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Por um lado, ficarão, logo, fora de comta do.Club, do Jornal o ir, Directorio,
bate, todos os contendoreu que não tivetudo liberal.
rem accesso no Parnazo e relações com
Mas será isso partido ?
o Pógazo, circum.screvendo-se a área do
Na quadra perigosa. que"atravesaamo9
combate. '
!tio, 111 ilo Março áts 1SS7.
Por outro, os golpes de lyra, serio
é bom pôr uma tal affirmaliva, de qua- j
•renteua.
muito menos mortíferos, dando lugar,
quando muito, a alguns pés quebrados.
Ha muito quem suspeite, que todo esse
Depois, as descomponendas, por muito
arreganho, uão passa de uma snggestão, I
assanhadas que sejam, torio a atteuumais ou menos hypnotica — da coroa.
ante de serem dadas na linguagem dos
Esperemos pois.
deuses.
A pulitica agita-se e os acontecimentos j
O que é certo ó que se o partido liberal [
As allusões pérfidas e até as offensas
ameaçam precipitar-se.
não poder viver, poderá,ao menos,fingir.
poderão ser classificadas como liberdades
Ha cerca de dois annos que os conserEmfim... Tem a palavra o Sr. [htipoéticas.
vadores proclamam, com todo o fundaMus, a grande vantagem está em por
fayette.
mento, que são o primeiro partido do Imdo combate, todos os que nunca fifora
Verim.
J.
simmuito
razão
uma
perio, e, isto, por
um verso.
zeram
outro.
_
haver
por não
ples ;
Descompor em prosa, isso, qualquer
Sabe-se que os liberaes, graças a alguns
faz.
Bazaines, se entregaram ao inimigo, como
Em verso, o caso muda de figura.
Catastrophes
Metz.
etn
»
atraiçoados
os francezes,
Em muito pouco tempo todas essas pocessarão.
lemicas
A opinião de que tal partido suicidou- |
I
Atravessamos uma quadra calamitosa
E cada qual pensará, que não vale a
se, é corrente, e se o Sr. Arthur de Azedoença imperial, que tantas
da
Alem
dilliceis, e
vedo, ainda não profligou tão feio acto,
pena andar a arranjar rimas
apprehensões causou, tivemos nos tiltibonitos tropos para chamar de idiota, a
foi, provavelmente, por contar algum
um grande incêndio, um graumosdias,
este ou aquelle.
ami"o entre os parentes do fallecido.
de temporal, e, agora, chega-nos a notiE' o caso, de não valer a pena queimar
cia de um grande naufrágio, occasionanA sessão passada, provou, de mais, que
cera com tão ruim defunto.
do a perda de muitas vidas.
tal partido desapparecera.
Ha, ainda, grande augustia no espiri*
Não houve opposição.
to publico, motivada pela insuficiência
Fechou-se o neg-ro pareuthesis aberto
Deus
como
viveram
A câmara e governo
ainda,
colhidas,ignorando-se,
lançar
das noticias
pela lei Saraiva-Cotegipe, para
com os anjos.
oficialmente, pobres ereaturas humanas,
qual o numero das victimas, assim como
os seus nomes.
* *
homens, mulheres e creanças, n'uma esTanto a imprensa, como a Companhia
pecie de rol de bestas de cargas.
Mas, ha coisa de dois mezes, uma voz,
Nacional de Navegação, como os particuSobre milhares de ereaturas, fechoudo juizo final,
que parecia a trombeta
—
lares, envidaram os máximos esforços,
se, como um túmulo, a nova matricula,
começou, a fazer sahir dos túmulos
soai de nós ! infelizmente não se fechou,
para darem informações detalhadas,
muitos políticos.
conbre a triste occurrencia, que traz em sopois o ministro da agricultura ainda
e
chamaliberal
club
um
Organizou-se
bresalto o espirito publico.
cedeu um mez, para a inscripçâo d'essas
correligionários.
os
ram-se a postos
Somente o governo, qne dispõe dos
victimas.
meios mais eficazes de i íformação, em
Uma tal efervescência posthuma, coiuA omissão eqüivaleria á liberdade, e
do
Lafayette,
sublime
inSr.
de
uma
do
mostrou
se
a
chegada
taes casos,
cidia com
todos esses, o Zebeer paulista inspara
differença, não inquerindo do que se pasChile, e com algumas longas entrevistas
creveu nos livros negros das coflectorias o
sava, nem dando providencias a tal resJo arbitro brazileira com a magestade.
dístico dantesco.
o
se
affirma,
A lei diz que a 30 de Março ás 4 horas
segundo
tempo,
peito, como era de seu estricto dever.
Em pouco
Reservou-se, provavelmente,para quanorganisado e unido,
da tarde, se lavre termo de encerramento
estava
liberal
partido
. .
da "Omatricula de escravos.
e consta nos que vae publicar o seu pro- do não for mais preciso.
Na ultima pagina publicamos o naufraministro addiou-o, por 30 dias.
u'elle o prazo de 5
gramma, sobresahindo da escravidão.
Mas, este inferno ha de ter um fim 1
gio do Bahia e os retratos do cornmanannos, para a extincção
**
dante Isaae e do seu itnmediato Silverio,
Não se sabe, porem, de qnsndo será
victimas do dever por não terem abandoAlguns dos nossos collegas teem censucontado.
