
p11/Jllca fl)sse proclamada em Portugal, fugiria para o estran
geiro, para sempre . .. 

Esta dcclnraçllo, qtle, sem receio de desmentido, a/firma
mos ser verídica, 6 11 prova de que o aclual chefe dos unio
nistl\8 tinha a cerlC7J\ do que seriam os seus correlegionarios 
da fraternidade no dia cm que se encontrassem sen'hores do 
poder. 

E' cerlo lambem qne nno fugiu e, muito ao contrario, 
ficou al i, no Calhariz. Porque as coisas se encaminharam 
melhor do qne previa? E' clllro, mas ... para elle, está bem 
de ver. E manhoso como umn raposa e velhaco como um 
lobo, ahi anda lodo !'resquinho, explorando o filão que lhe 
coube no regabofe geral. 

O caso, porêm, serve pura mostrar que isto era fatal e que 
os deusu sabirun bem o seu valor, mutuamente. Os bem in
lencionados- Ulo raros, coitadinhos! -toram carpir para 
casa, deixando os outros rei11ar aos entres ... 

E leem reinado, como uns elephantes, louvado seja o 
nosso senhor Affonso Costa!. .. 

• • • 
Mas os annos vllo passnndo, e o terceiro anniversario 

começa a celebrar·se amanhlL O lhalassinha raivoso vae 
passear para fóra da cidade como protesto contra os mastros 

pindericos das 1>ifias omamentações festeiras, e o republi
cano desilludido tapa os ouvidos no primeiro foguete, di· 
zendo lacrimoso: 1160 foi esta t1 republica que eu so11hei ! ).ias 
por entre uns e oulros, o sr. Costa e a sua lroupe folgarão, 
olhando com arrognncia os 1>rolcslanles. 

Serão elles a maioria'! Encamarilo elles o senlir do paiz? 
Nada d'isso. Seis dnzias nunca foi 11 maioria de seis 

milhões. 
O caso explica-se, invocando o parallclo dos harens. Por

que, não ha du,•ida: e/le 6 o sultão, e os outros apenas en
nncos, de frack e chapeu de cOco! 

Ora assim, ex.mos senhores, tudo é logico e . . . tudo é 
pouco, desde o cavallo marinho que sova em nome da frater
nidade, até ás cadeias repletas que se aferrolham em nome 
da liberdade. 

Silo dnrr.s estas verdades? Silo. Mas não hesitamos em 
proclnmnl·as, porque a mlsSllo que impuzemos a nós mesmo 
foi dar em quem merecesse, o nl!o n'C!Jle on n'aquelle só, por 
facciosismo. 

A nossa critica, quer S6ja exercida no cam110 da biague e 
do humorisn10, quer se lraduzn cm lh1hus mais sizudas, tem 
que ir aM 011</e f/Jr preciso ir. O contrario serh1 nbdic11r da 
nossa independencin e trnhlr, portanto, as nossas convieções 
llwl.1ssas, que nl!q se vergam a homens, porque obedecem 
unicamente 11 principies. 

E agora, leitor, mctte 11 mno nn tun consciencin e dize-nos: 
de1>ois de tudo quanto tens visto, depois de tudo qnanto tens 
sentido, depois do ludo quanto tons sorfrido, quem te parece 
que seja mais culpado: a minoria que chicoteia ou a maioria 
qne é chicoteada'?! 
~'V 

A CERIMONIA DE SIGMARINGEN 

NUMERO ESPECIAL 
Commemorando a cerimonia dos esponsaes de 

Sigmaringen, O THALASSA publicará na proxima 
semana uma edição especial e extraordinaria em 
papel • couché., onde inserirá as photographias de 
mais interesse dos diversos assumptos qus se re
lacionam com tão magno acontecimento. 

O preço da edição será de 100 réis por exemplar 
e pelo correio 11 O r éis, recebendo-se desde já na 
administração pedidos, que serão satisfeitos quando 
venham acompanhados da respectiva importancia. 

~*~ 

NÃO PODE SER 

O prior do Beato foi t>reso 001110 oonsr>lr•dor Por causa d'um 
automovel que clle quli ttluir•r para Ir á Cova da Piedade. 

