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31 DE JULHO 

1 que pcln 110,<:1 pnrcimoni:1 cm te dis(l"nsnr cn
l~o~, todo. nos hão de nppbuclir- cxccpt:i:1n· 
do tnlvc1. n~ ,•ictimns. Eml,orn! 

* 
A La,1/tma Jlttt,ita, ~nl,cn,lo qunnto n,,3 

A ultim.n ordcJn elo exercito publicn o 
rcgulnmento pnrn a cxccuç~o do "º"º co, 
digo de ju•tic;n militnr. i,ic1n bem ,·in,lo! 
Jln muito quu o pni4 o rci:lm,mv:1, o, 110s 
ultimos tlin,. tem nnclAdo g<-\ntf· immen~:.i: 
pelo, botcquin•, n t><'dir n t><'nn de morte, 
e ni\o lh'n tem podido son ·i1· por n«o sn-

in~tinctoij 111odc1·atlo.1 dn MÇilO portugucz:t 1-e• 
pn.;:nnm o~ C'!\pt"ctncu!o~ de t1nnguc, ,1ue o ~r. 
minh,tn., dn g1:('rr:, nmbicionn p:.ra ltt:\ glori:t, 
t,int a c.l:riti1n:ta lwura tli' l'!Ulmu.:ltcr {t !lppro, a, 
fio elo pniz o dotl poclcrc• constituiclo~, o ,o
guinto pn~s-cto do lei tcndcnto a modificnr o 
cnrnctcr snnguin:n·io do no,·o cocligo militm·, 
•cm comtudo lho 1-oul,nr a ~e\'Cridndc. 

* 
Xo ,cu .,r;1ndc• xdo pdn ordem e pd:lij Artigo 1 .• U novo cocligo nnlitnr sorli posa> 

instituiçõcd, o Diw·it, <le Xoticiai-hom·a ,•111 vc,.,.o p<'lo n. 1-'crnancl,•, Costn, trovn.dor 
lhe ,ejn.- foi o prnnciro :1 dnr contn no o t~ncnte ,lo ~riilhcrin. do <·xercito, strcnuo 
pniz Jo mo,lo por<JIIO os fu•ilnmentos ,e- tlcfonso,· ,ln pena ,lll morto. 
rilo executados. No cclcbrnf,o do neto, o i\rt. ~-· .\ os criminosos condomnados :t J><"na 
qur o codigo, sobretudo, 1·c·d:una .:, ,iltn· uhimo, cm ,,,,z d'umn. descnrgn dndn pelo. ocu, 
eio. As 1·01.cs do commnndo .cr:lo ijUbsti- cnmnr:itl:i• ,cr:\ :ipplil·n.ln a loiturndo mesmo co
tuidns por gestos, prohibin,lo rigoro.,n- digo, fdto pocmn. 110 lug,r do,tinnclo no sup· 
mente o, choque, de nrmno c qunr quer , plicio, cm :icto cunlinuo, cm frcnto do coclo
ruiclos cstrnnl:0$ :\ <l<'•cn.rgn fotnl, donde ,·('r elo justiçnclo, dc,fil:ir:i II colunmn que 118· 
se depreendo quo nl6n do si·. Fontes ~isti,· ,i cxccuç,,o. 
trimnphn c•gunlmentt• - n mimicn. Art. ~-· S<-nclo ju ,to bonrnr n memoria dos 

• mo1·1os, ficn o mesmo 11'0\'ador l~ornundcs Costa 
<'> pn.:;inn gnnguinnrin d:i moclcrnn his- di•pcn$ndo do eontinum· n trntluc~:io do Aslm

torin portugueza ! por que noi ,·cn~ ntt<·r· ccrw•, <l'Edgar (lui1wt . 
rnr, bojo que nos P'"')l~'·a,·nmos p:tr:t pnr- Art. ·1.0 