nado o vapor, sabendo que ainda havia
* *
rado, acremeute, o Inspector de saúde do
muita gente a bordo e na impossibilidade
limpa a um
posto, por ter dado carta
Ora, toda essa resurreição não tem dei- de salvar-se.
casos de febre
houvera
bordo
cujo
navio.a
na
a
opinião,
igualmente,
Damos,
primeira pagina
por
xado de intrigar um pouco
á moda de eneom- o retrato do infeliz administrador do tra- . amarella.
parecer coisa, assim,
Taes censuras parecem justas ; mas o
Caldas, e o de
Dias
: piche Lazarelo, José
meuda e para inglez vèr.
do Inspector tem suas attenuantes.
acto
Modesto,
nome
ura seu empregado, de
O imperador está perdendo os furos de
S. Ex. fez como as universidades estrando incêndio,
intensidade
da
apezar
discricioque,
com
constitucional, visto governar,
geiras, que dão diplomas de medico,
não hesitou em arriscar a vida para arrannariamente, com um só partido.
a condição do novo doutor só curar.. .no
car das chammas o seu patrão, já horriIsto, não convém.
velmente queimado e que poucas horas i Estrangeiro.
Logo, pois, que o navio manifestou deQuando o mundo souber que no Brazil sobreviveu a tão horrível catastrophe.
i sejos,°de nos favorecer com a sua ausência
só ha um partido, dirá :
o inspector deu-lhe todas as facilidades,
E' uma segunda Rússia, com um
suppondo talvez que elle se dirigia para a
segundo Czar 1
du África ou paru o pólo do norte.
costa
UENOS
¦
i ! ! .'
E acrescentará.
Infelizmente, o perfilo abiemi a uma
das nossas províncias e foi ahi acolhido
Até as publicações da policia dizem
com as attenções devidas ás recotnmendanihilistas.
haver, lá,
Depois de se desr.omporem, em prosa," cões que trazia.
E, adeus, fama 1
aleuns dos nossos collegas arrepiam carD'ahi o grande barulho que houve.
E" que talvez o Sr. inspector esteja conreíra e começam a fazel-o.. ,e;n verso.
Applaudimos, enthusiasticamente, a
vencido de que o Brazil é o Rio de JaD'ahi, ao que suspeitam espíritos persne iro.
iüiiüvacão.
picazes, todo esse apparato opposieionis-
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A idéia separatista, em S. Paulo, está
tendo alguns amigos. . . ursos.
Um d'6Ssos, ura tal Nono, do Diário
Popular, esbravejou comnosco, só porque
dissemos que a propaganda separatista ia
ni^l, dirigindo offensas ás outras proviu^8iãs, que como S. Paulo, eram victimas
do fisco central.
Por tão pouco, diz elle que despresou
as nossas considerações.
/Vemo dá, assim, a entender que tem
muito despreso, em deposito, resultado
provável da aceumulação de todas as dózes com que tem sido brindado. „
Revela, agora, o capricho de so desfazer d'essa prenda . . .
Não consentiremos.
E' o caso de dizer :
— Está em muito boas mãos 1
Tivemos o prazer de assistir, ha dias, á
inauguração de um novo e importante
estabelecimento de louças, á rua dos Ourives n. 60, propriedade dos nossos amigos João Clapp e Filhos.
A nova casa está perfeitamente monfada, e em condições de servir, o melhor
possível, a sua já numerosa freguezia,
facto este, que o leitor pôde verificar,
dando um passeio até lá.
Agradecendo o amável convite, que nos
foi dirigido, para a inauguração, fazemos
votos pela prosperidade do sympathico e
importante estabelecimento.
Nieterohy está-se celebrisando I
Um confiicto ecclesiastico entre o cura
eo povo, a propósito de uma simples missa em acção de graças pelo restabelecimento do imperador, tem trazido lá, tudo,
n'uma polvorosa.
O parodio prohibiti a cerimonia e o
povo teimou em que se realisasse.
E' a primeira vez, que nos conste, que
uma missa, faz o papel de pomo da discordia!
Afiual, a cerimonia teve lugar, assim
como uma manifestação — sem retrato a
óleo e sem copo dagoa — ao despotico
vigário.
E, segundo referem os jornaes, houve
muitos assovios, foras, acabando tudo em
furiosa pateada, como quaudo um actor
não sabe representar bein o seu papel.
O vigário de Nieterohy, a estas horas,
medita nos inconvenientes de excitar o
povo...
Foi quasi o Hyssope.. . em acção I
Fallava-se da questão da carne secca .
Veja — dizia um dos circunstantes
— fecham se os portos ás carnes estrangeiras, e passam-se seis mezes sem maior
novidade, Que bella oceasião para fazer
desenvolver a mesma industria, no Rio
Cirande do Sul I
Mas. os governos de Montevidéu e
Buenos-Ayres empenham-se em que as
carnes venham de !â ! Até o general Santos...
Pelo menos, eu lançava-lhe um impostosinho.
Eu, — atalhou um inglez, que fazia
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parte do grupo, — so estava governa do
Brazil,augmenta ello cincounta por contol
Muito bem I
*
?

