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Em todo o immeuso concurso das pessoas
presentes, manifestava-se a mais viva auciedade.

fito, 5 tie Maio de 1888

A'uma hora em ponto, as musicas, tocatido o hymuo nacional, annunciaram a
chegada da Regente.
Dalii a pouco, ella entrava no recinto,
acompanhada pe!ns commissões, em meio
de um frêmito geral de enthusiasmo.
Vinha commovida, como quem acabava
de ter do povo a mais bella recepção, mas
segura, de si e dominando, com energia, os
sentimentos quo lhe iam ,,'alma.
A sua phisotiomia tinha a pallidez
poética dos momentos soleinnes, o collo offeg-ava. mas a voz era clara e firme.
Tomando a falia do throno ella leu-a com
seusivel expressão e nitidez, acceutuando
os tópicos sobre o elemento servil.
Quando a Princeza pronunciou as palavras : confio que não hesitareis em
apagar do direito pátrio a nnica excepção
que nelle figura, em antagonismo com o
espirito christão e liberal das nossas inslituições, ouviu-se uni murmúrio geral de
approvação.
Ao chegar ás ultimas palavras, os deputados e os senadores, começaram a applaudir, e, de. repente, de todos os lados, só se
ouviam palmas e bravos, ficando, em um'
momento, o recinto do Senado juncado de
flores.

s:

3 DE lAIO DE 1888
.1 .Sltolição
A data 3 de maio. para todos os que,
ante-houtem, assistiram á sessão de aoertura do Parlamento valerá a do decreto
que extinga para sempre a escravidão, nas
terras livres do Brazil I
A abolição promulgada, já, de ha muito
pelos corações, traduzida em facto consumniado pelo povo, que tomou para si o dito
do Sr. barão de Cotegipe, todos comprehenderam que á excelsa Princeza se devia
um testemunho de apreço, pelo muito que
também fez, ein prol dos captivos.
Assim, espontaneamente, quasi sem
accordo prévio, cada qual sepreparou para
glorificar e cobrir de flores a herdeira do
throno, acontecendo, que, concorrendo todos para essa manifestação ella, tornou-se,
por si mesma, grandiosa, sublime, única.
Nunca se viu scena igual, desde que o
Brazil existe !
A effusão popular chegou ao auge, na
hora em que o throno se cousorciava com
a população, no mesmo afau de tornar o
Brazil um paiz livre, espalhando sobre
elle,como uma benção, os primeiros clarões
da liberdade.

•aspecto da cidade
A itidiffereuça habitual da população,
pela abertura ou encerramento das Camaras, foi este anuo substituída pelo
mais vivo enthusiasmo e ardente auciedade.
Era enorme a multidão, que estacionava
nos arredores do senado, esperando a berdeira da coroa.
Muitas das ruas por onde havia de passar o cortejo, estavam embandeiradas e
cobertas de folhas de mangueira. Em
muitas jauellas havia colchas, e em todas
ellas as senhoras se apinhavam.para verem
o prestito.
O aspecto dos arredores do Senado, era,
deveras festivo.
O aspecto do Senado
Desusada e immensa era a concurreucia
dentro do Senado. Todas as tribunas occupadas por senhoras das nossas principaes
famílias, e pelo corpo diplomático, em
grande gala, au complet
Quasi todos os senadores e deputados no
seu posto,notando-se a presença do Sr. barão
de Cotegipe e a ausência dos Srs. Paulino,
Belizario, Ribeiro da Luz, Mac-Dowel e
Alfredo Chaves.
Os Srs. Dantas, Nabuco, Affoiiso Celso
Júnior, visconde de Pelotas e visconde de
Paranaguá, formavam um animado grupo,
á esquerda do docel.

.tf entrada da Princeza

JYa rua
Ao sahir a Princeza acompanhada de seu
esposo, o povo fez-lhe uma estrondosa
ovação.
O carro seguia, litteralmeute. sob nma
chuva de flores desfolhadas e, de todos os
lados os lenços e os chapéus acenavam,
saudando a princeza libertadora !
Gratas recordações deve Sua Alteza ter
levado do dia de ante-houtem, sentindo bater tão de perto o coração, puro e magnanimo, do povo brazileiro !

