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José -Bonifácio

Erara 2 horas e meia da madrugada,
do dia 26 de Outubro, quando o rutilante
espirito de José Bonifácio, deixando o in-
volnoro terreno, se apagava nos mvsterioa
da morte, como si luz de uma estrella, na
immensidade do espaço.

E, com a celeridade cruciante que
teem as grandes desgraças,a noticia d'e.sse
passamento, devorando o espaço, vinha,
como uma bala perdida, ferir, ao mesmo
tempo, o coração de todos os seus com-
patriotas.

Era bem cedo ainda, e, já, affixada á"porta das redacções. estava a cruel nova,
que os traseuntes iam passando de bocca
em bocca, entre exclamações de dolorido
espanto,e uma fugaz esperança de duvida,
sobre a sua authenticidade.

Mas, não havia que duvidar.
José Bonifácio não existia, mais !
Só nos restava choral-o I

O patrimônio nacional tinha sido des-
falcado do seu maior ihesouro ; a tribuna
parlamentar estava erma ; a democracia
perdera o seu general em chefe e a socie-
dade ficava sem esse exemplo vivo de
todas as virtudes. A repercussão do golpe
doloroso, 'lançava a todo o Brazil, como
que o véu de uma immensa orpbandade.

As paixões e as coleras amainavam-se,
como por encanto ; os homens de opiniões
mais oppostas, tinham as mesmas pa-
lavras para lamentar a desgraça, que nos
feria a todos ; e, como no momento do pe-
rigo, ou em face dos cataclismos da natu-
resa, as crenças antagônicas e as indi-
vidualidades irrecouciliaveis, fraternisa-
vam, na mesma desgraça.

Uma só voz se seguia, para lamentar a
qnéda do grande batalhador e para entoar
hossanas á sua sacrosanta memória.

E' que elle compartilhava da naturesa
dos justos, do condão das alma.s illumi-
nadas e da intrepidez dos heróes.

Era um pharol, para todas as noites
caliginosas I

A sua historia era tão simples como
grandiosa.

Aonde quer que um despotismo se fizesse
sentir, ahi estava elle, para tomar a de-
fesa do opprimido.

Aonde quer,que uma esperança sorrisse,
a sua figura illuminada era das primeiras
que apparecia, para applaudir.

Cavalleiro andante do progresso, com os
olhos na sua estrella, seguia contente e

inlemerato, som vér os perigos, ou vo-
tando-lhes profundo despreso.

Foi a voz mais larga e mais vibrante
que tem tido o liberalismo,em nosso parla-
mento.

Os seus discursos são um padrão de
gloria e u fonte inexaurivel aonde a gera-
ção nova irá inalar a sede de justiça
qne a devora, recuperando as forças, e

podendo-se servir delia, como das águas
íustraes de um haptismn .

E, para arrebatar ainda mais as ima-

ginacões, todos o vêem como um soldado,

que se deixa matar, n'nm posto de honra I

A vida de José Bonifácio é muito pura
e muito gloriosa, sem duvida ; mas, sem a
ultima sessão do Senado, o sen caracter e
o seu talento, não ficariam bem definidos

para os contemporâneos.
Era preciso vel-o, ali, no posto mais

avançado,fazendo,todos os dias,um grande
exforço para levantas- o moral do sen par-
tido. e para impulsinar as reformas, a que
devotara a sua vida ! Sabia-se que elle
soffria,que os médicos lhe, reconmendavam
descanç.o, e,todavia, no posto de honra qne
a nação lhe assignalára, conhecendo bem,

que as vistas dc todos os opprimidos o se-
guiam, elle não vacillava em affrontar o
cansaço e a excitação dos grandes dis-
cursos,arriscando a vida,para cumprir um
dever de patriotismo.

Xinguem poderia,como elle, justificar o
seu silencio e a sua tolerância, em face da
nova situação. Todavia, luetuu como um
athteta, corpo a corpo, braço a braço. O
talento e a sinceridade davam-lhe a força
de uma legião.