Vae então o prior e exr>tic.' o caso. O nutomovel ern parA oons
piraçâo ... amorosa! 

Brejeiro! 
Pois fique sabeudo que nem pnra Isso ho liberdade! ... 

~.,,,,..._. 

Pf\SSEIOS 

Diz-nos um chefe de famllla que costumava ir todos os domin
gos passear a antra com a famllia, d'automovel. mas em vista do 
que tem lido nos jornacs sobre u oorrentes nos estradas e os tiros 
da vigil:incfa. n«o está para arriscar o corpinho. E perirunta-nos en
tão para onde ha-de ir. 

Olhe, passeie cm casa pelo corredor. Mos é pnidente primeiro 
mandar saber se o vizinho de baixo é carbonario, não vá o homem 
embimar com o passeio. 

Isto E d'elles ! Isto E d'ellcs !. .. 

................ ~~--~---~--~~ ..... 
GEMENDO 

O sr. Camacho da Onillo tem vindo todo escamado ultimamente 
' p()rque, diz, ha grandes burlas eleltoracs Por esse paiz fóra, muito 

ptons que no ltmpo da monarchia . 
AtE par- imPossivel ! 
Mas ainda par- mais impossivel que o pccegote venha dizer 

coisas d'cstas e continue a ser escora j!'OYemamental. 
Faz o nosso A!fonso muito bem. 0 1egue-lhcs ! ... 
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A CERIMONIA DE SIGMARINGEN 

A gran- duqueza de Baden e os Regios Noivos 

TENHf\ JUIZO 

O nosso Antonio Z~ declarou em Alg~ que, se íôr preciso sacri
ficar a republica ;{ Patria, tem muita pena, mas nilo hesitará. o· conselheiro. mas por assim pensarem ~ que os tbalassas são 
ja$uilas, lraldofYS e uo«ionarios ! Tenha tento, homem! Olhe que 
se o v«m pelo norte slo capazes de lht atirar como a lobos; e se 
livtr /omt danm-lht balas t se livtr sldt donm-lhe 0/(110 raz, se
iruindo a receita d'um . . . ca••alheiro que ali foi em tempos aconse
lhar essas coisas .. . Lembro-se? Tenha jul>o ! Tenha juizo, não nos 
queira dar ainda algum desgosto .. • 

HOM ENf\GEM J USTf\ 

Escreve-nos um leitor propondo que ao ridadJo Albino do 92 
da rua do Almada e do livre-pensamento, seja ercct.a uma cstatua 
como preito de reconhecimento pela sua proposta na Camara Mu
niápal. para serem substituidos os nomes dos santos na nomencla
tura das ruas. 

Adt>mos bem. E que se nlo esqueçam de concon'er todos os 
catholicos que ainda sejam írea:uezes do seu cslabelecimento. 

Quanto á estatua, deve ser de papelão e com o chapcu p'rá 
esquerda ... 

' 
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f\UTO DOS f\TTENTf\DOS 

PROLOGO 

A Sf"nn "P1'tSmln 11m gabintle 

O Rei 

Ouvt. Lu quero 1>1r'!m:mhi., ~tm falta, um attcnt.::do, 
1\hi nu alturas do pdxc ou ilo •~..ado. 
Coi<Jt de C\lroudn e ícila com perida 
Que ('()nslga illudir os que tccm m:ais m:ilirin. 

V.1111>0 

Senhor! Que iclclR ! Ab.iudouc cs.<e pensar. 
l:u deixar" lá qnc vos 1•:lo •s'IOS>inar! 

O Rri 
N.1o te nsMhh.'S, meu r.111igo. f' só minha inten(fi.o 
PAler reviver a co:;111mnd:l rcinR(•1o. 
N:i<> pcrc•ucs? 

VMIOO 

' ~h ! meu hom Senhor! E' outrn fila? 

1(11 

Sim. mns cjucro -n d 'hli\ \' CI. n111ito mais catih\ ! ... 

VAllQO 

Tenho homens n'nltura! .•. 

Rr1 
Que se prestem • ser csmurrodos 

Paro que a cois• •PP••«'! com IO<IO- os predirndos? 
Se ulo. o:lo ncrcdi1a111 ... 

