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Ao Sr. Jo5o Sem Pátria. — Mandamos o sen

artigo para a sua lovadeira. E são tantas as meias

qne V. S. descalçon qne.... bem compreliende.

Ao Sr. Elias U. D. Son.—Parece-nos já ter

visto esse Palhaço, et nom lenons A lêlrenne.

Recebemos :

Dizia-se hontem, polka para piano por Ger-

mano de Moraes, editada pelos Srs. Narciso & C."

Tlonitinha ; mas esperamos melhores festas.

XaTiáoca, polka tombem paro piano, por J. M.

6. offerecida á Exma. Sra. D...., cujo producto
_ da polka — é destinado ao Azylo de meninos

desvalidoB.

Rio do Ouro, quadrilha brilhante, por Qui-
rino J. B. Vieira, offerecida ao Sr. .T. J. da Costa

e Silva.

Convites :
Do Club Mozart poro o sarou de hoje, com

qne esto Bociedade fecha o serie de festos brilhantes

com qne entretev-e 03 seus sócios durante o cor-
rente anuo.

Do Grêmio S. João Baptista, poro o especta-

cnlo que teve lugor no dia 20, representondo-se A

Qraça de Deus.

A respeito do comes e bebes, nada! nem um

peru, nem um panier de chainpogne Trop de

fteurs !

j|..i_h..|..-~-..--h--1 1 i i Mj*rJt±i*:±*<~±i**J*

Rio, 27 de Dezembro de 1879.

Se eu tivesse a pretenção de nm dia

ser embalsamado membro do Instituto His-

torico, emprehendia a historia dos bonds

no Rio de Janeiro, segundo o seguinte

plano :
1." _ Da gondola ao bond, ou de Te-

neza a New-York, com uns prolagomenos
Bobre o progresso e nma nenia chorada

ao passado ;
2." — Inauguração do bond, origem no-

biliaria da palavra, suppresBão das distan-

cias, Botafogo na rua do Ouvidor;
3_. _ As plataformas, ou o pórtico de

nm noventa e tres gorado ;

4.ii _ Os passaportes de passagem, ou

o publico feito fiscal das componhias;

5.' _ O imposto do vintém, ou Kelé

feito governo.
Este ultimo periodo, que aindfl não tem

o seu ponto final, afigura-se o mais pavo-

roso ; requer em primeiro lugar a philoso-

phia para explicar ametempsychoso da alma

do Camaradinha no enceplialo do cinco

de janeiro; em segundo...
Em segundo, quem sabe? teremos tal-

vez a revolução contra el-rei Vintém.

Trabalha-se para isso, pelo menos: o

governo, de um lado ; a imprensa, do ou-

tro; e o povo de ambos.
A imprensa levantou a lebre, o povo

pergunta onde está o gato, e o governo
visita os arsenaes, prepara cartucliame;

e ahi temos um sarilho d'arnias em todas

as fortalezas e quartéis, o Sr. Gávea á

frente, o que me tranquillisa até corto

ponto, pois é sabido que o illustre gene-

ral, coitado 1 celebrisou-se mais na paz do

que na guerra, Sestro de familial...

0 povo, porém—sempre no ar como

a santa mãi de S. Pedro - prepara-se por

seu lado, escorva as suas espoletas, com-

pra munições, (O Lavanlt já vendeu cento

e cincoenta revolvera) 1 afia os seus es-

petos, amola as suas navalhas, aguça os

garfos. . . Todos se armam emfim, e cada

qual o melhor qne pôde para o assalto

aos bonda.
Pois eu declaro ingenuamente, hei de

investir contra os bonds, armado apenas

de nm vintém.

Para quem conhece o nosso publico bo-

nanchão e pacifico a próxima revolução

se parece muito com as conferências do

Sr. Pereira da Silva: tempestades n'um

copo d'agua.