Eis o homem que o Brazil acaba de

perder, o campeão do bem e da liberdade,
em cujas mãos se desfraldava uma ban-
deira seduetora, que nos devia guiará
conquista do futuro 1

O gladiador cahiu, mas sobre o seu
corpo inanimado vemos a própria imagem
da Pátria debruçada, com os olhos razos
de lagrimas, porem jurando sobre o seu
coração ainda quente, seguir na trilha

que elle lhe apontava,
Os seus exemplos fruetifiearão.
A impressão deixada pela sua morte é

duradoura e profunda.
Não morrem nem retrocedem os paizes,

que assim manifestam, uuisooos, culto á
virtude, applausos á abnegação e preito à
heroicidade.

E', atravez de dores que a humanidade
caminha I

Honremos essa santa memória e ajoe-
lhemo-nos ante esse typo de todas as vir-
tudes.

Immenso, indefinivel, é o golpe que nos
fere.

Maior, porem é o exemplo, que- nos foi
legado I

J. Verim.

fw.W/5 wm
A lleuista Illustrada continua a passar

sem novidade em sua importante saúde,
graças a náo fazer parte da imperial co-
mitiva, que viaja om S. Paulo, percor-
rendo as vias férreas, mas parecendo,
antes, percorrer os teleg-raphos da pro-
vincia.

Custa, alé, a crer, como os eorrespon-
dentes teem tempo de mandar as suas
missivas, ou como não as resumem, syste-
maticamente, n'estas significativas pa-
lavras :

— Estamos a deitar os bófes pela boccal
E' que. afinal, a gente da imprensa é

dura ea reportagem, ha alguns annos,
educa verdadeiros Bargossis.

Assim, ás viagens pela noite sticcedem-
se as madrugadas, em visitas a estabele-
cimentes fabris ou industrias... desertos,
almoços com a velocidade de .«30 kilometros
por hora, jantares gallopantes, e somnos
reduzidos á expressão mais simples.

Desconfiamos, mesmo, que cada jornal
mandou tres correspondentes, que se revê-
sam no serviço, dormindo um,emquanto o
outro vôa,e emquanto o terceiro escreve...

Só assim.
Xós, que já sabíamos a sorte que nos

esperava, fingimos dar pouca importância
á excursão, e contando que a nossa ansen-
cia não fosse notada, entre a allnvião de
correspondentes, deixamo-nos ficar em
casa, muito descançados.

Como foi bom I
Viagens assim,só por um óculo 1

Dizemos isso, porque das narrações que
vêem nos jornaes, deprehendemos que a
excursão tem sido vertiginosa, festiva,
apenas,por parte das auetoridades, esbar-
rando, a cada passo, com scenas da escra-
vidão, pouco agradáveis, e que teem obri-

gado o imperante a fazer não pequeno
numero de phrases.

Tem havido seus attritos...
Em Campinas, por exemplo, consta que

o digno juiz de direito, quiz aproveitara
estada do imperador, para effecíuar so-
lemnemente, a libertação dos sexagena-
rios, mas que isso encontrou seria opposi-

I ção.
Depois, a cada passo, uma confusão

entre, o chefe do Estado e o dr. Peder-
neirasl

Aqui é uma musica que vem ao eneon-
tro do representante do Jornal do Com-
mercio, tocando o hymno, em meio das
auetoridades que soltam vivas, e que
querem, por força, beijar a mão do nosso
extimavel collega...

Alem, é um digno proprietário, que se
dirige á magestade, familiarmente, pediu-

I do-lhe a fineza de mandar publicar nas
columnas do seu conceituado jornal, um

; annuncio de preto fugido...
Estes e outros episódios, arrefecem,con-

sideravelmente,o calor das manifestações.

j E, até já se falia em que a viagem será
I abreviada, tendo algumas populações de

/
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ficur com a mesma cura—dos jesuítas de
lui.

Emfim, so o itinerário, fosse mais pau-
latinamente executado, ainda uos anima-
riamos.

Pnrem viajar á guizii de tolegriimmas,
francamente, não nos agrada,

Terça-feira ultima, segundo o costume,
foi enorme a afflueucia de povo aos cerni-
terios.

Os mortos receberam devidas homena-
gens, o as companhias de bonds tiniram o
ventre tle misérias.

Uma verdadeira romaria. I
No recinto dos mortos a animação era

grande.
As campas, ein geral, enfeitadas. Só a

valia commum apresentava o seu aspecto
desolado e de abandono.