Bravos e palmas cobriam as ultimas
palavras do insigne orador.
Segui-se com a a palavra Joaquim Nabuco que c -meçou assim :
O Sr. Conselheiro Dantas acaba de
dizer a verdadeira palavra da situação pedindo um armistício I
Depois de ligeiras considerações coucluiu :
Os exércitos inimigos faziam um armisticio, para enterrar os mortos e não
é muito que os partidos façam um ar.misticio, para enterrar a escravidão !
Estrepiiantes acclamaçOes se levantaram, de todos os lados, assim como muitos
vivas a Joaquim Nabuco.
Fallou hiuda o talentoso deputado Sr.
Affonso Celso Júnior, que disse que fossem
quaes fossem os óbices postos á ideia abolicionista, ella seria vencedora na lei,
como já o era n s corações.
A ab,lição, concluiu o orador, ern, a
principio, uma lagrima, á qual muitas
outras se juntaram, formando um fio imperceptível, que foi engrossando, que se
transformou em regato, em rio, em oceano
e em dilúvio ! Sobre este, boiava a arca
santa da igualdade humana I •
Com enthusiasmo delirante foram ouvidas e cobertas de applausos as bellas
palavras do Sr. Affonso Celso Júnior.
Do largo, em frente do Senado, fallaram
ainda ao povo, em termos arrebatadoras,
os Srs. José do Patrocínio e João Clapp,
dois heroes de todas as horas e dos
postos
mais perigosos, na árdua campanha abolicionista.
Finalmente, não lia memória de uma
abertura de sessão, como a de ante-houtem.
Póde-se dizer que a Abolição foi proclamada !
Parabéns ao Brazil I
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Outras munir estaco;1 s
Todos os ministro* e todos os personagens
conhecidos como tendo prestado auxilio á
ideia abolociouista, foram recebidos pelo
povo com os mais euthusiasticos applausos.
Os vivas succediam-se, em meio de um
contentamento geral e todos os que eram
assim festejados sorriam e agradeciam.
Na. oceasiao, porem, em que vinham sasahindo os Srs. Dantas, Nabuco e Affonso
Celso J". as acclamaçOes tornaram-se tão
delirantes, que esses beneméritos parlameutares dicidiram retroceder e fallar ao
povo, de uma das jauellas do senado.
Os Discursos
O Sr. Conselheiro Dantas, em um inspirado improviso, historiou, rapidameute,
o movimento abolicionista e os esforços
que desenvolveu em prol d'elle.
Terminou dizendo:
— Façamos um armistício a todas as
nossas questões, a todas as nossas divergeucias e tratemos só da abolição, porque
ella representa o futuro e a grandesa de
nossa pátria I

