
LISBOA, 21 DE JULHO 

· , BOLETIM DO DIA I clcbcis j:trdin,. estendendo do longo os hrnci
nlaos mirr:u.los n pedirem-lhe ngua, como no 

Os ncontl'éimcntos do, ulti,nos dins, Apc· qu:irto :icto dos ,·clhos mclodmmos dn Hun dos 
znr do nos pnrcccrcm de uma importnncia (.'Q11dcs ! l>o qn:mdo cm quando chcgnr-lhc-ha 
que ntto mercc=o m,·ncion:u·-~c, rcsnmC'-o:. o nos mn·iclos n mel:mtholica tondn cln guit:irn\ 
Paiz, Ol'g!lo J}l'Íncipal du partido historico, nacionnl, o trr:l cnt:io muitissima pena da~ ~uns 
no seguinte iclyllio, cheio de S1tn\'idndc <' gr:mdc, ,le,·n,,,idiíos no Collete ]~nca,·,w<l,,, e 
eloçm·n : dns •Un• orgins c,trcpito•ns no Jnnlim de lt:ili11! 

• O que se cshi pMsando ''<"·SC e mal ac Oh! Lisbvn, T,isbon ! clcixn os festins do 
ac1·cditn. Chcgn a suspeitar-se que Portn- J.01-d-mniro e ,·oltn para c:í depressa que n~o 
gal caiu nns mãos elo b:inelo de l•'ra-Dia- cst:ls ahi bem' Se1·:is opprimidn pela intlcxi,·cl 

1 

volo. Os bens do Estado o os dinheiros etiqueta inglczn ! 'l'el':ls \'Ontndo de dcscnl~11r 
dos contribuiutca parecem presn de ln- :is bt,t:,s o 11em sempre o poderás fazei·; e do
driícs, cm pna·tilhn, clepoi• do um hnco :IS· pois, no immcn,o lnbyrinto d'c»rns ruas, n. ~ 
tucioso bem suceodido., gr:\n,lio!-1:, m~c·~ttldo d'cssas constru<..·~ifo~, n 

Como o leito,· clc,·er:\ achar i,to bello, nllu,·inauto 6m·burinho d'cssc mundo, tu só te 
p111·a rccitnr, na p,·,ia, :\ bcirn m:u·, <·om r,\, apr<·nclido 1·cnlmcnto el1111s cousas: como .e 
ncompm,lrnmcnto cfo \'Íoln' difüdl t•ncontrar mil lil,ras clisJ ons:1,·cis no• tc,\s 

* cofres e como é facil g11stnl-M muito bem cm 
V no, a estas ho1·<1$1 caminho de Lon· Londres! 

elrcs, o sr. bnr,'lo de. :llcndonça, presidente 
da municipalidade Lisbonense, o ,·no com 
cite J.isl,oa, n !>\la doce compnnhcir11, n cs 
posa dos seus c·ant:orcs ! Oh! como a nossu 
pobre cidade se vae :\dmirar, nu grande 
Bnbylonia moderna! Uomo clln vno On· 

doude<:cr om Hegcnt-Street ! Como ns vc· 
lhas enxaquecas naciounes o ,·~o fozor sof
frer sob os pesados 110,·ociros do Ingla 
terrn ! J<: depois, como cita terá penn do 
seu 1'<\io elo crystnl, elas cnsinhns ela :l-Orra, 

ela snn lua formosa! Como clln nchnrií, 
em fim, \'Crclaclo nos "crsos do sr . .Toflo 
ele Lcnios! .. . Ficam-lho M longe, ns 
noites cio Passeio, a uiolnncolin elo seu 
g:lz, a innoccncin csquh-a. ela sua agua, 
n opulcncia <ln sua pocirn virginitl, a 
magestncle secular ela s.un canalisaçiio, 
o nrco ela rua Augusta, n praça ela Pi
guoir:l, os seus nmigos vci·cfldorcs, tudo! 
Nos sonmo:s agitado~ tcní ,·isões cheins 
ele trisleza ! \ 'c1·á as an·o,-cs dos seus 