Eis ! dizia um poli tico, apontando a,
— é a nossa rocha 'farpeia.

A mansão do proletário 1 tornava-
lhe um jornalista.

Coitado I
Vocês lastimam-n'o, mas exploram-

n'o.
Nós ? Quem explora o proletário é a

... rhetorica.
Notou-se este anno que a campa do vis-

conde do Rio Branco, alem de ricamente
enfeitada, esteve, sempre,rodeada de povo,
em piedosa romagem.

Escrevemos alguma cousa, em nosso
penúltimo numero sobre a guerra atroz
que está soffrendo, de quasi toda a uossa
imprensa, uma das letras mais sympathi-
cas e dignas do alphabeto : o X.

Como de caso pensado, todos os nossos
collegas continuam a escrever, repetidas
vezes estima, estraonilnario, estrangeiro,
e outras palavras que teem direito pelo
menos a um X, sem nenhum, absoluta-
mente.

Porque essa guerra ?
Dar-se-ha caso que essa letra fosse vo-

tada ao ostracismo ?
Uma tal injustiça peza-nos, tanto mais

que o X nos parece digito ile alguma at-
tenção.

Pela sua forma distineta, elle lembra
uma pequena thesoura, um verdadeiro
symbolo, ua vida jornalística.

Pousado sobre os seus dois pés mignons,
ostenta uma attitude nobre a erecta, que
indica que elle não so curva a imposições.

Com algum esforço de imaginação, elle

parece, mesmo, dizer aos que o substituem
por um reles S:

— Cruz I
Basta de perseguição 1

Ainda é assumpto das conversações a
agradável surpresa que a todos nos pro-
poreiouon o governo, fazeudo questão, na
Câmara, da votação do projecto abolindo
a pena de açoites, e conseguindo que elle,
seja lei do paiz.

Foi um bom rasgo 1 Todavia, ninguém
lh'o agradece. Como compreliender isto ?

E' que, um ministério que fez questão

de gabinete do anno o meio de escravidão,
o do encrava.nento dn Corto na província
tio Rio, i.iId podia, decentemente, fazer o
quo fez, su uiulÍvuh ü.\trouho3 íi Mia vou*
tado, lhe nãu tivessem forçudo n mão.

1-3. foi isso o quo ,,-..- do...
Na ("'ninara,ainda uão ha muito raspou-

dondo a uma interpretação de Atlbnso
1 Celso Júnior, o presidente du conselho sus-

tentou essa pena degradante, declarando
que os juizes que a não upplictisscui, pre-

! varieavatn.
Ora, eom a mais ligeira bòa vontade,

tui pena seria eliminada, sem necessidade
de projecto algum.

Bastava que o governo chamasse a at-
tenção da magistratura para o artigo 179,
í; li) da Constituição,que diz,textualmente,
o seguinte :

.. Desde jtl ficam abolidos os açoites, a
tortura, ii marca de ferro quente e todas
as mais penas cruéis. »

Bastava isso, porque tudos sabem, que
quando a Constituição, como lei funda-
mental se achar em conflic.to com qualquer
lei ordinária, esta não pôde prevalecer, e
é de facto derogada.

Quanto ao artigo 179 ninguém pôde
olvidar, que elle está em pleno vigor e é
citado, quotidianamente, pelos esclavagis-

; tas, por ser o tal em que elles se baseain,

para declarar que o escravo .'• uma pro-
j piedade garantida pela Constituição.

Esta, porem, como se sabe não tem nas
suas paginas a palavra escravo. Ao con-
trario,o projecto de Constituição, tio artigo
23)4 dizia que a assembléa geral trataria
da emancipação lenta dos escravos, esse
artigo, com a talpalavra foi sup-
primido.

Tal facto é bem significativo.

0 dia 1 de novembro, data da morte de
Rio Branco, é, ao mesmo tempo, o anui-
versario natalicio do Sr. senador Correia.

Ambos pertenceram ao longendario mi-
! nisterio de 7 de Março, que em lucta gi-

gantesca, libertou os berços.
Uma tal coincidência parece dar, assim,

a entender, que, ao que sobrevive, com-

pete luetar pela obra do companheiro
cabido.