«

Por nos'parecerem cheios de netualidade,publicamos os versos seguintes,que um
assíduo collaborador nossoeoinpóz,sobre a
questão dos calhambeques a tartarugas fita
quefallou, no Senado, o Sr. barão de Cotegipe.
Agora, com as peripécias que se deram
com o [canhoneira Traripe, chegada da
terra do presidente do Conselho, tudo
quanto se conhece de caprichos náuticos
— fica a perder,de vista.
Mas, vamos aos versos :

NAVIO-OSTRA
Da terra da malagueta
Chegou, ha pouca, a Traripe ;
Vendo-a, fez uma careta
O nosso bom Co tegipe.
Quando elle se referia
Aos nossos vazos de truz,
Que tartarugas ! .dizia,
Que calhambeques, Jesus I
Agora, que dirá elle
Da canhoneira Traripe ?
Certo, não cabe. na pelle
. De orgulhoso, o Cotegipe.
Temos navios que andam
Para os lados, para traz,
Temos outros que desandam.. .
Mas, só esse, nada faz.
Nem por empenhos se agita
Ninguém o convence a andar. • •
Soem mover-se acredita
Quando o vão lá rebocar.
Que ironia, oh 1 desventura
Em tal prodígio se mostra I
Tal navio é. . . cara-dura. . ¦
Não é conhoneira. . . é ostra.
Dominó.