. \ trnclucc;iio cúnch1itl:1 no• ultimQ~ 
ti,· pnm n• prnins'.' O cspcrtrn lugulm:i! 6 oito ,mno• 8'•ni mini trndo, 1111ica,,1c11lc, cm pc· 

n1lto ,ini,ti'O il,· ,Tulio ,lo \"ill,rn:1 foito qurnus d,,.,.,, ao, crimino.o,, que porl'entura, 
dc,cnrgn ! ... Ollin, sabes o que to pc- snhrc\'h'nm ,1. lciturn elo codigo. 
<limos'.' ~ que te ,·,is cml,ol':I , Se queres § unice. 1-:xcepu,n-,c d'c•tn 1·e$tricç1io o Al
uma Yil'limn J>Oc.lrmo.s cntr,•g:\r·tf·, pnra 111uu11d· J41 .... ~n/w,-11.:. t1u<", <-tn \'Írtudc de di
rcu ron,olo, o sr. Scrpn, oflieinl do oxer· 1-eito~ ndquii-icloo, poder(, continuni· 11 ministl'llr 
cito ! Ahi t<'n~ mo•mo o •r. Con·o ! Fa- " mc$11u1 trnd11c~i10 nos seu, lcito11!•. 
zcmo, ni,uln o ~ncrificio de to di,1x,n- ,\rt. ;;.• l'nr:i cxnminnr o trabalho cnc.11·re· 

. JJ .·zt•J"( ,.,.,..1,,.t., ... l :tu ,1,, .. :,:fr"'C•o: c!c. 1-~ma comm: ;~, l uup,~! d, ... (K:1 .1 <!,\ :1 ... ·ral ·• 

-~flr o proprio •"· F1mtc,; mnis não, gndo no d i,tincto ti-ova. dQr, e cxpc1·imcnt,1r-lho 
é uum-tro ! Nem 11\t~mo o ~1·. 1,nr:io elo I os c:ffeitO.-i t·m primeiro lo:;~r, ~<"r:l nomc:ula 

~ ,·ortt <'.;.-.r~ e eontentn·tc, na ctrt<•itt de li mio. 

L"ll.U1"•'"' ' 
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§ unico. 0$ cacl:weres cl' estes soei os serão 
entregues clopois ás :mas famílias, ou á mesma 
academia so esta 05 exigi,· - a fim de pode,· 
celebrar ns suall sc~sucs. 

Art. 6.0 Da commit::ilâO fa1·:l pnl'to como vo, 
gal nato, o socio l\ lbcrto Pimentel l.º ba,xlo 
official. e na sua falta o socio Sousa Lobo, 1.0 

philosopho cspil'itualista da na~iío; 

LADAlNllA DO l3E..\l A~IAD0 

lkdicada ! infancio e•• DIAGIO D•: !'-OTICIAS 

Bcmdito sojas tu, ó bem Amado, 
Bem,lito sejas tu, eternamente. 

Maldito soj:, o !ilho do pec«ulo, 
Maldito o chumbo quo t,1 cl:is á gente. 

Bemclito soja o pito do cada dia, 
Bcmclilo sej:1s tu, cheio ele cebo. 

l'llalclita soja a tun gco.,-.·apbia, 
Malclito a-0jas tu, se te percebo. 

Bemdito S<\iª o mundo com que lides, 
Bcmclito seja aquillo que tu ames. 

}\fo]dit11. seja a mesa a que presides, 
::lfaldito o que perguntas nos exames. 

Bcmclito sejas tu dos corações, 
Bemclito seja sempro o que tu zélles. 

Maldito seja o inferno - e ns conjuncçõcs. 
Maldita seja a /listo,·i« do João Felix. 

Remdita soja a caixa do simonte, 
Bemclita a h~ra em que te vás das leth'as. 

FOL:ECETJ:M: 

ROCAMBOLE EM LI SBOA 
Romance po~tbomo de Ponson du Terrail 

(CcnlrnwiJo do o.• :Si) 

O commissario voltou,se, surpreltendido. 
Tinha diante ele si o habil Castello·Branco. 
- lfos como? Snbo alguma cousa d'isto? 
- Tudo. 
- Ent.:,o? 
- O verdadeiro Hocambole estA em Lisboa.. 

Fez a. "iagcm cm t-Orccirn classe o sahiu des· 
apercebido, entro os pass.,gciros, ha duas horas. 
Este que cl'aqui sahiu .. . 

- E um negociante fnmcez, atalhou o com
missario enC) hendo os hombros, d'um modo 
desanimador. 