O Sr. senador Correia tem, já, alguns
serviços á causa primordial da nossa pa-
tria, e, ultimamente, não aceitando a pre-
sidencia (lo Rio Grande do Sul, como qne
se reservou uma liberdade de acção, da
qual é licito esperar um renovamento de
esforços, em prol da causa iniciada pelo
visconde do Rio Branco.

Ha coincidências, qne não deixam de
1 impor certas responsabilidades.

Um dos nossos amigos diz a um redactor
do Apóstolo '.

 Então o imperador não visitou os

jesuítas de Itú ?
— E' verdade. Era de esperar. A via-

gem'tem sido tão vertiginosa, que se vè,
log'0, que elle auda com o diabo uo corpo.

Dominó.

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
Continua aberta o tom sido muito fre-

qiieiilnda a exposição do quadros do Hon-
riq.iH Bernardelli e Ntcoláo Fachinetti,
nu Imprensa Nacional.

Com a remessa do muis quatro quadros,
ultimamente vindos de Roma e que se
acham igualmente em exposição,podemos
garantir, e sem receio de sermos contes-
tudo por gente que entenda de pintura,
que o Sr. Henrique Bernardelli é o pintor
brasileiro que mais se tem distinguido
até hoje.

UMA COINCIDÊNCIA
A PENHA I-: O JCUV

Kste anno, a festa da Penha, além da
sua c-ii).-errei).-ia exiraordinaria, celebri-
sou-se por uma coincidência singular : á
me-ma hora em que os festeiros, em seus
carros ornados de folhagem, se dirigiam
para a,popular ermida, o jury dava uma
sentença" de absolvição, unanime, a D.
Fraucisca de Castro, aceusada de mar-
tvrisar duas escravas.* 

U diu era de fesia.e,tanto nas ruas, como
no jury. entendeu-se que se devia fechar
os olhos aos zig-zags dos foliões, quer
estes fossem simples romeiros, com os
chapéus enfeitados de rosqnílhos, quer
graves jurados, no desempenho de uma
augusta missão.

ò Rio de Janeiro, demais está muito
costuma-lo ao aspecto pittoresco que a ei-
dade apresenta desde n madrugada, vendo
passar typos â phantasia, em alegria ex-
plo.-iva. em danças estranhas, levando a
tiracóllo nos clássicos chifres, o deus
Bacho, bem arrolhado. Ha muito, porem,
quem não espere pelo regresso da popular
festividade, para dar pleua liberdade ao
deus pagão. e, nssim, os seus sortiiegios se
manifestam por mil modos, prostrando em
êxtases os devotos e fazendo, até, cam-
balear a jusliça.

Tudo isso é muito natural, e achamos
até que a influencia comunicativa de
certos dias iradicciouaes, é inevitável.

Ha occasiôes. por exemplo, no carnaval,
em que o po.\, parece tomado de loucura,
e que seria insensato, o que exigisse d'elle
uma concentração seria. O meio, afinal, e
as circunstancias, impõeem-se.

A festa da Penha, é ha muitos annos,
aqueila quecon-egue alterar,mais profun-
damente. o aspe.-to do Rio de Janeiro,
tirnndo-lhe a pac.itez habitua], povoando
a cidade de costumes de oceasiao, e en-
chendo a de grupos multicòres, em que
os cantos e as danças teem um cunho es-
peciai.

Toda a população, mais ou menos,parti-
cipa d'es.-a alteração de hábitos. Uns
desempenhando os papeis de romeiros e
outros correndo á janella para vel-os
passar, tidos, afinal soffrem, mais ou
menos o influxo do dia, alegrando-se, por
diversos meios.

Isso e inevitável, e. assim, a prudência
dei ia aconselhar a que nos dias de patus-
cad-i. se não tratasse de coisas serias.

Tal cuidado, porem não ha, e d'ahi, ás
vezes, bitnentaveis confusões, stippondo-se
uns muito a serio nos papeis de pere-
grinos de Meka, e outros, inconsciente-
mente, uo de romeiros, já no regresso, ás
vezes, por noite fechada, entre dez e as
onze.