VALIDO 

Dcixn.e i~ commigo 
E \lereis, com o ruét1 rcilinho. "'Orno tudo conligo. 

Coe o panno) 

ACTO U Nrc o 

(A stt1111 rtp1'tStnlh uma praia. V(m anoiltt't11do) 

I.• CRl\11~0$0 

E agora o que lazc111os? E' só estar passean<jo? 

2.• CRll\ISOSO 

Anda-se em redor como quem est' espreitando. 

I .• CRIMISOSO 
E os outros? 

3.o CRIMINOSO 

Os que nos veem prender? 
Ocl'em estar a chei:iar ... 

I.• CRl\llNOSO 
E batem R valer? 

2.• CRIMINOSO 

O que está combiundo, 11or cada cachação, 
Foi darem umn libra, lóra n 1tratilira1~lo, 

3.• CRl.lllNO>O 

Caluda! Chei:ia a hora. J~ os vejo <tescer . . , 

I .• Cl\llllNOSO 

Eu 1>arto a rara a um se me lizcr doer! . . . 

(C11e o pan110) 

EPILOGO 

(A suita "'"'tStnln uma m/trmnrin) 

2.• CRl.lllNOSO 

Irra! Brutos! Fóra. que foi lra~o ... 
f.o CRIMINOSO 

Paliaram como uns perros i combina(ào ... 

3.• CIU>llNOSO 

Trcs qucixacs partidos e a ara como um figo! 
Isto assim nlo vale! Nlo foi sova d'amiiro. · 

(Ao lonf[t a 1•oz do Rei) 

Ola~ quem brina, 
Quem brlne:t aqui. olaré, 
Com este l' é o quinto 
E o pequeno sempre em pé! . .. 

(Cae o panno ltnlamenle). 

.. 

.. 

O NOSSO Cf\N DI DA TO 

Quando .., cstova procedendo 4 escolha dos e:tndi<btos, por Lis
boa. ú proximas eleições, fomos nó• aqui que levan1im<K 11111 grito 
muilo sincero pant que n:io f~ esquedJo o nome do l(r>nde Pe
pino da Matta ! f tlizmtntt forno' ou\·1dos t ntm outr3 cois.3 era de 
csper>r. 

As commi.ss~ repul>ti~nu. dl• li~bn:a t""M1htn.m o sr. Luit 
Filippe <la ~13tla paro •<li rc111<,c11ta111c cm Coites!! 

Oplimo ! T~mo:... ho1m:p1 1 

Obrigadi~~mos ! 

----~ 
RECENSEAM ENTOS 

EnnvC' n(h Um tfu IJ I n 111 df,cr qut" eh r.-ct'll"<":\nu." 'º' t"I ltorus ~tão 
stndo lá J)\'l.t t(rsa l'K.1nd.tJo,.1m ntr lal•ift~.,d· · !t \'•11 (H On.•ilo do ;.:'.O\ttno. 

Olha que nch·11l.-dt 1 1'1 ,-1tvcl111rn1t Um'' 11<iw qm.·r a <llll' M r«:cnSC'a· 
111cn1os fo--~tm rc110<1 lti:ahut111<". 

Sem rt ~itái cu111 mn111 ""td;1Jt ! ... 

...... ~'"AJ\r4"""'----~ 

ISTO É D'ELLES ! . 

017. o da boi• : 

O con,tlho d<' mlnl\lto11, r<'~nl\'Cu, por 1111.-n imi~adt, di~1>ens.ar o ,·islo do 
co11sclho ~u11crior de .u.tn11111~tr.t(lo fmanc.- ir-a do ht1do 110 dtcrcto das no
lllC'.1.Ç~1 do' IHOfl'~'4f<'' da l.~cób X1.:und.m;i de fn.,ino lndu$tri1l e Com· 
mtrc1al '\J'i tO qut o momo cOn\tlho """'~u dtpo1s dt ter t1e1o J'!in.a:do o 

~~!~~::!.~~rci~,.~J;~~,~~111~~~u~:.~s;~~'~íc~~!?u~:~1~~~ e, por~n10, 
Perguntamix: porque 1130 •rnlxlm com o t•I O. S, A. F. E.? 