-Peço perdão a, •. ex.', mas ni,o <:! 
- Como assim? 
- Este é apenas um cumplico de Rocambole. 
- Isso não p6de ser! 
- Tenho a certeza absoluta! Yenl v . ex.• 

como elle não tom:1 n nppnreeer mais aqui . 
- Isto é de endoidecer! 'l'ivcmos o passaro 

na mão e deixamól·o fugir! . 
' O sub,chefe da policia e o habil Antunes res

piraram. O commissario t inha sido illudido, 
como elles. 

A L.\N'l'ERNA ::IL\GICA 

)ínld ita a urn:1 que tu tens defronte 
lfalclitas sejam tantas favas pretas. 

Domdito sejas ta, "ezcs ~cm conto, 
Ilemdito seja• tu. ninda ttmn vez ... 

Ualdito sejas tu meu grande ponto, 
:\bidito s~jas tu ~ -o po1·t119u,z. 

CARICATURAS EM PROSA 

llunra a Portugal! 
~ O sultão de :lanziba,·, um indivi-

duo de côr pareia, sonho,· 11.bsoluto de 
algumas lcgu:1" do tcrritorio afrienno, do al
guns homens - e de algumas mulheres sobre 
tudo, pa.•ou per estes reinos ti,o clesaporccbido 
como a nullidado cios seus merecimentos re
queria. 

Chegado portm II Loncl res, a :1ristoc,·acia 
bl'itannic:1 mcchou-sc e o sult.io passou a ser o 
as~umpt.o dn semana. Dernm-lhc bailes, janta
res, recepçõcs o fostas. E xactamentc aquillo 
que algurnas vozes tem daclo aos grandes ho
mens . 

Em Paris, pela i111pol't,1ucia que este indivi
duo t(wC 0111 1nglatcrra, tan,bcm lhe J)t'epat':I· 
mm algumns recop~os . S. :M. o Sultão, para 
dnr uma prova do agradecimento ,lqucllcs dois 
paizes pelo moclo como o receberam, ni,o en
controu uu1 meio mais significativo elo que offe
recer um coitar do d imnantes no valor de dez 

1 mil francos n umn coriMa do thcatro da Gaieté. 
Br:wo, sultão, bravo! A tua frieza enco1\· 

trou /inalmento alguma cousa que a incen
diasse. Foi um,, mulher bonita-o cluvidosa. 

O commissario dava grandes passos impa-
cientes d'um lado, para outro, na sala . 

- Então está tndo perdido? 
-Saiba v. ex.• quo nilo. 
- O commissario pareceu cahir das nuvens. 
-Falle! ... 
-Quando eu entr:"'ª, sahia o tal individuo. 

Eu suspeitei d'cllc e .. . 
-Que fez? que foz? exclamou o commissa-

rio anciosnmcntc. 
- .;\!anelei-o seguir . . 
-Por c1ucm? 
- Pelo Pahnelln. 
O rosto do chefe tomou-se expnnsivc>. 
N'cste mo,uento batiam mysteriosamente qua-

tro pancadas ,t porta da salla. E xacta.mcnte 
uma por cabe~a. Os qnatro inclidduos est,·e
meceram. 

JI,wia alguma cous11 de terrível n'aquclle 
systema ele bater. Por isso os olhares das qua
tro pc.sons que est:wam na sala ,·oltarnm-se 
histincti,·amontc p,ll'a nquelle ponto. 

A porta abriu-se, como po1· encanto, e uma 
mulher fonuo~issimt1, toda ,·csticla de preto clon 
alguns p..1.Ssos nn saiu. 

Parou um momento e disse : 
- O sr. commissariu geral da polici:1? 
O commiasario adiantou-se. 
-Desojava fnllnr a v. ex.', cm particular . 
- Estou {.s ordens de v. ex.• 

Depois cl'i•to, o enthusiasmo de uma parte de 
Paris pelo ,·ei africano, não tem limites, o, npe
zm· elo bronzeado cio seu rosto, cllo 6 o ai vo de 
todo, os olhares fc1n ininos. 

Se é verdade (pie a 1'Cstnurnç~o de Ailonso 
x 11, o formoso nclolesccntc, foi preparncla por 
ee,·ta• damas hespanholos, achamos estranho 
que cm vez d'olle, nllo tenha sido oleYado ao 
throno de S. Fernando o sultão de Zanzibar, 
cs,ic lilho de uma n11tureza ardente, esse galan
teador por temperamento, e.~se mariclo do 300 
mulheres! 