CARICATURAS EM PROSA 

., 'TS , Começam a t<wmar~se no s(•10 dtt 
~ elnssc eom111crci:1I, as cliYisõcs ptll'li-

r daria•. Dois grupos perfoitamente de
finidos ~stiio em campo. Gm, o grupo que trn
balha eom O$ eaixei"is pnrn o ncd,rclo elas lo
jas foch:1d(ts nos domingos, outro, o grnpo que 
nilo nclmitte css:1 convcnç:io. K:i ban,leirn dos 
p1·imoiro~ lê-~c : 

- Dcscanço M domingo ! )fortos ele trabalho· 
clur~mtc. a scmiHH\1 <1ucremos um din pnnl pns
sclar, p:lra nos <li ,•crtirmo~, etc. 

);o C>to11tlnrtc elo outro : 
- Tenham os cnix<:in.>:-; u111 di.t {10 clc.t-c:u,ço 

pot scm:mtt, rc,·cs:-tndo-se e conscrvaitdo-se 
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abC'rt:l~ as lojM pam :1s necessidades do pu
b lico i • 

Pócle-so cli,.cr (p1c o primeiro crestes partido~ 
<'Sl:Í no poder, e que o s<>gundo é a opposiçi\o, 
como no s.,·stcma constitucionnl que fc•lizmcnte 
no~ r(\g<;. 

CJ. govcrnan1cn tnc, deram um cheque ,1 Op· 
po,i~:'.o com o succcsso Basto Hctroz da rua 
cio, Hotrozeiros. 

,\ c1pposiçiio acaba de dar 11111 cheque MS 

gon•rnamcntac& - no circo Price- inte,·rom
pcndc> a repr0$cnta~ito d\unn comedia d o sr. 

L uiz ele Anll~O A bata/li(! <la ''"ª dos Ret>'O· 
zefros. 

Eil-o, cm campo! 
Í-: :t.provoitar, amigos ... 

,é._ Conhece-se <111e falta ao .Jonwl d« 
_... .\'oilc um rcdncto,· principal '. 

• / Antc-hontem foi grauclc a nossa sur· 
presa, vendo <1110 o artigo do funclo vinha cm 
ver,o, com rimas:difficois. Apcsur de disfar
çaclo cm prosa, cm facil 1·cconheccr u lingua
gem <los Deuses. 

Eis um trecho : 

, Parece quo terminou 
:\ discussAo 
Da ques tão 
Das tarifas. 
}; n no,·iclado 

)fois digna mcnç,io !• 

O sr. eh·. Lopo Vnz de Sampaio o ;\folio, ;\ 
qo<'111 está cncai·rcgacla a parto politicado .J,,,.. 
,wl ,z,, .Voite, sempre te\'C gran<lo qucdn pM:t 

pocsi,1! 
1\ ,•:mtc clilccto filho do Apollo ! 

.\ L.\~TERNA )C.\GICA 

ox.' teria foito, 11'cssas pnlnnus, o maior elogio 
ao nctor que executou o typo aristocrat ico do 
duque do ,\leria . 

,\h ! como o noticiarista ficaria contento, e 
furiosos, nós, o nctor o o publico se tivesse po
diclo clizcr, que o actor Santos, na intm·protação 
do duqne do Aloria, typo carnctoristico da alta 
$OCiedaclo parisiense, tinha sido ... portuguoz cio 
lei! 

Oh ! socicebdo pntriotica P.-imci,·o de De· 
zemln-o, n quanto obrigas! 

COHRE::>PO~DEXCl A 

Q«e1·ido «s$i9nante 
V. ex.• diz na sun cnrtn que os trabalhos do 

nos.so estimado clcscnhistn )h1nucl de Macedo, 
apresentado, 1111 l anlcnui .lfa9ic«, forem n sua 
susccptibilidndc, candicln como uma cocem! 
~ão chwiclamos crcl-o! Comtudo, , •. ex.• pela 
cburnca ,·irgindndo ela sun alma, rn,;gacln t.:10 
cruelmente na vel'd,1cle dos factos, está na im
possibilidade do lo,· Bal,,ac, 1!'1aubcrt, o Hugo; 
do ter sobro a ~ta9ere da sua sala, os nlhuns 
elo G1warni, de Orevin, do Gill, do Damnicr, 
d o T cnnycl o de Ortcgo. 