A
No dia 22, anniversario natalicio do imperador Guilherme, os subditos allemaes
residentes na Corte, organisaram diversos
festejos, para commemorarem o acontecimento, que lhes trazia recordações da patria longínqua.
O programma da festividade estava perfeitamente organisado, e, sem a contrariedade do mau tempo, teria tido um êxito
brilhantíssimo.
Logo pela .manhã, a colônia allemã,
acompanharia ao Jardim Botânico, em
bonds'especiaes, os alumnos o alumuas das
suas escolas, realisando-se n'esse aprazível
local, um pic-nic.
Esta parte dos fesiejos foi muito prejudicada pelo mau tempo.
A'noite, porem, no Polytheama, houve

a compensação d'essa contrariedade, realisando-se nina sessão solemne, em que tomarnm parte todas ns sociedades gennonicaa da capital, sendo eiithusinstícamonte
saudado o imperador Guilherme pelo aeu
!»0.° onniversario.
Depois dos discursos e das saudações
seguiu-se uma brilhante soirée, 0 Polytbeama foi transformado em bello salão de
baile, crusando-se os pares, com extraordinaria animação.
Tomando parte graciosa, nas preocupações do paiz, em que é hospede, a colônia
allemã, enviou para Petropolis um felegramma,felicitando o impendor do Brazil
pelo seu restabelecimento.
Niimii palavra, a commemoração feita
pelos subditos allemaes do anniversario do
seu imperador, foi uma festa distinct.a,
que captivou a todos que a ella assistiram.
A imprensa da corte, estava representada, e foi objecto das maiores altenções.
Um bravo á colônia allemã e mil felicitações, pelo bom gosto e distineção da
sua patriótica festa.

THEATRO-VINHETA
EMPRESÁRIOS

I
JAC1NTH0 H-LLEP.
E' elle do theatro o grane! e mágico .
Tentou da Phenicc restaurar a voz,
Mas debalde o tentou
Por a haver feiío bufa e não dramática,
K n'osse empenho de encontrar iivós,
])'avò de Christo a sombra procurou.
Trabalha como um mouro,
Tendo ao trabalho amor.
E se não colhe louras, colhe o louro
D*; um bom trabalhador.

i
f

Luiz Maiícello.