Oh ! sult.ito ! A traz cio ti, como atr::z elos l'C· 

giiucnto• quo se deslocam, que1n sabe se irá. 
uma muhicliio do deusas? Mas, desde esse mo
mento, cri:, a l::uropa dcver-te-ha um geando 
favor. 'rel,a-has linndo do que elh tem do 
peior. S6 to pedimos um obsequio: pnrte para 
Zanzibar-o quanto antes! 

O padre Epyphanio tem a mania 
~ cios synonirnos. Nos seus sc,·mõcs ac.

cumuln os abuudantomonte. Nas suas 
co1wcrsns littcrarias tece os maiores elogios á. 
lingna portugucza, n'estc ponto particular. 

Ora o padre Epiphnneo encontrou ha tem
pos uma pessoa que lhe deu uma grande novi
dade. Consistiu ella em lhe affinnar que o sy
nony,no ern um:1 crMç,,o cc,-ebrina e falsa, 
po1·que cm nenhuma língua do mundo havia 
dnns palavras que tivessem exactamente a mcs· 
,na significação. 

-Isso nao pódo ser ! exclamo11 ello vendo 
por terra o seu edificio. Pelo menos a Jingua 
portugueza tem·n'os. 

-Engnna·SC rcvcr~ndissimo. 
-Ent.:io n1:o ha mesmo nenhum, nenhum? 
--!la dois ,ipeUAs ... 
-Qnnes são? 
-!'adro Epyphaneo. . . o Jayme José Ri-

bciN ele Oar,•nlho. 

E depois dirigindo-se aos seus subordinados: 
- Indaguem o que ha . • is tres horas est.nrei 

aqui . 
E, com um gesto, determinou-lhes que sabis

scm. 
O commisMrio puchou uma cadeira, offere

ceu-a à dama; sentou-se à sua mesa cio tl'aba. 
lho, e, com um gesto, indicou que estava prom
pto a dar-lhe attenção. 

A clama e1·gucu o ,·éo. Teria tnh·cz 22 an
nos. O seu rosto d'uma pallidez pocticn o encan
tadora, nuin;OU·Se "agnmente. Os olhos pretos 
e fu lgurantes brillrnram com um clarão subito. 
Parecia que toda n sua alma. se junt.wa ali, 
o'aquollo momento sup1"Cmo. O seio, de um 
contorno opulento, ilrfoxa nnciosamentc. 

O commissm·io estava abso1'!0. 
Elia foliou assim : 
-Acabo elo receber <l$tC telegrammn de Ba· 

dajoz : 
. Julia . Fui hontem roubado inclustriosa

men:e. Impossivol do seguir. O ladriio partiu 
no comboio. Est,io dadas providencias. Quando 
poderei , ·êr•te? 

Augusto.• 
- ::ici tuclo minha. senhora! - disso o com

missario meneando a c.~be~n descontente. É o 
homem! ... 

(Co11ti,wa). 
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160 A LAKTER~A ::\IACICA 

Contam-nos que nn meza de po1·- 1 Algucm e,pni,tou-so d 0 que a nm•ica n~o 
tugurz oncr.rrcgada de representar tocasse. O phcnomeno crn simples de explicar. 
entre nós o quadro historico dn De- Os musicos sopr,wam ,is trompns como do cos

golaçào elos i1111ocentes, se de1·a a um dos a!um- lume, porém o tufão, cntmndo polo lado op
nos o ~oguinte thema: posto, anniquilava M notas, pelo seguinte prin-

1Doscrever a, alegrias cl'um mancebo que cipio de phisica :--duas força~ eguaes e con-
acaba <lo ficar appro,•ado no seu exame.» trarias-destroem-se. 

Consta-nos mais, que ao examinando n:io Perguntt\\'a algucm: 
a1>rcsentaram o livro aon<lo olle esth·esso pre- Ô~ - Porque é que só ás quintas fei-
'l"iamcnte approvado. ..as Lisboa tem calor? 

Isto é, pouco mais ou menos, como se a um - Porque 6 pobre . Para te,· cnlor é preciso 
individuo que ,·ae caminhando p:ira a guilho- ter toilettes, e Lisboa não as tem. Po,· isso 
tina clisses,em: imitando o preceito catholico (JUO manda ouvir 

Do$Cr<wl\ as alegrias d'um condemnadc,, que missa aos domingos, ostabcl0<:e ter calor- ás 
acaba ele escapar ao snpplicio da pena ultima. quintas feiras. 