E é tal a força do habito e das tradições,
que, apezar de se ter enxertado no dia da
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popular romaria, um negocio, t^uo pureeia
grave, que destoava da alegria inolVcn-
sivi. dn oceasião, tudo correu de modo a
não alterar a feição carncieristica do mo-
mento.

Com l)fla vontade,este facto poderia, mos-
mos,entrar pura o rói dos milagres,pois até
parece certo que não poucos romeiros gri-
lavam—vi\ a 11. Francisco ! respondendo-
lhes, cm coro,uni grupo de jurados:—viva
a Penha !

Muito bom o muito divertido !
Só o que é para lnmeiiiar, é que alguém

tivesse achado corna brincadeira.
No mais tudo muito correcto e appro-

priado ..o dia !
Antes assim. Dir-se-hia que o acaso iam-

bem faz critica.
Orlando.

I). A MCE ( I.AIMJ

Foi com profundo sentimento, que sou-
bemos do golpe que ferira o magnani-
mo coração do nosso amigo,, Sr. João
Clapp, com a perda de soa extremeeida
filha, D. Alice Clapp.

Na primavera ria vida, contando,apenas,
21 annos de edade, foi a inditosa moca
arrancada ás caricias dos seus, baixando
á campa entre as lagrimas sentidas de
todos quantos a conheceram, em vida.

Não foram extrnnhas ao ser. brusco
passamento, as perseguições e as ameaças,
que, por suas idéias, tem soffrido, ha
alguns annos. o intrépido presidente
da Confederarão Abolicionista.

Como filha extremosa, D. Alice Clapp,
vivia sempre assustada com as ameaças
que pairavam sobre seu pae, e d'abi não
pgder sua frágil constituição resistir a
tantos desassocegos.

Não só o enterro, como os suffragios
por sua alma, foram immensamente con-
corridos, timbrando,cada qual,em prestar
suas homenagens á santa memória da
fallecida.

Sirva isto, ao menos, de linitivo á sua
desvelada e inconsolavel família.

A.

Fagundes Varella

Afinal, o dia da justiça sempre chega,
senão para reparar as injustiças sociaes,
ao menos, para engrandecer a memória,
dos que bem se distinguiram, por qual-
quer titulo 1

Varella foi um poeta de extraordinário
estro, morto pela indiffereuça dos seus
contemporâneos.

A chamma sagrada que o devorava,
apenas se communicou a nina meia dúzia
de amigos, seus admiradores, mas que
pouco mais lhe podiam dar, do que um
culto intimo e desinteressado.

A população, em geral, era tão indiffe-
rente aos cantos do poeta, como ao seu ge-
nio e ás suas desditas.

Elle comprehendeu, que andava per-
didoT e, que, nem entendia os seus coaci-
dadãos, nem era entendido por elles,

l)'ahi um desgosto profundo,que lhe foi
lavrando o eoritção.até. lhe tornar,ile lodo,
iiiilitlereute a vido.

Hoje, sente-se quo elle, comu poeta, foi
muito superior íi sua época, o que escre-
vendo, hu lõ ou "iO unnos, ful-u para nós,
ou melhor ainda, para as gerações que nos
sucederem, que hão de arrebatar-se com
esses threnos mimosos, e levar o seu nume
ás glorias da posteridade.

Era um gênio, que morreu suffocado !
Com certesa Varella, quando escrevia

algumas das suas inspiradas poesias fa-
zia-o com o encanto de as ver apreciadas,
com um mimo carinhoso, que pedia com-
participação. Mas a sua voz ficava sem
echo, e apezar do grupo de fies, ninguém
lhe dava o valor, que ellas mereciam.

O auetor tinha consciência dos seus de-
sastres, em uma epocha atraza.la, para a
qual a poesia era perfeita synonima de

: loucura.
IVahi o desgosto pungente, que o avas-

salou, levando-o ao túmulo, em plena mo-
cidade e quando o seu talento mais pro-
inettia !

As suas poesias, porem, alii estão, e
posto que seja fácil reconhecer que o
poeta, por falta de animação, não pôde
desenvolver as suas faculdades, ainda
assim, todas as suas composições são sin-
theses esplendidas, quer cantando o amor,
quer o escravo, quer as bellezas do nosso
mundo tropical, quer a grande uneção do
espirito religioso.