Hyp! liyp— notismo
(COXTOj

Aconteceu-me uni dia, n'ama viagem ao
norte, ter como companheiro um velho excentrico, de afiarei trato, porem inimigo
figadal dos médicos e da medicina.
Couversavainos.muitas vezes,agradavelmente, sobre o tempo, sobre a politica, e
elle revelava-se um homem observador e
instruído.
A sua palestra era animada e original.
Um dia, porem, que, por acaso, tocamos
na missão do medico, o homem pulou,
transfigurou-se, e pondo-se de pé, exclamou :
TC' horrível I Não falemo3 ívisso.
— Oh...
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Os médicos... os médicos, disse soltamlo uma gargalhada uervo*». sâ<.v cs
algozes da humanidade. Alem dss D.ortes
elies a deoiieaque lhes pezam. deve-se a
cia di espécie humana...
Como assim ' Não creio.
Ora, ora ! O Sr. observe a natureza.
Todos os seres são saudáveis, alegres e eschenças herediportos. N5o ha entre elles
Na antigüidade, tainheai- as
tarias...
de
qualquer ms» eram
pessons affertadas
lançadas â beira da estrada. A irapressão
moral, contribuía poderosamente, para
übreviar-lhes a vida. Assim, sO &s fartes,
os saudáveis se reproduziam.gerasd- essas
raças heróicas e gigantes. : :e -™ d.a
a natureza _eo
povoaram a terra. Em toda
àca
que se dá. O ser doentio ou deeadetr.e.
cioabandi.no... não se reproduz.
De fado .. Mas isso è b;.rbar:..
Qualbarbaro : S, inme ossníiriEseDtcS
-os cose os de
de um homem só, e compare
tres ou quatro jrerações seguidas, y.é i^-ie
a morte resiabeleça a ornem. Qua. ê maior
«
barbaridade
Effecti vãmente. -.
Pois olhe : se ¦> progresso e s. ;:v;.s,c.ío teem esie cancro, da reprciu-íçã-:. de
seres em presta veis, aos médicos e que se
deve isso.
E aos esforços dos doentes, a s.:a Kia
vontade. Xinguem quer morrer.
Bem, bem. Mas. se uão Tie<sem eüles
com os seus paliativos. projoogw por
mezes ou annos, essas existências condemnadas, o mundo seria muito essis be33o e
a g'eute muito mais escoíhi-ia. >ío ajas aig-ozes .' Deve-se-lhes a decadecca da Eiissa
raça.
Sim... Parece incontestável.
¦— Ineontestabilissioio. O que e % «soenca1? Um raio que cae sobre o :e._«-v:,í-í30.
Lastima-se. e passase. Todos os dias se da
isso, e ninguém se queixa dos ra:.«...que
caem nos outros. Se o indmd-;e« leia de
ficar, para sempre, estropiado. onse.&oré
que desappareça, sem legara Küfíii as
seus achaques.
E' uma fatalidade, que aaa podemos
remediar.
-— Como todas aí outras. Ú\h^ o iijacaco é muito suieito à tuberculose. JIss o
so que
Sr. não é capaz de apanha
-que
seja phtisico.
Porque o indivíduo alfectado. niti podendo seguir os companheir, s. meroe ao
abandono. A tristeza resiringe-.Le c- martyrio, ao passo que a medtcma It"c prolongaria. E não se reprcduz. ase e a graude vantagem.
Creio que o Sr. tem-razão.
Parece bárbaro, mas não» é. Peze
bem as ciretimstanrias e veja eoniiS s satu reza é sabia : prefere o manvnc de ais
indivíduo, ao de uma ou muitas geração.
Nós, ao contrario, com o auxilie dos medicos, vamos prolongar una exislenria