Com que colorido soria feita n descripçào, e Portugal 6 um paiz de prodígios 
com qu'e ~erenidade ! ele 10 a 14 a11nos, cm ambos os se. 

d'eo1· é experimental-o que julgai-o; 
i\las julgue-o quem nt,o quer experimenfal-o.» 

Partce-;io.; qttP ~ proprio-, ex:nr.in:ldores 
ooncordar:\o-com Camões. 

Appareccu quinta foira, :io fim da 
tardo, nas visinhanças da C:isa Ifa
vanoza - o tuf:io <le l\Iaonu. 

Ern tal a su~ violencia que d ifficilmente se 
poclia atr:wesM:· o largo <lo Lorelo. 

O lufào fo-6 immensQs esforços por dcstnii,· 
as caifatidos do cale central. Ni\o o con~eguiu. 

Dcpoig <lo esforços !ytanicos o tufilo mudou 
do idéa, e foi para o P1vseio P.ubEco. Não se 
podia parar! Comtudo os frequentadores esti
veram ali, 0, p<'· firme, nté ao fim . 

xos. Não so IG actualmcntc um0, fo. 
lhn, em que não se cncontl'em tres e quatro 
locae~ de pal'abcns ás fomilins ele clivcrsM cc-
1-'bl'idnclns do:s co!lcg:os e dos !ycous. 

$e isto continua começamos d'aqui a pouco 
a convidar os srs. ~xaminndoros a serem mais 
rigorosos nos exames! A mocidade quer ser 
cspe,.anços0, e intelligente c n:ío quer 1·igor? 
quer só elogios MS jol'llacs?? 

Olhem que lho soltamos sr. padre Amado . .. 
Depois se lhes morder, queixem-se. 

Partindo pal'n um <luello á espada, 
~ conta o Ohm·iva,·i, um fidalgo do an

tiga linhagem toimiwa cm vcstil' a 
armaclum do seus pacs. 

- )fas isso nào p<ldc ser, disse um dos pa
drinhc,s. 

- Pois é pena, tornou cllc. Tinha a certeza 
de que esta arniadura ele meu~ antepassados, 
mo ha,·ia de trazer felicidade! 

ECCOS 
11:ntrou-nos pela por!.'\ dentro quando menos 

n osperavnmos, sabem quem? a L1J1·a do fa
dinho. 

Como os seus accordc, suo maviosos ! como 
a ~ua motrefica~iio é phant.'lsiosa ! Como a sua 
pocsin 6 doce! 

El ia canta a morte e a vidn; o profano o 
o sagrado. Ella geme, nas suas endechas senti
montaes, a dcs,·cnhu·a cl'uma filha que pede um 
,·csticlo de secl,i ,í mãe, e que por fim se con
lt•nt n c<>m um vestido de chita! 

l•)lla incita A lucta os nobres caixeiros, e não 
ha poema épico q uc lhe tome o passo: 

Á lucta oh ' nob,·cs caixeir'ls ! 
JWa cantn o no,·o horario <los caminhos do 

ferro, e cli?. fIUC passou por Azambuja. Oh so
nora ly,·a do fadinho, porque vieste tu para o 
seio (l :i cidade cio m:1r1oore, que to mandará re
colher ao bairro d'Alfoma? Porque.cedeste ás 
scclucçõcs do 

\' nlci\o elo ,·iso é dôi· que om so,·cna 
Ora etc .? 

Porque não ficaste na AMmbuja? Fazias-nos 
t:into favo1· ! 

SECÇÃO DE ANNUNCIOS 

Comr,anbia real u<;S filminhos de íerro portuyurtes 'I ~~~ 
'I' ·r: . 1 º '"" 1 · ~ " êll'l a P8pecia lJ. /. )lS . s.;f} 

SETUBAL 
Desde ló de n:::o,\!' ~roximo futuro, ns e,p~<litões de ~\~ 

Halnio e p~h·o tt•o ,pie se rfte<:tu:nem dn l'~tl'l\·ilo 
de Lisbot1 e P~o do Bispo pn,·,, n do \º. ~. de Gnyn, 
ou vice.,·c1·s.a. twr:lo tnxRdn.:. pdri ,1.• &Cl'ic da t:nifn ea
pe<:ia\ 11 .... 7 de pcquon, ,·él~idade, :,o preto de 46000 
ra. por tonelndt\ de 1 :000 idlos:, de, ondo :3atisfaicr :\8 
conditô~.i cstipul11dat1 na rd·rid!l t:irifo e~pcch\l. 