Visto q11t! o seu VijfO i>:ira na.da ~en·e. ~c111prc ~e fará um3 econo· 
mia q ut poder' reverter .t fa\'or d':t1itnllf Josl Car11tiro sem vintem 
que~ lembre de fo.tcr outr:i eitla11ta ... 

Está l'ÍSIO ••. O l'Í>lO ! ... 
Ou aqu1llo creo11->ç '6 paro u tubario )0$~ BarboS.t e outros 

ligurões esfolore111 •qucllc. cobres 7 ! 
Ora, pois! ... 

"O THl\Ll\SSI\" 

(Serviço de administração) 
COBRANÇA. - Rogamos aos nossos asslgnan

tes a fineza íle satisfazerem, logo que lhes sejam 
apresentados, os sous recibos r e lativos ao 2.o se
m estre, a cuja cobr ança estamos procedendo. 

A falta do pagam ento, além de p1•ojudlcar gran
demente o lndlspensavel equlllbrlo financeiro 
d'•O THAL.ASSA•, ol>rlgor-nos-hla a suspender 
lmmedlatamonto a r em ossa, o que nos seria bas
tante desagradavel, embora 11ao haja coisa mais 
loglca. 

Ainda nao estamos bom seguros do •m ethodo 
orçamentologlco• do •grande m estre• , e d'ahl a 
urgenola do 1109so podido, cuja lmportancla se r e
conheoe •a priori• . 

NUM EROS EXGOT ADOS : 
E9tao completamente exgotados 08 n.os 1, 2, 4 

e 27 do nosso semunarlo. 
Em vista dos muitos podidos que temos n'esse 

sentido, tencionamos fazer uma nova edlçao dos 
r eferidos numoros, logo que Isso nos seja pos
slvel. 

Serve esta deolaraçao de r esposta áquelles 
dos nossos l eit ores que nos toem feito pedidos 
acompanhados das respectlvas lmportanc las, e 
aos quaes, por numerosos, nos seria dlfflcll res
ponder em particular. 

A OS SRS. AGENTES : 
Por convenlencla de ser viço, a liquidação de 

contas com os nossos agentes será d'ora avante 
feita mensalmente. 

Para esse fim ser-lhos-hao fornecidos os res
pectlvos Impressos, que dovom s er-nos devolvi
dos com a lmportancla da llquldaçao, depois de 
preonohldos, como nos mesmos se Indica. 

E ' da maior convenlenola o cumprim ento 
d 'esta det ermlnaçao, para se evitarem mutua
mente despezas e trabalhos lnutels. 

--- ___,___ 
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OS MEL HORES SÃO ASSIM 

l~to n!o se pode perder! E' um mimo d'amostra. Ora tenham a 
bondade de lêr. 

O sr. Oermano Martins, bacharel lormado em direito, deputado, 
sccretiorio sreral do ministerio da ju>li\.,., sccretorio do Conselho Su
perior da Masristratura Judicial, director srcral dos negbcios de jus
tiça, conservador do rc1risto civil e advosrado, requereu ao sr. mi
nistro d.1 justiç;'I para que orden~e uma syndicancia aos $cus actos, 
nos sesruintes termos: • 

Cx-.tn0 ~r. Mini,tro dJ. Justiça 

Otrm:ano LopH Martin•, aau.do, ~ttrdarlo acra1 do mlnl.sterlo d:a ju.stiça 
S«r<tario do ConS<lho S11~rlor da Ma~istntura Judie ai e dhtt1or geral dos 

~ey-~~:.~ ~!t~~1~ j~3:1)~~~1~,,."~J°&':.'r:. ?uc:r::d! ~m~~,!ªq~~~~ç~: 
nttn~idade de proctdcr a uma syndlca11d• aos meus actos J»M se averi· 
5:,"~:r~~~fJ:f ;que eu porventura tcnhi t'Xtrcldo sobrt qua.lqucr membro 

tem ~=~::,;~.,',~·j:rg~'d: :':~•dd1:v~~~~~J~ :S~fr":t!i~~;n~:.~.~~ !:~ 
pessoa que n3o te11tu1 as mlnlmas afiuidadts polilicas com o su1>lica.11te e at~, 
sendo 1>0ssivel, que não tcnhR t"111bc111 relações J>H'O:\rs, 

Lisboa, 25 de Setembro de 1913. Oermai10 lotJtS Martins.• 

Gozaram este primor de l(rammatica do sr. bacharel formado 
em direito, secretario geral do ministcrio da justiÇtt, secretario do 
Conselho Superior da Magistratura Judlcinl, director geral dos ne
gocios de jnstiçn. conservador do rcsristo civil e ndvosrado? 