Mimosa é um poemeto lvrico, dos mais
suaves, que a alma humana tem distilla-
do.

E os três volumes de poesias, que nos
dei vou estão repletos de primores.

Pobre Varella !
Hoje, porem, já sua pátria vibra com o

sen nome, um monumento decente aponta
dos seus concidadãos o túmulo do poeta e,
emhreve,esse lugar sagrado, será um pon-
to de doces e significativas peregrinações.

Todos quererão visitar o túmulo do
insigne sonhador, e a sua memória en-
grandecendo-se, chamará a attenção,para
as producções que deixou.

A opinião se formará, de que foi elle o ;
poeta mais largamente inspirado, que o i
Brazil tem tido, com um poder de con- j
cepção e de forma, que chegaria, um dia, j
a rivalisar com o dos legendários canto-
res da natureza e do amor.

Relendo as suas producções todos se
impregnarão de sopro poético que as
inspirou, e não tardará o dia, em que o
seu estro fulgure com os clarões de um
sol, offtiscando as radiações de outros as-
tros.

Ao Congresso Guarany e ao Club Kean,
se deve a iniciativa do monumento que lhe
foi levantado, no cemitério de Marühy.

Foi uma divida nacional, que, por nós
todos, pagaram essas beneméritas socie-
dades.

Pela nossa parte, um sincero obrigado.

J. Vebim

Não se trata de nenhum fervei opus ; ao
contrario, reina a ordem, tanto em Vor-
sovia, como nos palcos llnininensos.

Tudo corre bem, pacatamente, sem
grandes luetas com os cambistas, sem
encontrões suspeitos, á entrada, sem riscos
de encontrar o nosso lugar occnpiulo por
outro, e,que,quando reclamamos, nos diz,
mostrando o seu bilhete :

— A minha cadeira é aquella,mas, tam-
bem está occupuda. O Sr. arranje que
aquelle sujeito saia, quo eu, então, lhe en-
trego a sua ! Pago na mesma moeda.. •

E, receiando outras complicações ou
uma serie infinita de respostas, no mesmo
sentido, a gente vae-se resignando a ficar
de pe,

Não ! Nada disso acontece.
Reina a paz nos domínios de Thalma, e.

i a eoncurreucia desses templos da arte,
não é das mais incommodas.

Mas, recapitnlemos :
o

No Recreio Dramalko,a Marlyr continua
a sustentar os seus foros, e a serie, já

I longa, de representações, não a oanca.
j Promette continuar, einquanto o Filho 

'da

. noite, não lhe vem dor umas horas de des-
canco.

O
No Polytheama, alem das diversões, mais

habituaes, pela troupe dos irmãos Cario,
lemos em scena a Cendrillon, engraçada
pantomima, em que se passam nus 

'três

quarto de hora optámos, vendo e obser-
vando aquella serie de creanças, repre-
sentando, perfeitamente e bem ao serio, os
seus papeis.

O desfilar das notabilidades é interes-
santíssimo. Garibaldi, Napoleão I. Thiers
e I). Pedro II obteem, todas a* noites, uma
ovnção.

Deliciosos !
O

No S. Pedro de Alcântara, tem o conde
Patrizio dado diversas recitas de prestidi-
gitação, fazendo coisas de arco da velha,
que não pouca gente attribue a feiticaria,
chegando a benzer-se,com a mãoesquerda.

Posto que seja este gênero, um dos quevão em manifesta decadência, não se pôde
deixar de reconhecer que o Conde Patrizio,
faz o possível por sahir com as honras da
guerra. °

Eealisou-se houtem, no Recreio Drama-
tico, o benficio do extimavel professor de
musica Sr.Villela.

Foi uma bonita festa.
O

NaPhenixDramática continuam as peças
de grande espectaculó: Piratas da Savana,
Poder do Ouro a o Throno.

O
No Lucinda o reapparecimento da com-

panhiade Furtado Coelho foi um suecesso.
À Seraphina tem sido um dos aconte-

cimentos da época theatral.
O

No Seinl'A kíki,a Corça doBosque e o Heróe
d força revesam-se. auxiliando-se mutua-
mente.