EMºRZA DE 

:i-:1t~a 1·cmc~Sn$. s-osarào :ambem, do prnso de nrmn · 
zenn.gcm conecdh.h, por aquoH,, tarifn. ticaodó sujei::is 
âs condiçr,c~ d:\8 tn:-ifa, ;:::er~ts em tudo que u&o s~jftm 
contrtniM ~\s d ispo~iç~ d,. p:·csente. 

Lieuo•, 1.; de julho de 187.>.- O rlirector . • 1/. A. de 
Eiprtfp,,ira. 

JOÉ MARIA MENOE 
NO din 1 d~ r.gosto nbrir-sc '1n no pub!ico um:l cJe. 

gnut~ bl\rca pRrn uso do banhos que cstnr{l t·O· 
loc::1d:l 110 01clho1· sitio do rio. 

Os srs. bn11hish1.s tlOdcr:lo nli tomn.1· bnnho n tod:1 R 

hor:., e encontrnnto tod:tr, f\S co1nr,1odidR.;fos i>03Si\'Ci$ 
cm t.ncs esto.bclccimcotos. 'rcin qu1trtos de!.•, 2 .• o 3 . .a 

clASSC'. b:tuhos de ch,wA, de choque. etc. Preços r:tso:i
,•tis. fln Cfnreirn8 de 04',t~.i n todl\ R. horâ do Cnca de 
Nossa Senhora e da prai:l dr Troiuo. 

Com11anhia real dos ta111i11lios 1!~ f crro 1101·111guezes 

VIAGENS DE ncaE!O 
Dc,d,• $1 de julho nt.; 31 de outuhro. - Bilhews de 

id:"t e ,·ol ta, :i preços rc~.lur.idos. \':\Hdes po.1·a IDA. nos 
snl>l>:tdos ou \'C8llern$ de di:t~ santificndos. pelos com
boios mixtos cu expressos, qu:rndo oa houver, e para a 
, ·01/ll'A :'1s scgu11dns: ou terças f'ciras. ou em qunl
quer dos dois dias seguintes aos snntifiçados, pelos C<>m
J.;oioa mixtos ou expressos, <tUftndo oa: houver. 

Os 1>in.s:,gciros dn linhfl de lesto poderão seguir piua 
uorto J>Clos eomboiol correios. 

Pnr:1 mais csclarecimcntog ,•cjnm,se 03 c~trt:1.1.ea nfii., 
:<Rdo~ nns tiitaçõe8 e logrues do costume. 

Lisuoa, :?;1 de julho de 1$7~. -O dircctor, .lf. li. de 
Rt1,,·e9tteira. 

EXPEDIENTE 
Terminam no dia 31 <le julho todas as assigoaturas lla LANTEHKA :HAGlCA, semanal. 
Tbdas as pessoas que até ao dia 1: csbn-::un inscriptas corno al-signantes, tC'em recebido, sem au

grnento de preço. 31 m1meros c:m Yez de 12. 
Para aqudlas _pcs~oas quC' assignaram a folha semanal por um :-c1110strc, accrcscc o augmento de 

pre~ no sq-undo !runeslrc. 
Hoga~1os o.os ~rs. assignanles o ~bsequio dr C'1wiarem a irnporlancia das suas assignaluras, para não 

soffrerem mlrwrnpçao na remessa do .1ornal. 
Li:,boa. rnez 400 réis.-Provincias, mcz 520 réis. 
As assignat.uras la,~to p~rn Li~h_oa co:?o para as .P~'~Yinci~s são pa~as adiantadas. . 
Para negocios rclati,·os a adrn11ustraçao dc,·ein clingw-se a rua do :Korle n.° H5, '1.º- Para neo-oc10s 

de redacç:10 á rua do Príncipe. 23, 1.°- Lisboa. 0 
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