S. Ex. promette anaiysar litterariamente

este ou aquelle século, sobe á tribuna da

Gloria, falia, falia muito, falia muito tempo,

mas sem dizer cousa alguma que já não

seja muito sabida. Cita os escriptores de

uma época com a passividade do catalogo,

diz que existio Bernardim Ribeiro, que

Camões escreveu os Lusíadas, que Fulano

foi appellidado Homero portuguez por es-

crever bons romances, e finalmente cita

Garret, Alexandre Herculano e Castilho ;

mas não analysa nem compara cousa ai-

guma. t
Estes discursos Bem fundo critico, n um

estylo amorphe quando muito consegui-

riam fazer dormir e seriam completamente

innoceutes, se não tivessem a pretenção

de converter a tribuna classifica em pia-

taforma do senado...
Atraz da cortina, conselheiro ..

*
... Que é hoje o lugar dos conferentes,

depois da prohibição do chefe de policia

que só consente o enthusiasmo favorável

aos que governam.
Tem-se invectivado essa nova ordem po-

licial, cohibindo as trovoadas oratórias,

como um attentado ás livres discussões,

e é verdade ; mas eu alegro-me com ella,

por vêr que a própria policia reconheceu

assim que as conferências têm seu valor.

Vedadas nos theatros, podem brilhar

alhures, tudo está em fazel-ae a propósito,
segundo um programma organisado e com

fins úteis.
Já se prohibe alguma cousa ; é nm bom

prenuncio. ^ ^

Resenha tlicaíral

Não foi propriamente uma festa o bene-

ficio da Sra. Apollonia.
0 publico affliiiu presuroso a saudar .

a intelligente artista; -ipplnudiu-a com

respeito, distingiiiu-a com palmas, flo- f-,
res e outras provas da mais vehemcnte

sympathia; a poesia celebron-lhes os me-

ritos, cantou-lhe os mimos. Mas era uma

despedida ; e isso bastou para que, atravéz

do enthusiasmo sincero, das estrophes bel-

Ias e justas, transpirasse um que de tristeza

do adens, ura travo de saudade prematura.
Ainda assim o espeotacnlo correu bn-

lhantemente ; e a beneficiada teve tudo em

profusão ; palmas, jóias, versos. ..

Tudo quanto merecia ter.

Depois d'essa despedida com as Lagri-

mas de Maria e de mais alguém, que chora

em bellos alexandrinos a próxima partida
da Sra. Apollonia para o Recife, tivemos

ob Engatados, no Gyinnasio, onde estreia-

ram Dia» Braga e outros artistas intelli-

gentes, a Sra. Velluti entre elles.

Por este achado archeologico só deve ter

elogios a companhia ; a Sra. Velluti repre-

Benta um passado cheio de glorias, a Can-

diani do drama, um epi-taphio dramático ;

que nos merece todo respeito. Mas estreiar

com ob Engeitados.. ¦
Parece até de mau agouro.
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Em primeiro lugar não é novo o drama.
Em segundo é peior que muita peça ve-

lha, pois com protenções a moderna tem
muito defeito dos antigos dramulhões ; e só
mesmo por muito boa vontade dá-se o nome
de drama aquella enfiada do artigos rheto-
ricos, commuramente declamatórios, bons
talvez para serem recitados do púlpito ;
mas insupportaveis na scena.

E todavia o assumpto pode prestar-se ;
mas além do assumpto, alguma cousa mais
devia prestar, e assim não é infelizmente.

D'ahi a frieza do publico, coitado I moido
já de discussões do código.

Para não rematai- repetindo que conti-
nuauí os Sonhos iVOuro, na Phenix e outras
cousa^ menos d'ouro nos outros theatros, eis
um dos muitos sonetos que a Sra. Apol-
lonia inspirou.. .

Um ao acaso :

Vai tarde e mal trajada a minha humilde oferta...
Nas leis da impolidoz». incurso estou, confuso ;
lí antes, pois, de traçar a saudação incerta,
Joelho em terra, perdão, minha Senhora, eu peço...

Mas, sinto que a etiqueta a inspiração me aperta. . .
Ao líi familiar vou dar portanto ingresso,
Para bradar-te : „ Artista, o teu condão desperta
Sempre, aa palmas febris d'um colossa! suecesso!... "

Sorris-te de desdém?!... Os versos são mesquinhos?!...
Pois rasga-os... entre as mãos, aacóde oa pedacinhos
K dispersa-os no or, dos dedos atravez. ..