Proniettem ir longe.

. O
Preparam-se algumas novidades, mas,

isso, por ora, é segredo e não queremos ser
indiscretos.

Binóculo.
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Homenagens
(a José Bonifácio

Teein sido tantas, e em pontos tão di-versos, quo é impossível recapitulal-as ITodavia, mencionaremos algumas.
A imprensa fluminense, tendo muni-testado o desejo de assistir aos funeraes,

o enterro do grande homem foi addiadò
para o dia seguinte, partindo da corte, em
expresso, os representantes dn Gazeta de
Noticias, Paia, Gazela da Tarde, Conte-
dcrução Abolicionista, Dr. Joaquim Na-
bueo, José do Patrocínio, liarão de Jace-
guay, Dr. Getulio dns Neves e outros.

O enterro foi a cerimonia funebre mnisimponente, talvez, que tem havido noUrazil. Calcula-se o numero dos assisten-
tes em 7.000.

Santos, em homenagem á memória do
íu.signe batalbador, libertou todos os
escravos da cidade e os do município de
S. Vicente.

A solemnidade, foi bellissima e verda-
deiramente grandiosa I

Os estudantes de preparatórios, da
corle, realisaram domingo ultimo uma
sessão fúnebre,no Recreio Dramático. Fal-
laram diversos oradores, exaltando, todos,
as virtudes e os talentos do grande orador
paulista.

* *
No dia 3, por iniciativa do Dr. Antônio

Manoel dos Reis,resou o Sr. vigário geraluma missa solemne, na igreja de S. Fran-
cisco de Paula.

A cerimonia, correu regularmente.
Entre parenthesis :
A propósito d'esta solemnidade, deu-se

um caso, que é unia perfeita vergo-
nha.

A missa fora annunciada para as 9
horas, mas, tendo a irmandade de man-
dar dizer outra, á mesma hora, por alma \dos irmãos, e sendo-lhe proposto o addi- ,amento, por meia hora, recusou-se, ter- jminai) temente.

O officio fúnebre por José Bonifácio, !
teve de realisar-se ás 8 1[2, e estava tudo
acabado, quando chegava a maior con-
correucia de assistentes.. .

Dizem-nos, mesmo, que certo burguez,
quando algumas pessoas se exforçavam
em que a solemnidade á memória de José
Bonifácio não fosse prejudicada, realisan-
do-se antes da hora, respondera, todo im-
pacientado.— Ora...ora. E então quando have-
mos de almoçar ?

Vê-se que, para alguns d'esses beatos,
o grande homem não valia uma missa.

Para outros, estava muito abaixo de
um almoço !

Custa a crer tanto cynismo I

De todas as províncias do império, as
associações, a imprensa, e os amigos e

admiradores do niindo, dirigiram tele-
gramiiins de pêsames, & sua desolada fa-
inilia. *

Em S. Paulo, correm listas de subscrip-
ção, pura se levantar um monumento ao
valoroso patriota.

As quantias subscriptas sobem, já, a
avultuda somma.

Quasi todos os jornaes do Brazil, no dia
em que tiveram conhecimento da morte
de José Bonifácio, tarjaram de lueto as
suas paginas.

Officios fúnebres se teem sido realísado
em quasi todas as cidades, pelo descauço
eterno do intemerato lidador.

*... * *Muitas outras manifestações tem havido
e se preparam.

Entre ellas avulta a que o Dr. Reis e
outros projectam, com a publicação das
obras conpletas de José Bonifácio.'

* *
Julgamos, também, que a nossa primei-ra pagina expessa bem os sentimentos da

redacção da Revista lllustrada.
Por José Bonifácio, tudo quanto se

possa fazer, ficará ainda áquem, do muito
que elle mereceu da sua pátria.
r. * *Continuemos, pois !
Hunrar a memória dos bons é incitar os

vivos á imitação dos seus nobres exeu-
pios.

A'vante I
Blick.

Livro da porta
Homenagem,ao Dr. João Francisco DiasCabral.
No Io anniversario do passamento d'estebenemérito cidadão, reuniu-se o CentroAlagoano,commemorando. sentidamente.a

data em que essa promettedôra província
perdeu um dosseus mais illustres filhos.Aberta a sessão pelo Dr. Oliveira Bueno
pronunciou um eloqüente discurso o Dr.'Ladisláu Netto, seguindo-se-lhe outrosoradores.