condemnada, para que socressivas g-erações, innocentes e sem respoitsalislidBde,
v ivam n'um inferno. E tudo isso por causa d'esses senhores ! Olhe. por mea gxstí»,
mandava arrazar ms «escolas de sl&jkíbs.
Era o diabo...
E então,agora,rom o tal ty|iBc,"isiãuo.
Tudn se cura por Miggesíão e cm ie r&etorica. Não leu os artigos do Pau f
Li ; pareceram-me Iiigeas. sMuito.
Eu, não creio em tal. medicis».
-•- Xem eu.
E' uma historia de dormir de pé- Cm
amigo meu. foi ha tempos a om desses
,-... ll.',r.f.,-
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a cabeça e fechar os olhos. Depois, fez varios signas niaçonicos, e disso para uma
pessoa que o acompauliava :
Kstá dormindo.
Perdão, Sr. Doutor, disse o doente,
Duo estou dormindo.
Está.
Nau estou !
A prova de que estíi é que não é capaz
de abrir os olhos.
Pois não ! Quer que abra /
yuero \ er, só...
Ü doente arregalou os lnzios.
E' verdade, disse o Esculapio, coufundido. A's vezes dá-se cfisto, em pessoas
refraetarias... E' preciso fazer outra sessão. Volte daqui a dias- ..
Mas o melhor é desfecho :
yuanto devo, Sr. doutor 1 disse o
doente.
Trinta mil reis !
O infeliz lascou a nota e sabiu praguejando.
Eis o hvpnotismo !
Hom'essa !
E' verdade.
'?
Quer que lhe decline nomes
Tenho curiosidade.
O velho excêntrico aproximou os lábios
do meu ouvido e pronunciou dois nomes
conhecidos.
Estávamos sós,no tomliadilho e a lua brilhava nos cens, com um clarão phosphoreseeute.
Eu fiquei boquiaberto a pensar em tudo
isso. parecendo-nie o tal velho um personagem de Holfmann.
Nisto, ouvi uma gargalhada e estas palavras:
Ora. ora. Não fallemos mais u'isso.
Bòa noite I r
Tudo o que se passara me parecia um
sonbn. Ficando só, ao marulhar das ondas,
e aos reflexos verdes do luar, pensei que
esse velho era o próprio diabo, que estivera a conversar comungo.
Correu-me um frio nervoso pela espinha
dorsal, quiz levantar-me senti-me preso,
tentei gritar e a voz abafou-se ua garganta.
Disse então, commigo :
Isto, com certeza é sonho : Eu não
sahi de casa e como é que estou viajando;''
Fechei a porta do quarto e como diabo me
appareceu este velho a fazer dissertações 1
Isto é sonho 1
Neste momento de suprema angustia a
providencia, disfarçada n'um moleque,
prestou-me o grande serviço de pronunciar, em voz alta, estas palavras :
Nho-nhô. o café !
Dei um pulo, esfreguei os olhos e só
assim me vi livre do horrivel pesadelo que
me subjugava.
Moleque, exclamei, és um heroe 1 Dá
cá um amplexo.
Te ! exclamou o capadocio, atirando
com a chioara e fugindo, a toda a velocidade.
Vem cá !
Qual .' o moleque voava,gritando que eu
e»ta^ a doído.
Dois ou trez companheiros entraram no
e incerto.
quarto, com o olhar esgaseado
Eutão, o que é isto '
Nada ! o moleque assustou-se, não
sei porque.
Deram uma garg-alhada esahiram murmurando :
Estr- Felix. tem idéias...
Não sei que juizos temerários foram fazendo.
Livrem-se de urna d'estas 1
S. Marcial.