T em do cxpulsm· dn sua ost,mto n Biblin; 
De queimar os quadros do Courbct; 
De ra~a,· o Novo 'l'estamcnto com o cpiso

dio da ~fogdnlena; 
De inutilisar todns as ercnçõcs do cspirito 

hcllcnico, na sua gi·flndo nudez ,·irginlll; 
1 De enterrar do no,·o a Vcnus do )lilo, o de 

. X ... ~ um pobre marinh·a, bastante erguer o cnmnrtcllo sob,-c os primo1-cs dn cs-
~ ignor,mto para tor tido um logm· de cul~tura em todos os tc1'.1pos; . 

honra cnti-o os ~eus, e bastante os- Em eonclu,i\o, dcstrmr,i os m111s bellos pro-
troiM p,wa ter cindo cabo ele tudo o que tinha. dltCtos do espirito humano, 
liojc est:\ "clho, 1-cpugn:mtc e arruinMlo. Passn Nn poc~ia, 
cucostndo a um bordiío da ilha da Mndcira, o No romnnco, 
conscr.-a como rccordnç,"\o do seu passado, um Xo eh·ama, 
chapou cio aba di rei ta. Faz pena. Nn histo.-ia, 

Pn,snvn umn vez diante el'um grupo de ra- Na trngeclia, 
pnzes, oxpon,lo frnncamcnto o mau estado ela Na pintum, 
sua moral, no nspccto crapuloso-o o mau os- Kn ai·cbitcctura, 
tndo das suas finanças, na toiltlle. Na csculptura, 

Um indi"iduo disse : E n11 musica! 
- Que ho11·orosa tysicn elo algibeira tom o l!' iMr-lhc-ha o que? Um mundo ni\o menos 

X!... rns to: o Thesouro dos meninos, o Carlos )[a. 

Outro replicou: gno, n lmperntriz Porcinn, o 'l'cs tamcnto do 
- Pnrn sei· a tysicn gallopante só lho falt:1 g nllo, o largo da palmatoria, o )Cnnucl cegui-

tor quau·o J>CrMS ! nho, os frades do J>Cdrn o o Pharolciro dn 
Guin!. .. 

& ~ , Um jorirnl do Porto, ccnsur:wa ha 
. , ~ dias o actor Santos, no desempenho 
' <:, elo marquez do Villcmcr,-a oxccu-

ç,io 111:1is completa quo o publico portuguez tem 
Yisto ~l'nm pe1·sonagcm. Entro outra~ cousns 
aprcciavcis elizia o collcgn, quo o actor San tos 
ro"o!a,·n n'nquollo papel a escol« fl'(mcez«. 

O que ,cn\ esta escola? 
:,;in;;ucm o ·sabe, a não ser o noticiarista a 

que :illuclimos. 
0 .1clo, porém, o caso do ter o escriptor cm 

qucst~o querido dizer que o actor Santos. no 
nrnrqucz de Villcmer, era um typo francez, s . 

Quer "· ex.• impossibili tar a arto de ser n 
expressão da "ordade? Pois bem! impossibili
te-a; porque não? cona "· ox.• ao Lou""º, :\OS 

muzcus do Lond,-cs, da It.alin e ela A llemanhn, 
,is bibliothocas do todos os pai;,:es ; clc,trun, elo 
uma ,·ez par:i sempre, tudo o que lá exis to cio 
mais ncfando-pnra , ·. ox.•, o do mais bollo
par:\ o resto da lmmnnidndo. 

Comtudo, nine\;\ depois, aos olhos de"· ex.•, 
na nrn e nos inte riores domostieos, tal"oz np
pareçnm as situações nlllictivas. Como poder,\ 
v. ex.• conscn •nr-se 11'csto detestavel g lobo su
blmnar? Ah! só lhe resta um romcdio : cmi-

grnr para a côrto celestial, levando os poemas 
elo Viciai debaixo do braço. 