Verás quo, apezar d'isso, em mil volteios, lentos,
— Borboletas de neve — a medo, os fragmentos,
(Jyrando. irão lamber-te os pequeninos pés !!. ..

E' de Affonso Celso.

Não ha queixar diC" sorte.

A. de Lino.

JNossa correspondência

Bahia, 25.

Querido A. Gil.

Tenho sido um tanto canalha, confesso,
faltando á minha promessa como um mi-
nistro d'estado ; mas não serás tu de certo

que me atirarás a primeira pedra. E eu

podía mesmo desculpar-me com o cansaço
da viagem, com a embriagues do trium-

pho, com a recepção das bahianas, com
as emoções do parafuso... Prefiro, porém,

a liiandar-te uma carta, cheia de desçul-

pas como de devedor a credor, dar noti-
cias apimentadas, do vatapá, do carurü...

Antes t'arda que nunca.

§
Em primeiro lugar.
A Bahía ó uma bella cidade, feialdade

á parte, e tem seus encantos de vaidosa.
Vista do mar, com as suas torres bran-
cas, muitas torres brancas, com as suas
casas brancas, umas trepadas nos morros,
outras cá em baixo á espera da gente,
com o seu Bomfim que se estira branco
á esquerda, parece uma serra de alvas
cristas ; logo, porém, que se sobe á serra

pelo parafuso, nem tudo é branco assim.
Pelo contrario. Ha mesmo muita gente

refractaría aos raios solares e que teima
em não reílectir como os redactores do
Cruzeiro.

§
Em segundo.
As bahianas são de um chiqnismo de

fazer a gente... Ah 1 se eu não fosse casado 1
Dengosas, faceiras, com uns requebros de

andaluza, a sibillarem seus ss, verdadeiras
balas que nos traspassam o coração mais
encouraçado pela fé conjugai, tem toda a
seducção do crime adubado com a pimenta
dos olhares negros, cheios de meiguice e
de canthnrida... Ah! se eu não fosse ca-
sado, cora que gana me atirava ao azeite...
do dendê!

§
Mas tudo tem compensação.
E emquanto o Vicente, o Belisario, o

Américo, o Saldanha... saboreiam os qui-
tutes bahianos da cidade alta, eu desço o

parafuso com o Bahia para entregar-me ás
doçuras da cidade baixa com um denodo
de quem pretende voltar logo. E se a
Bahia é boa, o Bahia tem todos os cari-
nhos do bom hospitaleiro, e mostra todo
dia outras novidades da terra da cocada
morena.

A Bahia é pois uma grande cidade, e
o Bahia uma grande cousa.

§
Por ora, estamos um pouco alliviados de

manifestações e discursos, e temos apenas o
cuidado dos exames ; mas com a bondade
dos lentes e a protecção do Sr. do Bom-
Fim, estaremos breve doutores. *)

Adeus...
Ah! se os leitores da Bevista me man-

darem as festas, guarda-as até a volta.
D. Fipio. ;

O Imposto do vintém

Martha e Justa,
Duas pobres costureiras,
Tem apenas o preciso
Da receita curta e justa,
Por cima muito juizo
E cotão nas algíbeíras ;
Não são como a amiga Lisa
A quem a vida não custa

Por não ser justa,
Nem lisa.

E agora, com o imposto

Do vimtem

Levam as duas, coitadas!
De manhã até sol posto
A dizerem que não tem,
Que são duas desgraçadas.
Mas Lisa que acha acertada

A medida,

Porque passa alegre vida,
Larga, crespa e descuidos»,
Diz ás pobres companheiras :
— Calem-se ahi, seus pelens,
Deixem-se de choradeiras —
Que eu darei os tres vinténs.

TOBT.

*) Que totalidade! N. da K.

Gazetilha

A Bevista Illustrada está no gozo da
mais perfeita saúde, e á espera que os
leitores lhe mandem as festas, em quanto
é tempo.