BE1.1t.lS

AUTES

SORTE DOS ARTISTAS,

IlãO é

lá das melhores, entre nós I
Um desses, que nos ul^aÀlllp- itimos tempos, muito se tem
^*\^distinguido e trabalhado,
adquirindo já, um nome
_ notável, entre os seus collegas, Belmiro de Almeida, lucta contra
a má vontade de inimigos gratuitos e
poderosos, que na sombra, lhe dificultam
os planos, por elle formados, para completar a sua educação artística, na Europa.
Tendo Belmiro concluído um quadro,
e este merecido francos elogios da imprensa e dos entendidos, propoz o auetor á
Academia das Bellas Artes a acquisição do
seu trabalho, afim de assim facilitar a sua
projectada viagem de estudo á Europa.
O quadro era bom e estava muito nos
casos de ser adquirido.
Foi mandado a uma commissao de pro-
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fessores, para dar
parecer e esta manites- seus primeiros actos de repressão, com a
tou-se nos seguintes termos:
prisão dos abolicionistas de Caçapava e
« O assumpto d'esse
quadro é simples e de Capivary.foi o Senador Prado, quem se
portanto o é também a sua composição.
pôz em frente ao
A attitude das duas figuras e as suas lllicito o emprego governo, declarando ser
da forca publica, na
expressões dão bastante clareza ao as- I
perseguição dos escravos.
sumpto ; grupam-se bem entre si e com
O governo, vendo á sua frente um
todos os accessorios do
adversário d'essa estatura, sahido das
é justo,
;
quadro
tanto uo desenho como na tonalidade
das suas próprias fileiras, mudou de idéia e
tintO; produzindo, por conseqüência, um
deixou a adiantada província entregue
effeito muito harmonioso,
ás suas próprias inspirações.
esthepelo
que,
boamente analysada esta composição, dá
D'ahi a serie ininterrompida de liberem resultado um conjuncto de'linhas
tações de municípios, lavrando
por toda
massas e còi-es, muito agradável e verdaa província, e libertando-a,
da lequasi,
deiro.
, pra da escravidão.
Frm resumo, é um
E' immensa a contrariedade
cujos senões
que todos
sao tao insignificantes, quadro
os amigos do Brazil sentem,por não
de conft-onto com
verem
as boas qualidades,
n'este momento, occupando o seu lugar
que a commissão não
hesita em julgal-o um bom
quadro de qe- entre os ministros do gabinete de 10 de
nero.r,
março, uni dos homens,
que, nos ultimos
tempos, mais se distinguiu entre os liberBalmiro pediu pelo seu trabalho o
tadores,
módico preço de dois contos e com esse
Uma febre palustre, caprichosa e reprovento contava, á vista do parecer,para
nitente, quasi escravocrata, retém o ina sua projectada viagem.
Taes embaraços, porém,tem encontrado signe paulista longe do posto,
que o
a realisação d'esta idéia, da
patriotismo lhe assignalou.
da Acaparte
Contamos,
demia, que ha longos mezes o
porem, vel-o, antes de se
parecer escrever a
dorme, e a solução final não dá signal
ultima palavra da Odysséa
de
abolicionista, restituido ao
vida, prejudicando, assim,
posto," que j
grandemente,
José Bonifácio illustrou, e que o Senador
um artista de quem ha muito e muito ha
Prado tanto tem sabido honrar.
a esperar.
Os votos de todos os amigos da liberE' preciso que o digno miuistro do impeno, não deixe a Academia em liberdade dade, estão com S. Ex. e são unanimes,
de praticar o mal e effectuar todos os es- no desejo de vel-o restituido aos seus
nobres trabalhos, preparando á nossa
candalos, que lhe passam
pela mente.
Relatando este facto, aqui lavramos o
pátria um brilhante futuro.
nosso protesto, contra os
que
querem
Pedro Caldeira
exercer espirito de vingauça em matéria
de artes, só porque o artista não é um
Grata a todos, foi a noticia, dada ha
adulador ou um salafrário.
dias pelos jornaes, da naturalisação deste
Contamos que este negocio se decida, e distineto collega, apaixonado e enthusi- 1
que as vocações e os talentos brazileiros, astico investigador da nossa natureza.
Os trabalhos do Sr. Pedro Caldeira,
que são a honra da geração moderna, não
estejam, a cada passo,á mercê da má von- sobre a corte dos mangues, estão hoje
tade ou do máu humor de certos rábulas,
em todas as mãos e abrem um horisonte
com pretenções a mandões, em assumpto novo ás questões de hygiene e de s&lubride bellas artes.
dade publica, que tanto interessam a
todos.
Para a pensão, aberta
Por uma serie de observações, cada qual
por Bernardelli,
em favor de Belmiro e que se achava,
mais curiosa, o Sr. Caldeira convenceucomo demos noticia em 16 libras, con- se e convenceu-nos a todos, de
que da
correu mais o Sr. Manoel V. Lisboa com
destruição de arvoredo na bahia do Rio
L 1, achando-se ella,actualraente,em L 17,
de Janeiro, provinham em grande parte
as doenças que affligem a uossa popupor mez.
lação.
Raul.
Lembrando-se a gente, que a matta
marítima, dos arredores do Rio é que
tem fornecido o combustível, ha longos
annos, a uma população tão numerosa
como a da corte, coniprehender-se-ha,
quanto se tem conspirado coutra o nosso
clima 1
Senador Prado
Estando no Brazil desde criança e ligado a nós por todos os laços da sympaContinua enfermo, em S. Paulo, o thia e da amisade, o Sr. Caldeira, que
illustre homem de estado, a quem a causa já era um homem geralmente estimado,
acaba de fazer jus á nossa gratidão, naabolicionista deveu, no ultimo anuo, um
turalisando-se cidadão brazileiro.
notável reforço.
Oxalá que este nobre exemplo tenha
O Senador Prado, por mais de um timuitos imitadores 1
tulo, mereceu ser considerado, geralmente, como o successor de José Bonifacio.
DAQUI E D ACOLÁA libertação da província de S. Paulo
deve-lhe assignalados serviços.
Na Câmara, um repórter conversa com
Nos tempos em que a reacção escraum deputado muito escravocrata, e dizvista, emanada do governo, ensaiava os
lhe :

?;Wm|£

Í#j!%

Já sei
que não recusará o seu voto
ao projecto do governo...
Elle, gaguejando:
E'. Esta
questão é a pedra,que rolou
da montanha...
Depois de ouvir a falia do throno, lida
pela Princeza, um dos circumstantes exclamou :
Não ha
que ver 1 Temos homem !
Dominó.