Querido aui911<mle: 
A arto, nn sua miss,10, tom os olhos fitos 

n'um grando ideal, o não os pódc desviar d'ali 
para so preoccupnr elas virgens do quiuze an-
1101. A salvaguarda elo seu pudo1· está entregue 
.l. fnmilia, e foi pnra ós transes difficcis qll<l se 
inventou a folha do vinlt«l 

AliM te1·iamos a intm·,•enção ela policia nas 
melodias sensuacij ele Aubor e ele Bollini, e 
uns li berdades plasticas do estatuario Cai·· 
penux. 

V. ex.•, na am:wel cal'la que nos dcrigiu, 
não tem rnsão nenhumn. 

Quer saber o <1uo tem? Disse-o um nosso 
amigo: 

-Uma linda fórma de lctm! 

Encontrámos u' 11111 jornnl hcspanhol esto 
suelto, dedicado ao governo que, felizmente, 
nos 1-cgo. 'l'cm immcnso cspirito. 

E! q_uo sostieno cl timon 
Dei bnque, con tal eritcrio, 
Que nos ha dado el pinpon 
Y ha construído un bautisterio 
Ahi á cada rincon, 
Parn nuostro 1-cfrigerio, 
~o mci-cco vitupcl'iO 
No, no, 1101 mil vecos no! 

Ah! 
Que ilustri1do minis tc.rio ! 
Y que partido tan serio! 

Oh! 
E scl,rn,a la oposicion : 
Esto se lo Uo,·,\ e l diablo; 
E l clesórdcn que se nota 
No lo utoya ni San Pnblo : 
Ln hneicnda cst:\ c1\ banci1rrotn, 
Y, ó no sé yo lo quo habla, 
Ó hace este gobicrno icliota 
Dei pais un ccmcntcrio. 
Bnjo, bnjo, el n1inistcrio. 

Ah! 
Pero no ticuo l'ason 
~ingunn la opo~icion. 

Quasi toda a imprensa (, unanimc cm pedir 
quo nas corridas ele touros sejam abolidas as 
pé9as. Nada mais jn~to, uacln mais louvavel. 

O barbaro cs1>ectacl1lo das corridas ainda so 
so póde tolerar sob o ponto de vista da forç.~ 
bruta completamente domio.ada pela arte. Á 
colem d 'um nnimnl selvagem, temeroso, medo
nho, oppõe-so a destreza, a pericin, a educação 
tcclmica. É 11111a cspccic ,!e apologia feita ao 
homem, {, sua intc lligencia, ,\ sua superiorida
de nJornl. 

Por isso acccitam-sc o toleram-se as sortes 
crmn bandarilheiro h,1bil com o touro. l'!Ias 
quanclo o homem, descendo dn sun superioi-i
dado intelleotual, quer medir-se com um boi 



A LAN'l'ERNA MAGICA 

ANTES DA PARADA, pol' Manuel ele Macedo 

-Ó trinta e trcs ! onde está clla '? Onde diabo n encaixaste?- A cspnda, meu tcneutc ?-Nii.o, cnbcça de burro! a borla de J>Ó de arroz! 

ACTUALIDADES, por Borda llo Pin h e iro 

PREPARATIVOS PARA A PARADA DE 24 DE JULHO 

Rei Antonio Maria eu&!'lill·SO cm caea, dcsejtt 
mostrar ao Po\linbo a son pcricia em c<u:alª 
gar e que tão bem susten1 as rcdcas d'uma 
alimaria como 36 do governo, por isso 

(Continuaçiio) 

fnrll es:traordinarios exercicios no dia 2-1 - rom• 
pen\ arcos de papel (feitos com os joruaes da op· 
J>Osiçào) e 

acenas d'c<1ni1ibrio V'Crdndeirai;nC'ote pbantastic:u. 
e cs1)antosas. 

O povinho •pplnudir!i com dclii-io opcsor de 
não entender nAdn. 