#
O governo decidio com as companhias

de bonds que, em vez de se exigir bru-
talmente o vintém de imposto, os empre-
gados pedirão humildemente :

— As festas para o ministro da fa-
zenda.

*
O Sr. chefe de polícia prohibio aos cou-

ferentes fallarem publicamente nos thea-
tros, contra as immoralidades do goveruo.

La vai o Sr. Lopes Trovão para detraz .
da cortina.

*
O Jornal do Coinmercio acha muito bom

e acertado pagar-se o imposto do vintém.
Pudera, se elle é o melhor freguez

dos vinténs do imposto. K.
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Modas e costumo

CARTAS A „ REVISTA. „

Melifluo A. Gil.

Como eu te deixava perceber em mi-
nha ultima, a moda tendia por suas cir-
cumvoluções naturaes a confundir agente
séria com... a outra gente. As mulheres
sizudas, decotando-se, as galantes, afognir
do-se, tendiam á igualdade perante a toi-
lette, a uma confusão bem fatal ás ultimas.

Pois bem, esta confusão operou-se, nao
pela igualdade, mas pela extreraação, pae-
sou o sol pela lua; e o perigo já não
é só tomar Diva por Luciola, mas tam-
bem vice-versa.

E? fora de toda a duvida que o regu-
lamento policial, marcando o que umas
podem mostrar, e deixando liberdade franca
ás outras, concorreu grandiosamente para
esse resultado, muito prejudicial ás Carne-
lias sem Armandos.

Ha todavia um ponto ainda de contacto:
são os nós que nos amarram pelas per-
nas e que só têm a vantagem de nos
darem ares de guarda-chuva de cabeça
para baixo, porque quanto ao mais, são
bem differendes do nó gordio. Um pouco
de geito, e todos se desatam sem o au-
xilio'da espada de Alexandre.

Como começa a fazer calor, e as ando-
rinhas voltaram, o collete de flanella foi
deposto a um canto; e apenas o algodão
arredonda as costellas das nervosas que
se alimentam de paixão e raios da lua.

Eu prefiro os beefsteah mal assados, já
que a mania de derramar os cabellos
pela testa abaixo, tanto aduba os enso-
pados com as madeixas das cosinheiras
pelintras.

Felizmente a moda tende a levantal-os
para o cume do encephalo, e breve se-
remos chins. sem a intervenção do Sr.
Calado.

E eis que me occupo pó dos pentea-
dos, sem dizer palavra sobre o estofo da
moda — a chita Pompaduur —muito pro-
pria para encobrir o sujo. Se o Hudson
pertencesse ao bello -sexo...

E como com essa chita, que é barata, é

forçoso usar grandes brilhantes para prova
de que se tem marido rico, nada de falsos
europeis sem cotação no prego; e espero
como festas, alguma cousa de mais chique,
ei u?

Estou cançada de promessas e de ser
sempre tua por amor,

M. de S. Chicinon.

Bibliogrnphia

Foi-nos offerecido um exemplar da Co-
hcçâo de estudos e documentos a favor da re-

forma da ortografia em sentido sônico, pu-
blicada em Lisboa, pelo Dr. José Barbosa
Leão, que desde algum tempo se occupa
do assumpto — estabelecer uma orthogra-
phia uniforme e uniformisar também a pro-
sodia da lingua pórtugueza.

Apezar da opposição que encontra oBeu
projecto, o autor continua firme em sua
idéia, apresentando entre outros argumen-
tos a necessidade de tornar fácil ao povo
aprender a ler e escrever, Confiando que
se o seu livro fòr lido e meditado a reforma
se fará.

Pensa porém inversamente o Sr. Latino
qne, depois de ter lido e meditado, lavrou
parecer contrario, allegando que quando a
humanidade se volta para o passado in-
dagando a historia de sua evolução, pare-
ce-lhe de todo interessante o estudo da
historia das linguas.