CABTJl A MIUHA TILHA
Eu desejava, assucena,
Para te escrever a ti,
Que alguém me desse uma penna
Da aza d'um colibri.
E fosse uma cotovia
Por essa amplidão sonora
Molhar-m'a, ao romper do dia,
Na tinta fresca da aurora.
Tinta vermelha e doirada,
i'om que Deus fez de improviso.
Ha séculos, a alvorada,
K ha mezes, o teu sorriso.
Depois, qnando á tatde o sol
Mergulha na immensldade,
Pediria a um rouxinol
Da minha antiga amisade,
A um rouxinol, que em
junho
Vem sempre aqui de visita.
Que me escrevesse um rascunho
D'uma carta tão bonita,
Tão mimosa e tão saudosa,
Que tu julgasses ao lel-a,
Que era d'nm anjo a uma rosa,
Que erad'um lyrio a uma estrella I
Ah, como a palavra zomba
Da idéa! Desisto, amor !
E' o.moclio a escrever á pomba,
E' o verme a escrever à flor.
Quizera palavras cerulas,
Com a innocencia infantil,
E o mimo doce das pérolas,
E a graça tenra d'abril ;
Quizera versos, harpejos,
E rimas d'oiro a cantai-,
Oomo um trinado de beijos
N'um jasmineiro ao luar ;
Quizera expressões e phrases.
D'um sentimento extra-humano.
Cheirando a orvalho, a lilazes
E a rosas de todo o anuo,
Expressões d'uma innocente
Candura Intacta d'arminho.
Virgens como a água corrente
E azues cumo a flor do linüo.
Mas. não ha verso nem rima,
Nem arte alguma, Mim!,
Que do fundo d'alma exprima
O amor que eu te tenho a ti,
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Pois como hei do eu encerrar
Esta saudade, esta magua
N'um vaso ?... como ha de o mar
Caber n'uma gotta d'ngua í..
Oh, é tal esta saudade
E é jii iiio grande o desejo
De te vir, que, na .verdade,
A toda a hora eu te vejo.
Quando no azul transparente,
Envolta em cândido véu,
Assoma divinamente
A aurora — o pudor do céu,

STÁ QUE É UM 1IR1NC0, o re-

Lembram-me essas selinosas.
Mimosas faces vermelhas,
Que dariam sangue ás rosas
E mel doirado ás abelhas.
Quando vou pelos*caminhos,
Verdes como madrigaes,
E oiço o murmúrio dos ninhos
Gorgeiando entre os sinceiraes,
Eu cuido que és tu, Maria,
E essa illusão não me espanta:
Um berço que balbucia
E' eguala um nii.lioquo canta!
Se vejo (cabeça louca 1)
As frescas rosas singelas,
Confundo-as com a tua bocea,
E vou-me aos beijos a ellas.
Quando passa uma criança,
Contradicçãa singular!
Vens-me tu logo á lembrança,
E fico a rir... e a chorar.
Entre as silvas e os abrolhos.
Ha myosolis de setim,
Que eu julgo serem teus olhos
Que estão a olhar para mim.
Nunca de ti me separo,
Quer ande longe, quer perto :
Tu és o sol sempre claro
E eu o olhar sempre aberto.
Trago n'alma o teu retrato,
Filha, nunca de lá saes...
Nem ha phoíographo exacto
Como o coração dos pães !
Toda a miul?'aluia se enleva
Sú n'esta recordação...
Pois como havia de eu—treva
Nà;o pensar em ti—clarão ? !
Ah! que abençoada existência,
Ah ! que porvir crystallino,
Vendo o azul d'essa innocencia
A rir sobre o meu destino I
Em tudo quanto nos salva
De tudo o que é baixo e vil,
No horisonte—a estrella d'alva.
Nos campos—a flor d*abril,
Em
Em
Na
Na