Not.a. - Todas ns sccnas de cquilibrio em que é immiocntc, serão cxttutadas pc1o Rei A11tonio no Roeio. cm frente das senhoras-a quem dtscjA ag rad:\r. 
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-braço n br:1ço-pennittan1-11os n expressilo, 
então o espcctneulo t<>rnn-~e brnt:11, indigno o 
bnrbnro. O ,angue corre inutilm~ntc, e temo, 
diante dos olho, um qundro duplnmente ver
gonhoso, pnra o; que n ellc :i»istem, e pam os 
que o consentem. 

Por tanto q ac a~ nuctol'idndcs secundem um 
pouco o, esfor~o, da parte intclligente do pu
blico. 

Dizem que o e:wallei1·0 l3awlhn no seu pro
ximo beneficio. for:i de,appa1X'CCr ,is 1>éga.•. 
E,te neto honra-o ,obre-maneira e desmente 
um pquco a opini.:o gemi hnvidn n seu ,·espci
to. O sol póde nppl:1ucli l-o menos, mM n som
bm compen.nl-o-hn com pro1lignlid,1dc. 

Q,wm n bon :1r,·oro se ehegn, boa soml,1·a o 
cobro: 

ECCOS 

.\ l'alndini vem n Lisboa no começo d'outu
Ll'o, com um g:·nndo repo .. torio e nma bell issi
ma companhia. 

e i thentro <lo Principc Henl, tu que entizi
c~ com tanto• e,forços cm prol cln arte pol'
tuguezn, nhi kns o teu prcpnrndo elo ÍCl'l'O 
o o teu olco de rlgnclo de bacalhnn ! ~[as , . ., se 
nlnrgas as bnnc:aln•. aliú$ rcclnmnmos pa,·n ti 
o fogo elo c.:u. à falta d'outro. 

.. 
.. * 

.Pai·te pm·:i Yidngo o sr. ministl'O <lo reino, 
que, está sentindo ha muito, cnfot"tmncntos, ga-

A LANTERNA lIAGlCA 

zcs, e outros encommoclos intestinncs. Pm·11 lhe 
dc..-cjar ,,lgumn cousa, desejamos no seu csto
mago, o '}UO n oposi~ioo lhe de•cja ,\ pasta: 
um pl'ompto alivio. 

• 
* * 

Dizem que o, mcrgulhadol'cs cousegnirnm 
tirn1· a celebre facn de matto, do fundo do mm·. 
Como Xeptnno Yt\O ficar triste, e como a com
panhia do$ seguros ,·nc ficar alegre, e como o 
sr. Bsto,·ào de ::;ouza, vno perder alguns con
tos de réis!. .. .... 

X:,o é cx:tcto que todns as trinta deusas os
cripturaelns por \\ºhittoyne, expressamente pnrn 
os seus l'ecreios, s~j:\m foins como $C disse. 
Ilou ,•c confusão com alguns elos artiotas mas
culinos esc1·ipt11rados tambem. Alguma• pare
cem l,onitns, pelo menos vistAs de noite, no 
p:t~~c-io, e clnnçtun o ean-can n prhnV1·. 

1 

•*• 
Tnmhcm toma parte nos festejos do dia 2'1 

cm Lisboa a phylarmonica ela M<>ita. 
Que felicidade p:ll'll nós se clla justificasse o 

sou titulo! 

l'l'<\jec!n-sc (·l'C:\I" Clll Lisbon, nmn folhn COlll 
o titulo Jli9-l~fe. 

Ser,\ or<;iio dos interesses <ln rna ela Bi
te,ign, e clcfonclcd com clenodo as imunidnclcs 
ela rua dos Fnnquciro~. 

A Democ,·acia pcl'gnntn se n non\ folha scní 
cscriptn cm inglez. ~nnca, senhores ! A non1 
folh,1 preza-se· elo ser porlnguczn, e cm port11-
g11ez escrc,·crü, cmhorn os seus inimigos Jh'o 
queiram c-on!cstar depois. 