Em todo caso, o que é fora de duvida é
que, ou por systema ou por ignorância a
etymologia vai desapparecendo cada vez
mais da lingua pórtugueza, o que parece
justificar a reforma do Sr. Barbosa on o
parecer da Academia Eenl de Lisboa.

Tudo está em decidir qual o melhor.

A proximidade do anno novo nos é an-
nunciada por uma alluvião de folhinhas,
cada qual mais esmeradainente interessante.

Assim temos para 1880;
Folhinha dos Srs. J. Coursell & C, li-

vreiras;
Dos Srs. Leuzinger & Filhos, comrner-

ciantes ;
Dos Srs. Scassa Simas & C, alfaiates;
Dos Srs. Monteiro da tinta.
AJ vista disso, osjornaes decidiram guar-

dar-se para outra vez.
A. Gil.

ObscrraçOeg

Bem razão tem o Sr. Machado de Assis :
os poetas modernos cantam justamente o
que já foi cantado pelos românticos —
os pés da Sra. Polônia, por exemplo.

Pois eu, que não sou poeta, se cantasse
a Sra. Apolouia, havia de ir subindo sem-
pre do pé para a mão.

o
A falta de repertório é tal, que a em-

preza do Gymnasio agarrou-se aos dramas
Engeitados pelas outras.

o
E' sobretudo o marido infeliz que tem

razão de chamar a sua esposa :
„ Minha cara á metade 1 "

O
Uma turqueza uão é a mulher de um

turco..
R.

Piruetns

Parece que lavra contra o Sr. Passos,
da estrada de ferro, um descontentamento
geral entre a gente que tem negócios
com a dita estrada ; e parece também que
esse descontentamento provém unicamente
de cada pessoa querer um regulamento
especial para si e substituir-se ao direotor.

Duas cousas, porém, me afiançam que
os negócios assim correriam peior, pois é
justamente agora que o Sr. Passos vai
descobrindo uns arranjos e que o Cruzeiro
mais descalça os tamancos contra a es-
trada e seu director.

0 Cruzeiro que não gosta d'elle, ó que
elle é bom — o Sr. Passos e não o Cru-
zeiro.

i>

Levado por um republicanismo fatal e
esquecido de que a humanidade só deve
encontrar n'estas piruetas os bons conse-
lhos e sãs inspirações, propugnei da vez
passada o imposto do vintém, levando mi-
nha imprudência ao ponto de dizer que
não pagava.

Isto bastou para que rebentassem no
Jornal os entrelinbados do governo em
defeza do vintém. Ora eu sei o que nos
custa tudo aquillo e, receiapdo mais ar-
tigos, bato já nos peitos e declaro penitet
me... Eu pago o vintém, antes que ve-
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nhnm dois de imposto para defoza do
imposto de um.

4>

Uma senhora do mundo chique apeia-se
do bond, apalpa os bolsos e reclama in-
dignada :

Roubaram minha carteira e foi no
bond...

0 marido receiando novo bote:
Mas nào sentiste cousa alguma?
Bem senti, sim, um typo passar-me

o braço pela cintura; mas podia lá ima-
ginar que era para isso...

Cada um com sua idéa.
N'um armazém de louça.
O marido observa um bello vaso de

porcellana; ella namora Fausto e Marga-
rida, em biscuit, que se beijam.

Elle, realista: — Tão bonito, que chega
a dar vontade !

Ella, romântica: — E'... chega a dar
vontade!

Pensamento do conselho fiscal do Cru-
zeiro:

Antes dar o vintém do imposto, do que
pagar o pato tonto.

K. Burro.

Ricochetes

A' hora que é, oito da noite, a cigarra
deixou de psiar pela creança travessa, e
a lua, de encontro aos muros brancos da
cidade, esbatese n'um reflexo preguiçoso
e desmaiado como um olhar de virgem
apaixonada e chlorotica.

(Não reparem, on tenho meus attaques
de poesia.)

Isto que se dá aqui, eu imagino que
se dá igualmente muito além, na cidade
de S. José que floresce risonha e faceira
nas margens do Mípibu, modesto ribeiro
em que dei o primeiro mergulho

— Mas, óla amigo, para onde nos leva ?
e que historia é essa de S. José, de ri-
beiro modesto e de mergulho 

(Isto são os leitores que perguntam.)