O Mercúrio
Como trabalho litterario, póde-se dizer
que a nova revista dos Srs. Arthur Azevedo o Moreira Sampaio, vae muito alem
do que se pôde exigir, d'esse genoro do
peças.
Está architectada com arte, e escripta
com primor, não tendo a afeial-a nem
as allusões, nem as injustiças, que poliuIam, em outras.
Ouvindo-a, na primeira noite, dissemos
comnosco :
— A nova revista será muito elogiada,
mas, não fará carreira.
Ainda é cedo para saber se nos enganamos. Cremos, porem, que esse gênero
de composições, é um dos menos viáveis,
e quasi sempre de duração ephemera. Üu
as revistas hão de ser apimentadas e fortes, para agradarem ao publico leviano,
que as procura, ou hão de ser delicadas e
litterarias, para captarem as boas graças
da critica.
No primeiro caso, é quasi certo que
naufraguem ante os cortes do Couservatorio, e os conflictos que provocam, entre os
assistentes.
No segundo, passarão, mais ou menos,
desapercebidas.
E' o que, até hoje se tem dado nos paizes, que, iutermittentemente, teem cultivado o gênero.
E, entre nós, a regra tem sido confirmada. Exemplos: o assanhado Bilontra,
e o inoffensivo Carioca.
Nós preferíamos que os Srs. Arthur de
Azevedo e Moreira Sampaio, dedicassem
a outra especialidade, menos theatral,
porem mais digna do theatro moderno, as
aptidões, de que teem dado provas, na
contextura de tantas peças de êxito ephemero,
O Mercúrio prova que não lhes faltam
recursos, pois, sendo uma segunda revista
dos acontecimentos de um anuo pobre,
como o de 1886, ainda, assim, ouve-se com
prazer, unia vez ou duas, dando uma
idéia muito lisongeira, do engenho dos
auetores.
O entrecho, como o de todas as revistas,
é trivial e disparatado. Para dar lugar a
essa exhibição de scenas, é preciso partir
do principio, que, em qualquer sociedade
existe um pater famílias, que jura só dar
a mão de sua filha a um auetor de revistas do anno, o que nunca se deu, e, provavelmente, jamais sedará.
D'ahi, o namorado, passa a invocar os
deuses da mytoologia (coitados, ha tanto
tempo fallecidosi), e elles,entSo,produzem
o milagre apocripho de lhe mostraremos
acontecimentos de 1886, no Rio de Janei"l
ro. Haverá nada mais tolo
O novo Bilontra e a musa das revistas,
andam pois do Olympo para a rua da
Guarda Velha, e d'esta para as casas de
vispora e para as brigas dos capoeiras.
Com tão magro entrecho, parece até
impossível fazer coisa que tenha qualquer
aspecto de peça theatral1
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Mas, ahi a que ha a manifestação do i triotismo, um delido tão grande, como o
talento — dos auetores, tirando grande | nbandouo de uma croança, que apenas euem meio de uma praça publica,
partido d'essas scenas desconiiexas, em gatinha,
aondo us transeuntes a os vehiculosj se
linguagem elevada, fazendo, por vezc3,
atarefados,
empurrando ou inuticruzam,
rir, com boa vontade, das peripécias que laudo tudo o
encontram no seu euque
so vilo desenrolando.
minlio.
Ha, também, alguns typos, muito bem
Convictos d'essas idéias, é, sempre, com
executados e quo concorrem,poderosamen- prazer, que registramos o apparecimento
te para o bom êxito da revista.
de novas fabricas ou do novos produetos,
Finalmente, o Mercúrio 6 um lour de preparados no paiz, dando trabalho aos
braços ociosos, e enriquecendo o patriforce, esto escripto com primor, e só ó
sacrificíido pelas exigências do gênero, a monio nacional.
Ü fumo que os Srs. Antônio Campos & C«.
que se filia.
preparam é excellente, e lucta vantajosaO mesmo trabalho, sobre outras bases, mente,
com todos os gêneros similares,
poderia dar um renome bem maior aos quo nos voem do estrangeiro.
auetores, assim como mais aturado prazer
Ü seu preço, também, é convidativo.
ao bilheteiro.
N'umu palavra, as novas marcas de
Sendo, essa, incontestavelmente, a pri- fumo Carioca e Cuporal A mericano,são dimeira das revistas exhibidas era nossos gnas da protecçáo do publico.
Eug. lllick.
palcos, não logrará, todavia, que os empresarios,gente practica e ladina, assim a
classifiquem.
E1 pena, que não se possa conciliar tudo!
Pelo trabalho que deu e pelas qualulades quo revela, o Mercúrio era digno de
melhor sorte.
A musica, não nos pareceu nem bem
Que bárbaros delidos,
escolhida, nem feliz.
Oh Moda, não suggeres
E' tal, porem,o nosso desejo de ser amaAos gostos esquisitos
veis com os auetores, que fazemos ardenDas pallidas mulheres!
tes votos aos deuses do Olvmpo, para que,
Pões a elegância em lotes,
n'estas ligeiras apreciações, nos enganeE, com artes someuos,
mos, redondamente.
Tornas bem hottentotes
As mais ethereas Venus.
O Recreio Dramático solemnisou,no dia
Quasi sempre, á belleza
25, a centésima representação do drama
Impões, com teus ardis,
de grande espectaculo, o Conde de MonteUm véu... Uma tristeza
Christo.
Sobre os meigos perfis 1
Esta peça tem sido um verdadeiro talis.
Mil transes infinitos
man para a empresa, e, ainda d'est& vez,
Um tal capricho cria,
affirmoit o seu poder, levando ao Recreio
Indifferente aos gritos
grande concurreucia.
Do amor e da poesia !
Alem dos attractivos, mais ou menos
conhecidos, o Conde apresentava-se em
E' como em sonho lindo
nova toilette, e em meio de scenarios esDe belleza e de amor,
de
sempre
Um pesadêllo inundo,
plendidos, que o publico gosta
ver e de admirar.
Súbito, a se interpor...
aos
e
Braga
Nossos parabéns ao Dias
Os astros generosos,
seus incansáveis e dedicados companheiAo menos, dão a flux,
Aos
paramos unibrosos
Binóculo
Constellações de luz.