.. 
.. * 

Rcccbemss o prospccto de um no,·o jornal que 
se projccta c1·enr cm Br:ign, sob o titulo - O 
C,,mpe<lo de A,,·tugal. Prometto SCl' nvau~ado 
o ,mti-elol'ical. 

Registamos cst11 noticia com vcrclncloil'O prn
r.(>1· por vermos n demonstração do que Brngn 
so modifica a olhos vistos . As SCCMS hottcn• 
tolicas dos forço.• polns ru:1s, e ns outras sce
nas c-ai·na,·nlescas das Jl>'OCi..i;íJes, '""º cm clc
cadcncia. A cidade alegra-se, melhora, vivi
licn-~e. O caminho do ferro, poudo-n cm co11-
t:1cto com a populaç~o libernl cio Pol'to, foi 
como uma nrtc,·in do homem l'obusto lançando 
um jol'ro do sangue pmo nas artorins comba. 
tidas cl'nma ,·cllm bo,1ta. l ºm amigo nosso syn
thetirn a oxtl'nol'dinnri:1 trnnsformação da ve
tusta capital elo )1 inho n11 seguinte phrase: 

- Brag:1 cst:\ nmn scg,mela P:wis ! 
B hcm que a ilnprcn,a lihcral acompanho elo 

perto o 1110,·imento extraordinario que a capi
tnl elo )linho tem ticlo ultimamente. $6 nos J>O
l'Cee qnc cm ,·oz da nova folha se denominar 

- O Campeifo de Portugal, devia clinmar-so 
O (.,'anipc,1o d~ B,·aga, ou quando muito - O 
Campc,,o do ,lfi>1ho ! 

ESPJ<:O'l'AOliLOS 

CA$l1'0 US1JONEll~l-:.-E111presn .1/'rnnçn & C.• 
Grande exposi~âo do 162 figuras do cora 

di,·idiclas em 25 quncll'os.-'l'oclos os dias clns 
J I ela m:u,bi, até ás 11 cl:l noite. 

gntmcla :WO réi~, {t~ quintas foir:is 300 
réis. 

SECÇÃO DE Al~~TUNCIOS 

CHAPEl;S de toclns :is qualidades e feitios pelos ultimo:,; u1.odelos ele Pari:s, grande e vnrinelo sortimento para senho
ra"' c c reanças, elo ~ :0 00 a 10:000 réi,.. . 

Arranjam-,e todos os cha1~eu:s antigos f., moela. J fo todos os p1·eparos J)l'CCisos parn chapeus elo qualquer qualidade o enfeites 
pnr11. vestidos. 

ATELIER DE C OSTURA 
Fazen1- :se vestido,-;: , casacos, capM, fotos do crea11ça e enxovae:s completos parn noiva;.:, A ,·i,ta dos ultün os 

figurino;.;:, tudo 1nuito barato, com pel·íei<;·ão, b1·evidade e o 1nai,.. apu1·ado boln g·osto. 
Recebe-se toda n qua lidade ele encommondas de toelo o reino, d:\S ilhns o do todas as tOl'l'M do l3l'núl, satisfazendo-se de prompto, o tt-a

tando-se dos despachos. 

61 , TRAVESSA DE SANTA JUSTA, 1.° 
(~eg·uncla e;a;oado. vindo da rua Aug-usta para a rua da P1·ata ) 

LIS DOA 

A LAN"TER:-..A MAC.,;.ICA, :folha <li:l.ria 

CO~DICÇÕES DA ASSIGNA'l'URA 

Lisboa, por mez ... .. ... ..... ........ . ... ....... . . 
Proviacias, idem . ...... ... .. .. . ..... .. . .. . . ... . . . 

z;~ ré;s I A ,,ulso . ......... . ..................... ... ...... . ~020 réis 

Toda n co!Tespondencia rclath·a á acltninistrnç:lo, run cio Nol'te n.0 145, 1.0-Pnra a redncção :t ma do Principe1 23, l.º-Lisboa. 

'l'yp. de Christo,·ào Augueto Rodrigu~, rua do Norte, 145. 