Faço estás declarações, esboço esta pe-
quena historia, em primeiro lugar para
que, depois de minha morto, setenta ci-
dades importantes não se disputem entre

si a gloria de me terem sido venturoso
berço ; em segundo, para vos dizer que
ha lá em S. José um vigário, excellente
pai de familia e de um conhecimento pro-
fundo das cousas da nossa terra.

Exemplo de sua sciencia, eis duas provas,
nina grande inaxima que, invertida, dá
„ Peior que este governo, só o que ha de
vir" e esteepitaphio esculpido no túmulo
de sua mãi :

„ Aqui jaz os restos mortaes de 
morta etc. — Seu filho vigário lhe inan-
dou fazer isso — Oomo prova de amor

jüial. "

A
Ha tanto menos grammatica no epítaphio

quanto mais philosophia no annexim viga-
riuno ; por isso tranquillisa-me extrema-
mente a declaração policial do Dr. Pinda-
hiba, de que a corda sustenta o ministério.

E faz muito bem a coroa — desde que a
sustentação do ministério passou a ser obra
sua—de agüentar um governo assaz mo-
desto para contentar-se com um vintém
porque outro poderá vir que precise de
dois, e, com a policia tão bem disposta
como a do nosso chefe, teríamos do pagar
e não bufar.

E se bufássemos...

A
E se bufássemos, está ahi a promessa do

Sr. Dr. Pindahiba, asseverada pelo Diário
Official, prisão, pancada, processo... o que
preciso for, a começar pelos conferentes.
Patrocínio, Trovão.. . estendendo-se até á
„ portuguezada mim e perigosa. "

A phrase é do Sr. chefe...
Diante de tão bella perspectiva, eu chego

a invejar a sorte „ dos quinhentos e tantos"
que já foram presos preventivamente, aem
serem degolados.

Felizes I esses ao menos foram presos
em paz.

De tudo isso resta-nos a nós cá da Re-
vista a gloria de ter feito fallar o grande
órgão, triste gloria! porque se o silencio
do Jornal custa onro ao governo, qnauto
não terão custado estas mirificas palavras :

„0 povo devia, ter reclamado antes
contra o imposto ; agora é tarde, o vin-
tem é lei.(i

Enorme o Jornal! Eile que anda sem-
pre pelos corredores da câmara atraz de
arranjos, pensa que o povo também tem
tempo de acompanhar as discussões par-
lamentares!

Os patrões estão furiosos com o fecha-
mento das portas ; a rapaziada porém não
conta com o máo humor e prepara-se para
tomar um furtão de alegrias.

Ha todavia um perigo na soltura dos
caixeiros : se elles, em vez de applaudi-
rem o Vasques, manifestam-se contra o
vintém, adeus liberdade! vai tudo da ta-
verna para o xelindró, e os patrões de
exclamarem então : —

Ea não dizia !

A
Os Esculapios é que não querem saber

do vintém e apresentam cada conta de
fazer a gente arregalar o olho I

Foi justamente o que aconteceu ao Sr.
Linhares que agüentou com umas...

Pois eu acho que, quando se é bas-
tante feliz para se escapar vivo das mãos
de um medico, deve-se pagar com prazer
a conta mais tremenda.

JüSIO.

Coisas

O Jorria. do Commercio deu finalmente
uma carta de Pariz em que não se des-
compõe nem o governo republicano de
Grevy, nem o realismo do „immundo E.
Zola. •¦'

E' singular!
Rolando.

j^rvxso

Agradecendo a todos os assig-
nantes das províncias que manda-
ram satisfazer a importância de
suas assignaturas, rogamos aos que
ainda não o fizeram o obséquio de
seguir tão bom exemplo certos de
que muito lhe ficara agradecida

> A Administração.

N. B. — A importância das as-
signaturas pôde ser enviada em
carta registrada no correio e com
o valor declarado.
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