Começa por follnr na 3.• 1>essôa: Fulano ... te11do lido, e losro 
mais abaixo f>"SSa 1>arn a I .• pi:ssôa. . . aos 111t11s netos, e d'ahí n 
pouco ... q11r '"· voltando outra vc~ :13.•1>essôa ... pede a V. Ex.•. 

E olhem que este é dos illustrados ! ! 
U\'ra.! 

---~~~ 

Pf\NELLf\ Mf\L TRFITf\Df\ 

Lê-se n'nm jornal democratico da província: 

ANOTAÇÕE$ DO PASSADO (1912) Di• 30 d< agoslo. filia·~ no 

r."~:~J:~~:ti~~~:u:.:,:~:. t~od~. Ã"nh~1~~~~=·S:.::.!if~n1!PBa~~~ 
O.a 31. Cm Rtt.udlc~ sutttdc a dua, crl"anças dc4 e ~annos, tontbartt:n 

d2 l.11rt"ira um.a pantH~ d'11:u.t a fc-rvu, finndo muito m.tl tra1ada.• 

Pobre p.1ntlla! Coitadinha! ... 

QUE LINDf\S! 

Então que nos dizem ás lindas on1a111entaçõcs que por ahi vão 
para as lestas do anniversario da republica? 

V4. digam mal, disram ! Chamem-lhes reles e pelintras! 
Talvei no tempo da monarchia tivessea11parel'idoroisa melhor?! 
Invejosos! Más linsruas! 
Só os mastros a lin1tir desbotados! 

--.iv~~~~--~--------'lr-> 

"A VERDADE,, 

A este nosso illustre rolleira de Angra do llcroismo agradecemos 
as snas transcripções e as amavcis palavras que nos dirisre. 

Tambem muito reconl1eddos apresentamos os nossos cumpri· 
mentos a todos os Jomaes da província que se leem rderido ao 
Tlialassa com palavras amigas, transcrevendo coisas cl. do petiz. 

IDElf\ FIXf\ 

Conta o sr. Brito 01111acho na L11da: 

•Nio' qut o caso '<j• muito importante, a\·aliado o rurto tm motda cor· 

~~.~~~~~~a:rcir:..~J~~~.:~,~:rt1~d':~1:i1':~~d~tt~~: 
ftUO 0 roubo no 't_ntrOllClftlt11fO, f qYt roubo? 0 ~ um badalo! Ô lritor 
HLi a ,.êr que rtqulnttt dt n11h·1dr1 ha n'ctla luaplaç-Jo dt uptcto banal! 
A J>O:licia anda i pnxura Ja ~uctora do furto, qut pãttee str d'um.i frqutva 
proxima.• 

Jrn1ejoso! 

-""'~ 
OS UNIFORMES 

Diz-nos uma thalas'iinha, n'um postal todo chie, que não gosta 
dos novos unilormes da tro1>.1. 

Pois tenha paciencin. Isto agora não é ao irosto das meninas. 
E' ao sabor do sr. Brito Camacho. 

• 

C015f\S NOJ ENTf\5 

Temos recebido varias cartas 1lludindo t porquíssima campanha 
dos jomaes republicanos sobre a saude da Ausrusta Esposa do Rei 
D. Manocl. 

Olhem, illustres senhores. dep0is d'aquelle celebre artigo da 
Alontanha, já nos nlo admiramos de c;ol~ alsruma. 
· Que lhes ha .. emos de lazer! Pois ellcs at€ batem nas mies!! ... 

5E F055E P0551VELI .. . ----
Aquelle comido d'Algés valeu um dinheirão. O que ellcs ali dis

seram, Santo Deus ! 
E apezar de tudo não disseram a quarta 11arte do que ha para 

djzcr! 
O qne faria se tivessem dito ! .•. 
Era um succcsso . .. 