Etn um fasciculo de 32 naginas, dá ago-ra, o Centro Alagoano, mais vasta publi-cidade á nobre eommemoracão feita, emJulho d'este anno. -
O Dr. Dias Cabral, era um d'esses ho-mens em cuja phisionomia era fácil de lêr,

á primeira vista, a bondade e a dedicação
stereotypadas. Homem de talento e traba-
lhador infatigavel, elle sentia bem que aépoca não era para os dedicados, e o seuolhar profundo,tinha, como a empanar-lhe
o brilho, um veu de resig-naeão evange-
lica.

Uma só vez tivemos oceasiao de vel-o e
trocar com elle algumas palavras; mas isso
bastou para que a sua memória ficasse,in-
delevelmente, gravada em nossas recorda-
ções. Joaquim Nabuco, tinha sido eleito
deputado pelo 5" districto de Pernambuco,
e dirigindo-se á sua província, detinba-se

algumas horas na capital das AlagOas.
Logo que o vapor fundeou, uma lancha se
dirigiu para bordo, trazendo a mocidade,
impaciente por saudar o eloqüente tri-
buno, e, á fronte d'esses esperançosos mo-
ços, vinha o Dr. Dias Cabral. Entre o de-
putndo pernambucano e o Dr. Dias Cabral
trocou-se um abraço de verdadeira effusao,
e por um momento, os corações dos dois
patriotas, coin cerlesa, bateram mais
apressados.

Poucos mezes depois chegava-nos a no-
ticia da morte do Hr. Dias Cabral—um
apóstolo de hem e um pensador mais pre-oecupado, sempre, com os destinos du sua
pátria, do que da sua própria individua-
liiliule!

Honrar esses beneméritos, eis uma obra
que sempre nos associaremos, com prazere devota mento !

Ao Cen iro Alagoano, os nossos emboras,
pela publicação que acaba de fazer !

Direito de auetor, discurso do Sr. con-
selheiro Diogo Velho, fundamentando o
projecto, ile que já nos oecupamos, sobre
propriedade litterariae artística.

Revista da Sociedade da Geographia.
Importante publicação, que está sendo o
repositório de muitos documentos e con-
troversias.que jâ nos interessam, sobrema-
neira, mas que hão de apaixonar os espi-
ritos, em época não remota, porque se
prendem com os problemas do povoamentodo Brazil.

Este numero contem larga discussão
sobre a Estrada de Ferro Madeira e Mamo
ré: uma conferência do Sr. Vellarde,digno
ministro da Bolívia ; outra do distineto
engenheiro Alexandre Haag e outra do
Sr. Júlio Pinkas, cx-director cTesses tra-
balhos.

Como se vê, é uma broxura muito im-
portante e cuja leitura se torna indispen-
savel, a quem quizer fazer uma idéia
dessas interessantes questõs.

Revista do Instituto pkarmaceutico, n. 2.

Dos Srs David Corazzi, (de Lisboa), rece-
bemos por intermédio do Sr. José de Mello,
representante da empresa no Rio de Janei-
ro, as seguintes publicaçõs :

A Ilustração, n. 17, contendo muito boas
gravuras e artigos de aprimoradas pennas ;Fábulas de Lafontanie, edição de luxo,
com finas gravuras ;

Gil Braz de Santilhana, fasciculo n. 42

Revista dos Constructores, n. 8

Guia do consumidor de g-az,do Rio deJaneiro. E' um folheto de toda a actuali-
dade.

O Heróe d força.letvnàs. opera cômica em
3 actos, actualmente em scena, acommo-
dada aos nossos thetttros por Arthur Aze-
vedo.

Apologia, grande walsa brilhante, parapiano, por M. Garcia Vieira, contendo nofrontespicio os retratos dos Srs. Américo
Braziliense, A. de Campos e J. Ribeiro.

E' dedicada a esses conhecidos publi-cistas.
Thomé Júnior.

Typographia da Distracçâo, r. d'Ajuda n. 8 1
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