.cinto da representação naicional, a arena das discusi^sSESSê»'
li
jsões políticas 1
Cal, pintura, papel novo,
[verniz, tapetes, tudo ali se
_Í!deu um ponto de reunião,
afim de tornar o velho domicilio da rhetorica nacional, em lugar confortável e
ameno, que rompesse com as antigas tra.
dições de conservar os estragos do tempo
e as teias de aranha, como uma garantia
CONTOS TRANSPARENTES
da felicidi.de futura.
Por fora, a cadeia velha está toda pintadinha, que faz gosto.
Por dentro, também a mão diurna dos
marceneiros e dos tapeceiros, fez um certo
[Continuação) •
numero de reformas e melhoramentos,
tornam
o
Effectivamente,
recinto
dir-se-hia que todo
dos
debates
que
parlamentares, um pouco mais attractivo e aquelle povo estava retraindo, e denotava
um certo acanhamento, que lhe não era
mais limpo. . .
Quando uma instituição rompe, assim habitual. A'paixão e á vehemencia, secom o seu passado, e se apresenta em toi- guiam-se sentimentos, absolutamente opletle nova, ha todas as razões para crer,
postos,e talvez, cada um pensasse comsigo;
— Quanta loucura 1 Como pode metque no moral, também tenha feito alguter-se-me na cabeça que um facto tão vulmas reformas.
Mais do que nunca, a influencia do meio gar, fosse uma cousa sublime, dignados
maiores heroísmos '? Que triste figura 1 E'
vae ser patente, ali, naquelle velho recinto da cadeia velha !
preciso a gente prevenir-se contra certas
Ver-se-ha que as discussões de praça suggestões, que se vestem de vens tão hride peixe, a troca de insultos, as palavras lhantes, de encantos tão irresistíveis, de
pesadas, estão hoje substituídas, por uma seducções tão mágicas I Dicididamente, ha
linguagem, tão polida, pelo menos, como oceasiões em qne todos somos idiotas...
Em cada um dos habitantes do forraia mobília de toda a salla.
Não foi possível deitar abaixo todo o i gueiro havia uma certa indignação intima
edifício e fazer coisa nova, como todos contra si próprio.
Apenas, um ou outro espirito mais pradesejavam. Ha, sempre, aquellas janellas
estreitas e baixas por onde a luz entra a tico, se não deixava levar por essas considerações philosophicas e abstrahindo do
medo, para as discussões. Ha, sempre,
aquella serie de cubículos lá por dentro,
que se passara,pensava só no presente,egozava iTessa calma, iTesse equilíbrio, cTesse
pedindo o camartello da destruição.
Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está estado feliz e divino,em que as paixões não
torturam as almas, e que os homens colimpo, pintado de novo, e com um ar de
nhecera pelo nome de saciedade.
quem veste uma roupa nova.
A câmara está barbeada, de pastinhas
Quando as leis orgânicas deixam de
exercer a sua tyrannia, sobre os sentidos,
e rescendendo a violeta ou a ylan-lang.
Em vez da barba á particular ou de é que os seres teem as suas melhores
passa piolho, está de bigode, tem um ár horas, entregues a si mesmos, gozando a
elegante e parece, de vez, ter dado de liberdade de verem e sentirem as cousas
como ellas são, realmente.
mão ao carrancismo.
As preoecupações serias, que iTuin dado
Ora, nada mais certo e dicisivo do que
a influencia do meio, e Michelet provou
momento, são posta de parte, como cousas
que o vestuário, em grande parte, fôrma o secundarias, readquirem todo o seu imcaracter.
perio.
E, passada a crise nervosa, cada qual se
Agora, o que é preciso é saber corresponder a todas essas louçanias, que o or- entregava ás suas cogitações favoritas,
çamento por ali espalhou. Que haja bo- conscio de ter tido uma espécie de doença,
nitas idéias, discursos attrahentes, paporém de estar curado (Telia pelo remorso.
Engano I
triotismo, espirito aberto ao progresso, ,'
Alguns iam até a exclamar :
eis o que desejamos á câmara, para que
— Sabia natureza, que aonde está o
se não diga que o habito não faz o monge
mal, ahi está o remédio I
e que quem nasceu para dez réis não cheEm breve, porém,todas essas cogitações
ga nunca a vintém.
cederam o passo ao sentimento do dever.
Esse lugar, que, mais de uma vez, já foi
Cada um lembrou-se de que tinha ohriclassificado como praça de peixe, tem,
agora, toda a responsabilidade das refor- gações a cumprir, sentindo renascer-lhe o
zelo, com um vigor irresistivel. • :i*j
mas porque passou. Ha o direito -de lhe
l)'ahi a momentos, como nos tempos
exigir um procedimento distincto e cava'
lheiroso, uma espécie de vida nova e
normaes, cada qual se entregava aos seus
trabalhos, limpando as avenidas, arrupromettedora.
Se o não queria fazer, quem lhe man- ¦ mando os celeiros,ou concertando as abbobadas.
dou deitar elegância?
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tudo que a amar convida.
tudo que nos seduz,
infância—aurora da vida,
aurora—infância da luz,

Em tudo eu vejo disperso
O teu retrato, Mimi :
Deus espalhou no universo
O amor, e reuniu-o em li!
GfERIU JüNQUBIRO.

Mas, não I Este anno, quer-nos parecer
a câmara vae dár bôa copia de si.
Pelo menos, é o que se espera.
Prove-nos, assim, que o dinheiro ali
.gasto, não foi deitado pela janella fora e
restitua-iios em bons discursos, tudo o que
lho demos, em papel, em tapetes, em pinturas a em verniz.
Vamos ! saiba ser grata e polida I
&yA
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