' 
~"""-

FRATERNIDADE 
---

Houve-a ... da Costa, 110 comlcio d'Alirés ! 
O bom é ouvir o que dizem uns e outros. 
Se vamos para os democrnticos, declaram : a sr•rotada cvolnl'io

nista começou a provocar a gente serl• e honesta! Se vamos para 
os do sr. Antonio Jos~. exclamam todos escamados: os arruaceiros 
dc1nocraticos, descal~s e de mansra$ arregaçadas. fártaram-se de 
provocar os hornens de bem ! · 

Nós, como somos muito imparciacs e amigos d'ambas as partes, 
achamos que Icem rnuita razão os democratioos no que dizem dos 
e,•olucionistas ... e estes d'aquelles ! .. . · 

E comnosco vae o leitor lambem, não é verdade? 

D'f\GULHETf\ 

Um empregado da Carnora, que estava a regar a Avenida, 
encharcou o sr. Aflonso Costa quando o Czar passava d'auto
movel. O rriminoso, é claro, loi tosro preso. 

Sua Omnipotencia, além da lavasrern, felizmente nada soflreu. 
Quem depois passou bastante incommodada foi a lavadeira de 
S. Ex.•. 

Ossos do ollicio ... 

THE/\TROS 
Republlca. - N s 8,30 e 10,30-Esti a terminar a revista De ra. 

pote e lenço, que t«utp successo tem causado. 
Trindade. - A reabertura d'este thentro está man:nda para o 

dia 20 do corrente, com a operettn em 3 netos, A l1111f/1er de 111ar
mo~, de O. Sclnck e M . Welkone, trndua;llo de Acacio Antunes e 
Nasamento Correia, com musica de R. S. Adolli. 

A protagonista será desem1>enhnda pela distincln cantom Judite 
da Costa . 

Apollo.-Ns 9 - Continua nsrradando no 1rnblico a peça phan· 
tastica O sonlio do11rado, que todas as noites d1anra srrande con
correncia ilquella casa de es11ectaculos. 

Avenida.-A's 8,~ 5 e 10,30 - A celebre re"isfa O 31 continua 
:~elr~~no snccesso; a apotheose de Luiz Salvador é de grande 

Rua dos Condes. -Abriu a epocha de inverno corn a revista Peço 
a palavra! que cahiu no animo do publico. O sccnario e o guarda 
roupa são riquíssimos. 

Cof)'Seu dos Recreloi--A's Q lnausrurou·se no sabbado passado 
a nova Companhia, comprovando a fama de que vinha precedida. 

Tem realmente numeros de irrande sensação. tacs como o ra
moso Robtedillo, no seu trab3tho no arame; Valazzi. Jonf(fe11r ex
traordinario; os admiraveis acrobatas de força Steronth Brothers. etc. 

Phantastlco.-A's S.45 e 10,30-A revista Piparota, prornette 
nio sahir tio cedo do carltt, tal é o su=sso que tern obtido. 

~1..u-

ANIMATOGRAPHOS 
Oa m elhore•, mala ohloa e de melhore• fita• 

• s.110 l'oz- -Animdognpho e variedades. A coupt<tisb e bailarina La 
Saltri e ~ dls:linCU mntora ltaHa Actis tootinuam com indo. 
r~ ~rt.g.~•t:io;.0A~~og;g::.,~ varied1 e1. 
Olympla - Rua dos Condtt. 
Cefttral - Avealda da Liberdade. 
The Splendld 1'01' Qarden. -Continua s<ndo este o ponto de rC\1111Jo 

prderido pela nossa to<icd•de • 
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ZARZUELA CHICA OU OS "CHICOS,, DA ZARZUELA 

• 

2 3 4 

... Y va V. a vêr, y va V. a vêr, lo que las cígarreras sabem hacer ... 

1 - A mi me lfamam la "pelos., ! 2 -A mi la de lavapiea ! (isto 6 mentira). 3 - Yo soy la que ha&o pltlllos ! .. 4 -Y yo tenso uno paio pa todas las Ires!. • 

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