O VÉU

Industria Nacional
Em nosso ultimo numero mal pudemos
aceusar o recebimento de diversas amostrás de fumo,preparado na fabrica dos Srs.
Antônio Campos & C*.
Hoje, com conhecimento de causa, podemos recommendar ao publico os productòs d'esses fabricantes, fazendo votos, porque, cada vez menos, o Brazil exporte um
dos seus primeiros gêneros, por dez réis de
mel coado, para recebel-o, d'ahi a mezes,
a pezo de ouro, disfarçado em charutos,
cigarros e caporaes, de toda a espécie.
Animaremos, sempre,todas as industrias
do paiz, pois, sem ellns, não passaremos
nunca de um povo essencialmente agricola, isto é, quasi no estado primitivo,
quasi na phase pastoril.
Para nós, o livre cambio, pregado em
um paiz nascente, é um crime de leso-pa-

A' moda indifferentes,
Mal desfallece o dia
Das estrellas trementes
Sempre a luz irradia.
Somente o avareuto
Idolatra de ouro,
Por baixo sentimento
Ücculta o seu thesouro
E, tu, resurreição
Do Heile;iico esplendor
Escondes-te ! E' em vão,
Pois te adivinha o amor.
Ergue o teu véu, senhora,
Ergue-o por compaixão,
Que não se o .culta a aurora
Em funda escuridão...
Nenré sob a folhagem
Que us flure- pengrinas
Dão aos beijos da tiragem
As coróilas divinas...

Nascida no Oriente,
Em convento ou liarem.
Tal moda, tão somente,
As freiras fica bem.
Senhora, esse teu véu
E' um crépe luetuoso
Que nos sonega o céu
Radiante, espleudoroso.
E' como o nevoeiro
Qiinocculta ao naufragado
O solo hospitaleiro
O lar em vüo chorado.
Traz â memória as grêdas
Espúrias, negrejantes,
Sumindo as labaredas
Dos fulgidos diamantes.
E lembra a tinta escura
Com que um boçal abbade
Cobrisse a architectura
De um templo de outra edade.
J. V.

Livro da Porta
A Judia Rachel, scenas orientaeas.
E' bastante curioso e recommend-.vel o
livro, cujo titulo encima estas linhas, e
que nos foi remettido por suas aucíoras, a
Exma. Sra. D. Francisca S. da Mona Diniz
digna directora do collegio Santa Isabel
e sua filha D. A. Diniz.
Sob a fôrma attractiva de romance, descrevem as illustradasauctoras varias seenas de costumes orientaes.reproduzmdo-as
com bastante vigor descriptivo.
Folgamos, ainda uma vez. em registrar
que o bello sexo, em nosso paiz, não é indifferente ás preocupações litterarias. antes as trata com carinho.
Com frequencia, ha certo tempo estão
apparecendo trabalhos litterarias e artisticos, subscriptados por senhoras.
E' um symptoma, deveras prometferior.
0 livro que a Exma. Sra. D. Francisca
S. da Motta Diuiz acaba de dar ã publicidade é interessante,escripto com correcção
e de leitura muito amena.
Felicitando a auctòra, fazemos votos
porque nos continue a dar outros fruesos
do seu primoroso talento, aonde, como
neste, se reflic.am os sentimentos de uma
alma de eleição, vibrando deeutEtisíssmo,
por tudo o que é graude e bello, e áetendo-se, aqui e acolá, cheia de commoção,
ora para chorar as desgraças alheias, ora
para profligar as injustiças sociaes.
Agradecemos o valioso brinde.
Thoué Jf
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